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На пснпву шлана  65. став (3), шлана 69. 
став (1), шлана 70., шлана 73. став (2), шлана 
80. став (1), шлана 83. став (1), шлана 134. став 
(2) и шлана 191. Закпна п уређеоу прпстпра 
и грађеоу (Службени гласник Републике 
Српске, брпј 40/13), шлана 30. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи ("Сл.гласник РС" бр. 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) те шлана 18. 
Статута Града Приједпр – Прешищћени текст 
(„Службени гласник  града Приједпр“, 
бр.2/13 и 6/13), Скупщтина Града Приједпр, 
на XIX сједници пдржанпј дана 25.06.2014. 
гпдине, дпнијела је 
 

П Д Л У К У 
п уређеоу прпстпра и грађевинскпм 

земљищту 
 
ГЛАВА I 
ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 1. 
         Пвпм Пдлукпм пдређује се градскп и 
псталп грађевинскп земљищте на 
теритприји Града Приједпр (Град Приједпр, 
у даљем тексту: Град); уређују се услпви и 
нашин распплагаое градским и псталим 
грађевинским земљищтем у свпјини Града; 
пснпве и мјерила за пбрашун и нашин 
плаћаоа накнаде за трпщкпве уређеоа 
градскпг грађевинскпг земљищта, ренте и 
закупа; урбанистишка правила уређеоа 
прпстпра и изградое пбјеката; ппстављаое 
и уклаоаое пбјеката привременпг 
карактера и друга питаоа пд знашаја за  

 
 
уређеое прпстпра и грађеое. 
 

Шлан 2. 
Уређеое прпстпра Града регулище се 

Закпнпм п уређеоу прпстпра и грађеоу 
("Сл.гласник РС" бр. 40/13, у даљем тексту 
Закпн), ппдзакпнским актима, дпнесеним 
на пснпву Закпна, пвпм Пдлукпм и у складу 
са прпписима из пбласти защтите живптне 
средине, кприщћеоа ппљппривреднпг и 
грађевинскпг земљищта, щума, впда, руда, 
сапбраћаја, енергетике, защтите културнп - 
истпријскпг насљеђа и прирпде, защтите 
пд елементарних неппгпда и ратних 
дејстава, технишких ппаснпсти и другим 
прпписима кпји регулищу пву пбласт. 

 
Шлан 3. 

Град на свпјпј теритприји утврђује и 
пстварује пплитику уређеоа прпстпра 
дпнпщеоем и спрпвпђеоем пдгпварајућих 
дпкумената прпстпрнпг уређеоа и 
примјеоује прпписе из шлана 2. пве 
пдлуке. 

Шлан 4. 
Изрази упптребљени у пвпј пдлуци 

имају сљедеће знашеое: 
1) град - у смислу Закпна, јесте јединица 

лпкалне сампуправе, кпји према 
дпкументима прпстпрнпг уређеоа 
представља ппвезану урбану, 
инфраструктурну и прпстпрну цјелину 
у функцији свакпдневних пптреба 
станпвнищтва, 

ГПДИНА XXIII 
ШЕТВРТАК 26.06.2014. 

БРПЈ 
6 

Wеb adresa 
www.prijedorgrad.org 
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2) градскп грађевинскп земљищте је 
изграђенп и неизграђенп земљищте у 
градпвима и насељима градскпг 
карактера, кпје је пдгпварајућим 
дпкументима прпстпрнпг уређеоа 
намијеоенп за изградоу пбјеката у 
складу са пдредбама Закпна, а раније 
је пдређенп закпнпм и другим 
прпписима, пднпснп кпје је кап таквп 
пдређенп пдлукпм скупщтине 
јединице лпкалне сампуправе, 

3) псталп грађевинскп земљищте је 
изграђенп и неизграђенп земљищте 
намијеоенп за изградоу пбјеката у 
складу са пдредбама пвпг закпна, а 
кпје се налази изван зпне градскпг 
грађевинскпг земљищта, пднпснп 
изван градпва и насеља градскпг 
карактера, а пдређенп је пдлукпм 
скупщтине јединице лпкалне 
сампуправе, 

4) грађевинска парцела је ппврщина 
земљищта исппд пбјекта и земљищта 
за редпвну упптребу пбјекта кпја је 
дпкументпм прпстпрнпг уређеоа, или 
на пснпву тпг дпкумента, пдређена 
нумеришки и графишки, са 
пбезбијеђеним кплским и пјещашким 
приступпм на јавну сапбраћајну 
ппврщину, пдгпварајућим брпјем 
паркинг-мјеста и пбезбијеђенпм 
зеленпм ппврщинпм кпја пбухвата 
минималнп 20% укупне ппврщине 
парцеле кпд изградое нпвих пбјеката, 
псим у слушају замјене ппстпјећег 
пбјекта нпвим, 

5) дпкумент прпстпрнпг уређеоа је 
плански дпкумент кпјим се пдређује 
прганизација, намјена и нашин 
кприщћеоа и управљаоа прпстпрпм, 
те критеријуми и смјернице за 
уређеое и защтиту прпстпра, 

6) зпна је прпстпрна цјелина или дип 
прпстпрне цјелине, графишки и 
нумеришки пдређена дпкументпм 
прпстпрнпг уређеоа и у складу са 
ппсебним прпписима, 

7) јавна инфраструктура представља 
пбјекте на ппврщини, изнад и исппд 
ппврщине земље и впде, изграђене 
или планпм предвиђене за изградоу, 
кпји пмпгућавају кретаое људи, 
дпбара, прпизвпда, впде, енергије, 

инфпрмација и другп, а мпже бити 
сапбраћајна, хидрптехнишка, 
енергетска, телекпмуникаципна, 
инфпрмаципна и пстала, 

8) кпмунална инфраструктура је јавна 
инфраструктура јединице лпкалне 
сампуправе, 

9) јавне ппврщине су земљищне или 
впдне ппврщине кпје су дпкументпм 
прпстпрнпг уређеоа или на пснпву 
оега пдређене нумеришки и графишки 
или самп графишки, намијеоене за 
јавну упптребу, јавне дјелатнпсти и 
активнпсти и кпје су кап такве 
дпступне непдређенпм брпју лица, 

10) ппврщине кпје су пд утицаја на изглед 
и уређеое града су двприщта, бащте, 
изграђене и неизграђене парцеле у 
урбаним ппдрушјима кап и парцеле 
кпје гранише са путним ппјасевима 
јавних и некатегприсаних путева и 
впдптпцима без пбзира на намјену 
парцеле. 

11) пдржаваое пбјеката и ппврщина је 
предузимаое свих пптребних мјера и 
радои кпје дпвпде дп 
задпвпљавајућег изгледа истих. 

12) птклаоеое архитектпнских баријера је 
ствараое услпва лицима са ппсебним 
пптребама (дјеца и лица са умаоеним 
тјелесним сппспбнпстима) за 
несметанп кретаое у прпстпру и 
уклаоаое ппстпјећих баријера, 

13) привремени пбјекти су пбјекти 
мпнтажнп-демпнтажнпг типа кпји се 
лпцирају на грађевинскпм земљищту 
кпје је важећим спрпведбеним 
дпкументпм прпстпрнпг уређеоа 
предвиђенп за ппстављаое 
привремених пбјеката или се лпцирају 
на грађевинскпм земљищту кпје није 
приведенп кпнашнпј намјени утврђенпј 
у дпкументу прпстпрнпг уређеоа и 
шија намјена је кпмпатибилна намјени 
прпстпра на кпјем се лпцирају или 
привременп ппстављају за пптребе 
градилищта или за прганизпваое 
сајмпва, јавних манифестација, те 
кипсци, телефпнске гпвпрнице, љетне 
бащте, тенде, надстрещнице, 
рекламни панпи, сппртске балпн хале, 
паркиралищта, аутппранице, гараже, 
јавни тпалети, кап и други пбјекти кпји 
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свпјпм намјенпм дппуоују садржај 
главнпг пбјекта и слишнп или пбјекти 
кпји се ппстављају у слушају ванредних 
услпва и пкплнпсти, 

14) екпнпмски пбјекти су пбјекти за гајеое 
дпмаћих живптиоа, пбјекти за гајеое 
гплубпва, кунића, украсне живине и 
сл., те пратећи пбјекти пвим 
пбјектима, пбјекти за складищтеое 
стпшне хране, механизације, 
репрпматеријала и ппљппривредних 
прпизвпда кап и други пбјекти на 
ппљппривреднпм газдинству у 
функцији ппљппривреде. 

15) ппстављаое пбјеката ппдразумјева 
радпве бетпнираоа ппстпља и платпа, 
израде пптребних прикљушака и 
мпнтираое мпнтажнп-демпнтажних 
елемената или већ урађенпг 
привременпг пбјекта, 

16) уклаоаое пбјеката је рущеое или 
демпнтажа пбјекта или оегпвпг 
дијела, збриоаваое птпаднпг 
материјала насталпг рущеоем 
затешенпг материјала, ппреме и других 
елемената и дпвпђеое грађевинске 
парцеле или оенпг дијела у уреднп 
стаое, а врщи се збпг физишке 
дптрајалпсти или већих пщтећеоа 
насталих кап ппсљедица прирпдних и 
људским дјелпваоем изазваних 
неппгпда и катастрпфа или збпг 
изградое нпвпг пбјекта у складу са 
спрпведбеним планпм. 

 

ГЛАВА II 
ГРАДСКП ГРАЂЕВИНСКП И ПСТАЛП 
ГРАЂЕВИНСКП ЗЕМЉИШТЕ 

 
Шлан 5. 

(1) Грађевинскп земљищте се кпристи 
према оегпвпј намјени и на нашин кпјим се 
пбезбјеђује оегпвп раципналнп кприщтеое 
према намјени предвиђенпј дпкументима 
прпстпрнпг уређеоа и у складу са Закпнпм и 
пвпм Пдлукпм. 

(2) У циљу усмјераваоа грађеоа и 
кприщћеоа земљищта према оегпвпј 
намјени грађевинскп земљищте на 
теритприји Града дијели се на:  

 
1) градскп грађевинскп земљищте и  
2) псталп грађевинскп земљищте.  

Шлан 6. 
(1) Градским грађевинским земљищтем, 

у смислу пве Пдлуке, сматра се изграђенп и 
неизграђенп грађевинскп земљищте 
пбухваћенп границама Урбанистишкпг плана 
Приједпра и границама псталих урбаних 
ппдрушја утврђених Прпстпрним планпм 
ппщтине Приједпр 2008-2018 (Сл. гласник 
ппщтине Приједпр бр. 9/10), кап и 
земљищте кпје је претежнп изграђенп и 
шини прпстпрнп функципналну цјелину у 
граду и насељу градскпг карактера, за кпје је 
дпнесен спрпведбени дпкумент прпстпрнпг 
уређеоа или ће се изградоа и уређеое 
земљищта изврщити најкасније у рпку пд 
пет гпдина.  

(2) Град Приједпр се брине п уређеоу 
градскпг грађевинскпг земљищта у складу са 
Закпнпм и према намјени предвиђенпј 
дпкументима прпстпрнпг уређеоа. 

 
Шлан 7. 

 Псталп грађевинскп земљищте, на 
ппдрушју Града, у смислу пве Пдлуке, је 
изграђенп и неизграђенп земљищте ван 
граница градскпг грађевинскпг земљищта 
кпје је кап таквп намијеоенп за изградоу 
пбјеката у складу са Прпстпрним планпм 
ппщтине Приједпр 2008-2018 (Сл. гласник 
ппщтине Приједпр бр. 9/10), Прпстпрним 
планпм ппдрушја ппсебне намјене 
Наципнални парк „Кпзара“ (Сл. гласник 
Републике Српске бр. 9/14) и пдредбама 
Закпна. 
 

ГЛАВА III 
УСЛПВИ И НАЧИН РАСППЛАГАОА 
ГРАДСКИМ И ПСТАЛИМ ГРАЂЕВИНСКИМ 
ЗЕМЉИШТЕМ У  СВПЈИНИ ГРАДА 

 
Шлан 8. 

(1) На градскпм грађевинскпм 
земљищту мпгу се стећи права пдређена 
Закпнпм п стварним правима. 

(2) Защтита права на грађевинскпм 
земљищту пстварује се у ппступку пред 
судпм, акп Закпнпм није другашије 
прпписанп. 

Шлан 9. 
Град распплаже градским 

грађевинским земљищтем и псталим 
грађевинским земљищтем у свпјини Града, 
на нашин и ппд услпвима прпписаним 
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закпнима, ппдзакпнским прпписима и 
пвпм Пдлукпм. 

Шлан 10. 
(1) Скупщтина Града, неизграђенп 

градскп грађевинскп земљищте и псталп 
грађевинскп земљищте у свпјини Града, 
мпже прпдати, изврщити замјену за другп 
градскп грађевинскп земљищте и псталп 
грађевинскп земљищте, пптеретити 
правпм грађеоа и дати у закуп. 

(2) Прпдаја и пптерећиваое правпм 
грађеоа врщи се на пснпву јавнпг кпнкурса 
- лицитације, а изузетнп и неппсреднпм 
ппгпдбпм у складу са закпнпм и пвпм 
Пдлукпм. 
 

1. Прпдаја путем јавнпг кпнкурса-
лицитације 

 

Шлан 11. 
(1) Прпдаја или пптерећеое правпм 

грађеоа неизграђенпг градскпг и псталпг 
грађевинскпг земљищта (у даљем тексту 
грађевинскп земљищте) у свпјини Града 
врщи се на пснпву јавнпг кпнкурса, 
усменим јавним надметаоем - 
лицитацијпм у складу са Правилникпм п 
ппступку јавнпг кпнкурса за распплагаое 
неппкретнпстима у свпјини Републике 
Српске и јединице лпкалне сампуправе. 

(2) Пдлуку п нашину и услпвима 
прпдаје или пптерећеоу правпм грађеоа 
градскпг и псталпг грађевинскпг земљищта 
дпнпси Скупщтина Града, на приједлпг 
Градпнашелника, у свакпм ппјединашнпм 
слушају. 

 

Шлан 12. 
Услпви прпдаје садрже: 
1) ппдатке п грађевинскпм земљищту 
кпје је предмет прпдаје (власнишкп и 
ппсједпвнп стаое, кппија катастарскпг 
плана, пдгпварајућа урбанистишка 
дпкументација и сл.), 
2) ппшетну прпдајну цијену 
грађевинскпг земљищта кпја не мпже 
бити нижа пд тржищне вриједнпсти, 
3) нашин пплагаоа кауције кпја изнпси 

10 % пд ппшетне цијене грађевинскпг 
земљищта, с тим щтп тај изнпс не 
мпже бити нижи пд 1.000 КМ нити 
вищи пд  50.000 КМ, 

4) нашин и услпви плаћаоа 

купппрпдајне цијене, 
5) вријеме и нашин предаје 
грађевинскпг земљищта у ппсјед купцу. 

 
Шлан 13. 

Услпви пптерећеоа правпм грађеоа 
садрже: 

1) ппдатке п грађевинскпм земљищту 
кпје је предмет пптерећеоа 
(власнишкп и ппсједпвнп стаое, 
кппија катастарскпг плана, 
пдгпварајућа урбанистишка 
дпкументација и сл.), 

2) ппшетну цијену мјесешне закупнине 
грађевинскпг земљищта кпје је 
предмет пптерећеоа правпм 
грађеоа, а та цијена не мпже бити 
нижа пд прпсјешне мјесешне 
закупнине за таквп грађевинскп 
земљищте, 

3) нашин пплагаоа кауције, шији изнпс 
не мпже бити нижи пд 500 КМ нити 
вищи пд  10.000 КМ, 

4) нашин и услпви плаћаоа мјесешне 
закупнине, 

5) вријеме и нашин предаје 
грађевинскпг земљищта пптерећенпг 
правпм грађеоа у ппсјед нпсипцу тпг 
права. 

 

Шлан 14. 
Прпдаја или пптерећеое правпм 

грађеоа грађевинскпг земљищта у свпјини 
Града пбјављује се путем пгласа у 
средствима јавнпг инфпрмисаоа и тп 
најкасније 15 дана прије дана пдређенпг за 
дан лицитације. 

 

Шлан 15. 
Пглас п лицитацији садржи: 

1) назив и сједищте власника 
грађевинскпг земљищта, кпје је 
предмет прпдаје, пднпснп предмет 
пптерећеоа правпм грађеоа, 

2) услпве прпписане шланпвима 12. и 
13. пве пдлуке,  

3) дан, шас и мјестп пдржаваоа 
лицитације и 

4) вријеме и нашин разгледаоа 
грађевинскпг земљищта кпје је 
предмет лицитације и увида у 
дпкументацију п истпм (власнишкп и 
ппсједпвнп стаое, кппија 
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катастарскпг плана, пдгпварајућа 
урбанистишка дпкументација и сл.). 
 

Шлан 16. 
Ппступак лицитације спрпвпди 

кпмисија за спрпвпђеое јавнпг надметаоа, 
кпју именује Градпнашелник за сваки 
ппјединашни слушај. Кпмисија се састпји пд 
предсједника и два шлана, а сваки пд оих 
има замјеника. 

 
Шлан 17.  

(1) Ппступак лицитације ће бити 
ппнпвљен акп не успије прва лицитација. 

(2) Акп не успије ни ппнпвљена 
лицитација сматра се да је јавнп 
надметаое безуспјещнп. 

(3) У слушају из претхпднпг става 
прпдаја или пптерећеое правпм грађеоа 
мпже се изврщити неппсреднпм ппгпдбпм 
с тим щтп цијена грађевинскпг земљищта 
не мпже бити нижа пд тржищне цијене тпг 
земљищта. 

 
Шлан 18.  

(1) Лицитација се мпже пдржати самп 
акп у опј ушествују најмаое два  ушесника.  
(2) Акп се на лицитацији јави самп 
један ушесник, кпмисија мпже приступити 
ппступку прпдаје или пптерећеоу правпм 
грађеоа грађевинскпг земљищта 
неппсреднпм ппгпдбпм, ппд услпвпм да 
цијена не мпже бити нижа пд ппшетне 
цијене пбјављене у пгласу п лицитацији. 

 
Шлан 19. 

(1) Са ушесникпм лицитације шија је 
ппнуда утврђена кап најппвпљнија 
закљушује се пдгпварајући угпвпр у писанпј 
фпрми. 

(2) Акп ушесник лицитације из става 1. 
пвпг шлана пдустане пд закљушеоа 
угпвпра, губи правп на ппвраћај пплпжене 
кауције. 
 

2. Прпдаја неппсреднпм ппгпдбпм 
 

Шлан 20. 
(1) Грађевинскп земљищте у свпјини 

Града, мпже се изузетнп прпдати 
неппсреднпм ппгпдбпм уз накнаду пп 
тржищнпј вриједнпсти тпг земљищта, ради 
грађеоа: 

1) впјних пбјеката и пбјеката за пптребе 
републишких пргана и ради пбављаоа 
оихпвих дјелатнпсти, 

2) пбјеката за пптребе страних 
диплпматских и кпнзуларних 
представнищтава, оихпвих 
прганизација и специјализпваних 
агенција, кап и прганизација и 
специјализпваних агенција 
Уједиоених нација, 

3) пбјеката кпмуналне инфраструктуре 
4) пбјеката вјерских заједница и 

5) ради пбликпваоа грађевинске шестице 
(грађевинске парцеле) у кприст 
већинскпг власника и 
дпкпмплетираоа грађевинске парцеле 
(дип за дпкпмплетираое парцеле не 
мпже прелазити  50 % ппврщине 
пснпвне грађевинске парцеле). 

(2)  Пдлуку п прпдаји грађевинскпг 
земљищта у свпјини Града дпнпси 
Скупщтина Града на приједлпг 
Градпнашелника. 

 
Шлан 21. 

(1) Неппсреднпм ппгпдбпм, мпже се 
дати, градскп грађевинскп земљищте и 
псталп грађевинскп земљищте у свпјини 
Града, у замјену за другп градскп 
грађевинскп земљищте и псталп 
грађевинскп земљищте, приближне 
тржищне вриједнпсти. 

(2) Пдлуку п замјени грађевинскпг 
земљищта у свпјини Града за другп 
грађевинскп земљищте дпнпси Скупщтина 
Града, на приједлпг Градпнашелника. 

 

3. Закуп 
 

Шлан 22. 
(1) Неизграђенп грађевинскп земљищте 

у свпјини Града, мпже се дати у закуп ради 
изградое привремених грађевина, на 
пдређенп вријеме дп пет гпдина, уз 
мпгућнпст прпдужеоа рпка у складу са 
дпкументпм прпстпрнпг уређеоа. 

(2) 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 кприщћеоа 
градскпг грађевинскпг земљищта Града, 
дпкументпм прпстпрнпг уређеоа, Струшнпм 
анализпм и пвпм Пдлукпм. 
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Шлан 23. 
(1) Градскп грађевинскп земљищте даје 

се у закуп на пснпву јавнпг кпнкурса, 
усменим јавним надметаоем, уз претхпднп 
израђене лпкацијске услпве за лпкације кпје 
су предмет лицитације. 

(2) Ппступак јавнпг надметаоа за закуп 
земљищта прпвпди се према пдредбама пве 
Пдлуке кпјима је прпписана прпдаја 
грађевинскпг земљищта путем јавнпг 
кпнкурса- лицитације (шл.11-20. пве Пдлуке). 

(3) Градскп грађевинскп земљищте у 
свпјини Града даје се у закуп, пднпснп на 
привременп кприщћеое и неппсреднпм 
ппгпдбпм физишким и правним лицима кпја 
имају изграђене привремене пбјекте 
усклађене са прпписима кпји су били на 
снази у вријеме ппстављаоа истих пбјеката, 
а за кпје је Пдјељеое за прпстпрнп уређеое 
раније издалп лпкацијске услпве или 
урбанистишку сагласнпст. 

(4) Неппсреднпм ппгпдбпм мпже се 
дати у закуп, пднпснп на привременп 
кприщћеое  градскп грађевинскп и псталп 
грађевинскп земљищте, физишким и 
правним лицима кпја имају ппстављене 
привремене пбјекте на лпкацијама кпје се 
налазе ван пбухвата Урбанистишкпг плана 
Приједпра, а струшним мищљеоем и 
урбанистишкп-технишким услпвима, кпји су 
саставни дип лпкацијских услпва, се утврди 
да је мпгуће задржаваое таквих пбјеката . 

(5) 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 24. 
(1) За закуп градскпг грађевинскпг 

земљищта у свпјини Града неппсреднпм 
ппгпдбпм, правна и физишка лица плаћају 
мјесешну  закупнину кпја,  пп зпнама 
утврђеним пвпм Пдлукпм, изнпси:  

 

ппврщина 
земљищта 

(м2) 

закупнина 
(КМ/м2) 

I и II 
зпна 

III и IV 
зпна 

дп 500  0,50 0,30 

прекп 500  0,40 0,20 

 
(2) Цијене из претхпднпг става 

представљају ппшетне цијене у ппступку 
даваоа земљищта у закуп јавним 
надметаоем. 

(3) Припритет у даваоу градскпг 
грађевинскпг земљищта у свпјини Града у 
закуп, имају субјекти, пднпснп правна и 
физишка лица, кпја ће на закупљенпм 
земљищту пбављати привреднп прпизвпдне 
и услужне дјелатнпсти. 

(4) Ппврщине закупљенпг земљищта 
утврђују се за сваки кпнкретни слушај на 
пснпву израђених урбанистишкп технишких 
услпва и лпкацијских услпва издатих пд 
стране надлежнпг пдјељеоа. 

(5) Цијене из става 1. пвпг шлана, не 
пднпсе се на привременп кприщћеое 
грађевинскпг земљищта и дијелпва јавних 
ппврщина, ради ппстављаоа пбјеката 
привременпг карактера, за кпје је Тарифпм 
градских 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, щтандпви и 
апарати, фпрмираое градилищта, забавни 
паркпви, картинг стазе, циркуси, сппртски 
терени, рестпрани и други угпститељски 
пбјекти на впди, кприщтеое ријешне пбале у 
ппслпвне сврхе, а шије кприщћеое се 
пдпбрава рјещеоем Пдјељеоа за стамбенп 
кпмуналне ппслпве и защтиту живптне 
средине. 

(6) Угпвпр п закупу неизграђенпг 
грађевинскпг земљищта,у име Града 
закљушује Градпнашелник. 
 
ГЛАВА IV 
НАКНАДА ЗА ТРПШКПВЕ УРЕЂЕОА 
ГРАДСКПГ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА И 
НАКНАДА ЗА РЕНТУ 
 

Шлан 25. 
Инвеститпр изградое пбјеката на 

грађевинскпм земљищту дужан је да прије 
издаваоа грађевинске дпзвпле дпстави 
дпказ п плаћеним накнадама за: 

1) трпщкпве уређеоа  грађевинскпг 
земљищта и 

2) ренту 
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Шлан 26. 
Пбвезници плаћаоа накнаде за 

уређеое грађевинскпг земљищта и ренте су 
физишка и правна лица кпја кап инвеститпри 
граде нпви пбјекат или врще рекпнструкцију 
(са дпдатнпм кприснпм ппврщинпм 
прпстпра), дпградоу или надпградоу 
ппстпјећег пбјекта у складу са Закпнпм. 

 

Шлан 27. 
Инвеститпри линијских пбјеката 

кпмуналне и јавне инфраструктуре кап щтп 
су впдпвпдна и канализаципна мрежа, 
инсталације тпплпвпда и врелпвпда, 
електрп мрежа слабе и јаке струје, 
инсталације каблпвске телевизије и 
телекпмуникација, сапбраћајнице за 
мптпрна впзила и трптпари, пјещашке и 
бициклистишке стазе и сл., не плаћају 
накнаду за уређеое градскпг грађевинскпг 
земљищта и ренту пдређену Закпнпм. 

 
 

Шлан 28. 
За ппстављаое привремених пбјеката 

плаћају се накнаде у изнпсу пд 5 % утврђене 
накнаде за уређеое градскпг грађевинскпг 
земљищта и ренте, пбрашунате ппд 
услпвима прпписаним Закпнпм и 
Правилникпм и пвпм Пдлукпм, за сваку 
гпдину ппстављаоа, щтп је пдређенп 
лпкацијским услпвима, псим за пбјекте из 
шлана 59. став 1. ташке 4, 8, 11, 17 и 18. 

Шлан 29. 
За пбјекте кпји се легализују и 

привременп задржавају, у складу са 
Закпнпм, накнада за легализацију  се 
пдређује у складу са Закпнпм и Уредбпм п 
услпвима, нашину пбрашуна и плаћаоу 
накнаде за легализацију пбјеката 
("Сл.гласник РС" бр. 97/13). 

 

1. Накнада за трпшкпве уређеоа 
градскпг грађевинскпг земљишта 
 

Шлан 30. 
(1) Накнада за уређеое градскпг 

грађевинскпг земљищта утврђује се у складу 
са пдредбама Закпна, Правилника п 
пбрашуну накнаде трпщкпва уређеоа 
градскпг грађевинскпг земљищта (у даљем 
тексту Правилник), Пдлуке п утврђиваоу 
прпсјешне цијене трпщкпва припремаоа 
градскпг грађевинскпг земљищта за текућу 
гпдину, Пдлуке п утврђиваоу прпсјешене 

јединишне цијене радпва ппремаоа 
градскпг грађевинскпг земљищта за текућу 
гпдину, Пдлуке п утврђиваоу прпсјешнп 
пстварене накнаде трпщкпва уређеоа 
градскпг грађевинскпг земљищта за текућу 
гпдину и пве Пдлуке сагласнп Прпграму 
уређеоа градскпг грађевинскпг земљищта, 
кпје дпнпси Скупщтина Града, најкасније дп 
31.марта текуће гпдине. 

(2) Градскп грађевинскп земљищте 
мпже бити уређенп и неуређенп: 

1) Ппд уређеним градским грађевинским 
земљищтем, у смислу пве Пдлуке за ппдрушја 
за кпја је дпнесен спрпведбени дпкумент 
прпстпрнпг уређеоа, сматра се земљищте 
кпје је пптпунп кпмуналнп ппремљенп за 
грађеое дп границе предметне грађевинске 
парцеле у складу са дпкумент прпстпрнпг 
уређеоа, а на нашин пдређен урбанистишкп-
технишким услпвима. Ппд уређеним градским 
грађевинским земљищтем за ппдрушја за кпја 
није дпнесен спрпведбени дпкумент 
прпстпрнпг уређеоа, сматра се земљищте 
кпје је кпмуналнп ппремљенп за грађеое дп 
границе предметне грађевинске парцеле и 
има најманје изграђен асфалтни приступни 
пут дп јавне сапбраћајнице, пбезбијеђенп 
снабдијеваое електришнпм енергијпм и 
снабдијеваое впдпм са јавне кпмуналне 
инфраструктуре, изведенп у складу са 
струшним мищљеоем и урбанистишкп-
технишким услпвима. 

2) Ппд неуређеним градским грађевинским 
земљищтем, у смислу пве Пдлуке сматра се 
земљищте кпје није у пптпунпсти уређенп у 
складу са претхпднпм ташкпм пвпг става. 

(3) Инвеститпр пбјекта кпји гради на 
неуређенпм градскпм грађевинскпм 
земљищту: 

1) Плаћа накнаду за трпщкпве уређеоа 
градскпг грађевинскпг земљищта у пунпм 
изнпсу самп акп ће се планирана 
инфраструктура изградити у складу са 
распплпживим дпкументпм прпстпрнпг 
уређеоа и урбанистишкп-технишким услпвима 
најкасније дп рпка заврщетка изградое 
пбјекта за кпји се грађевинска дпзвпла тражи. 

2) Када дп грађевинске парцеле није 
изграђена кпмунална и друга инфраструктура, 
а неппхпдна је за функципнисаое пбјекта, на  
захтјев инвеститпра кпји гради пбјекат 
јединица лпкалне сампуправе и надлежнп 
јавнп предузеће мпгу да склппе угпвпр за 
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изградоу недпстајуће инфраструктуре 
средствима инвеститпра, при шему 
инвеститпр плаћа самп разлику израшунате 
накнаде за трпщкпве уређеоа градскпг 
грађевинскпг земљищта, тј.  изграђене 
кпмуналне и друга инфраструктура, кпја није 
резултат оегпвпг улагаоа у складу са 
Закпнпм, Правилникпм и пвпм Пдлукпм. 

(4) Нашин пбрашуна накнада за уређеое 
градскпг грађевинскпг земљищта је садржан у  
Прилпгу бр. 3 пве Пдлуке а пднпси се на 
табеларни преглед нашина пбрашуна накнада 
за лпкације у пбухватима спрпведбених 
дпкумента прпстпрнпг уређеоа, те за 
лпкације изван пвпг пбухвата, кап прпсјек 
претхпднп наведених накнада. 

 

Шлан 31. 
(1) Накнада за уређеое градскпг 
грађевинскпг земљищта, пбрашуната ппд 
услпвима прпписаним Закпнпм и 
Правилникпм, умаоују се 50 % за изградоу 
пбјеката пдређених шл. 125. Закпна, 
пднпснп шл. 3. ташке 1, 2, 10, 14, 15, 16 
Пдлуке п радпвима за кпје није пптребна 
грађевинска дпзвпла, кап и за сљедеће 
пбјекте: екпнпмске зграде, птвпрене 
базене, птвпрена складищта, 
надстрещнице, резервпаре, ппдземне и 
сутеренске гараже и др. 
(2) За пбрашун ппврщине птвпрених 
базена, птвпрених складищта, 
надстрещница, резервпара и сл. пбјеката, 
рашуна се кап ппврщина хпризпнталне 
прпјекције најистуренијих дијелпва тпг 
пбјеката.   
(3) За пбјекте из шлана 3. ташке 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 Пдлуке п радпвима за кпје није 
пптребна грађевинска дпзвпла, а щтп се 
пднпси на пластенике, привремене пбјекте 
за пптребе сајмпва и манифестација са 
рпкпм трајаоа дп 90 дана, кпнзплне тенде, 
једнпставна дјешија игралищта, 
надстрещнице за стајалищта јавнпг 
сапбраћаја, паркпвске ппврщине и др. не 
ппдлијежу пбавези плаћаоа накнада за 
уређеое градскпг грађевинскпг земљищта 
и ренте. 
 

2.  Накнада за ренту 
 

Шлан 32. 
Висина ренте пп зпнама и пстали 

услпви за пбрашун ренте утврђују се пвпм 

Пдлукпм, на пснпву Закпна и Правилника и 
Пдлуке п прпсјешнпј кпнашпј  грађевинскпј 
цијени једнпг квадратнпг метра кприсне 
ппврщине стамбенпг и ппслпвнпг прпстпра 
из претхпдне гпдине за ппдрушје града кпју 
сваке гпдине усваја Скупщтина града, а 
најкасније дп 31. марта текуће гпдине. 

 
 

Шлан 33. 
(1) Градскп грађевинскп земљищте 

дијели се на щест зпна, кпје се утврђују на 
пснпву тржищне вриједнпсти градскпг 
грађевинскпг земоищта, пплпжаја 
земљищта, степена ппремљенпсти 
земљищта кпмуналним пбјектима и 
инсталацијама, сапбраћајне ппвезанпсти, 
врсте и капацитета пбјеката за 
свакпдневнп и перипдишнп снабдјеваое, 
степена ппкривенпсти пбјектима за 
здравствену защтиту, щкплствп, културу и 
дјешију защтиту, прирпдних и екплпщких 
услпва кприщћеоа земљищта, кап щтп су 
нарпшитп нагиб терена, прјентација, 
псуншанпст, температура ваздуха, вјетрпви 
и загађенпст ваздуха. 

(2) Пснпвица за пбрашун ренте 
израшуната у складу са шланпм 32. пве 
Пдлуке, мнпжи се са кпефицијентпм 
развијенпсти (Кр=1), и пп зпнама изнпси: 

 
 

1.  прва зпна 6 % 
2.  друга зпна 5 % 
3.  трећа зпба 4 % 
4.  шетврта зпна 3 % 
5.  пета зпна 2 % 
6.  щеста зпна 1 % 

 
 

(3) У дијелу прве зпне, а щтп се пднпси 
на пјещашку зпну (у графишкпм Прилпгу 3 
ппсебнп пзнашен дип), са ппсебним 
лпкацијским ппгпднпстима и изграђенпм 
инфраструктурпм, у складу са дпкументпм 
прпстпрнпг уређеоа висина ренте дпдатнп 
се увећава за 10% .  

(4) За пбјекте кпји мпгу имати негативан 
утицај на живптну средину, прирпдне 
вриједнпсти и културнп-истпријска дпбра 
висина ренте дпдатнп се увећава дп 20% без 
пбзира на зпну. 
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3. Плаћаое накнаде за уређеое 
градскпг грађевинскпг 
земљишта и накнаде за ренту 
 

Шлан 34. 
(1) Накнаду за уређеое градскпг 
грађевинскпг земљищта и ренту ( у даљем 
тексту накнада) за изградоу пбјекта 
инвеститпр, пднпснп власник мпже платити: 

1) гптпвински пдједнпм, уз дпдатни 
пппуст пд 10 % 

2) у једнаким мјесешним ратама на 
перипд птплате кпји не мпже бити 
дужи пд пет гпдина, са гпдищопм 
каматпм пд 1% . 

(2) Накнада за легализацију се плаћа у 
складу са Закпнпм и Уредбпм п услпвима, 
нашину пбрашуна и плаћаоу накнаде за 
легализацију пбјеката. 

 
Шлан 35. 

Накнаде се мпгу плаћати у ратама, уз 
претхпднп пбезбјеђеое инструмената 
плаћаоа: гаранција банке, за правна и 
физишка лица, на сљедећи нашин: 

1) 40% у рпку пд 8 дана пд дана 
закљушеоа угпвпра, 

2) 60% на пдгпђенп плаћаое дп 48 
једнаких мјесешних рата са 
пдлпженим плаћаоем - 12 мјесеци 
пд дана закљушеоа угпвпра 
 

Шлан 36. 
(1) Инвеститпр мпже закљушити угпвпр 
п нашину плаћаоа накнаде, ппд услпвима 
наведеним у  шлану 35. 
(2) Укпликп инвеститпр накнаде плаћа 
у ратама, Град закљушује са инвеститпрпм 
угпвпр п плаћаоу накнада, кпји пптписује 
Градпнашелник. 
(3) Угпвпр из претхпднпг става садржи: 

1) укупни изнпс накнада према 
рјещеоу надлежнпг Пдјељеоа 

2) нашин плаћаоа накнада 
3) пбрашунату камату за дип накнада 

кпји се плаћа у мјесешним ратама и 
угпвпрени перипд птплате када је 
тп угпвпренп 

4) мјере пбезбјеђеоа у кприст Града 
дп исплате укупнпг изнпса накнаде 
на угпвпрени нашин. 
 

 

Шлан 37. 
(1) Кап дпказ за издаваое грађевинске 
дпзвпле, у слушајевима пдгпђенпг плаћаоа 
накнада служи Угпвпр п плаћаоу накнада 
из шлана 36.. 
(2) Инвеститпру се не мпже издати 
упптребна дпзвпла дпк, у цијелпсти, не 
исплати накнаде према угпвпру. 

Шлан 38. 
(1) У слушају кащоеоа у плаћаоу 

приспјеле рате према угпвпру, инвеститпр 
је дужан у цјелпсти платити накнаду за 
трпщкпве уређеоа градскпг грађевинскпг 
земљищта и ренту.  

(2) Инвеститпр мпже, и прије 
угпвпренпг времена, исплатити, у цјелини, 
накнаду трпщкпва уређеоа градскпг 
грађевинскпг земљищта и ренте. 

 
ГЛАВА V 
УРЕЂЕОЕ ПРПСТПРА И ГРАЂЕОЕ 
 

Шлан 39. 
Планскп уређеое прпстпра и грађеое 

на теритприји града Приједпра ппред 
Закпна, Правилника, Правилника п ппщтим 
правилима урбанистишке регулације и 
парцелације (Сл.гласник Републике Српске 
бр. 115/13), Правилника п садржају, 
нпсипцима прпстпрнп-инфпрмаципнпг 
система и метпдплпгији прикупљаоа п 
пбраде ппдатака (Сл. гласник Републике 
Српске бр. 93/13 )  и пве Пдлуке, у 
ппјединим дијелпвима усклађује се са 
прпписима из пбласти защтите живптне 
средине, кприщћеоа ппљппривреднпг 
земљищта, щума, впда, минералних 
сирпвина, сапбраћаја, енергетике, защтите 
културнп-истпријскпг и прирпднпг наслеђа, 
защтите пд елементарних неппгпда и ратних 
дејстава, технишких ппаснпсти и ппзитивнпм 
пракспм и наушним дпстигнућима у пвим 
пбластима. 

 
Шлан 40. 

Град Приједпр на цијелпј теритприји 
града утврђује и пстварује пплитику 
уређеоа прпстпра дпнпщеоем, 
спрпвпђеоем и кпнтрплпм спрпвпђеоа 
пдгпварајућих дпкумената прпстпрнпг 
уређеоа и дпнпщеоем ппдзакпнских аката 
кпји регулищу пву пбласт . 
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1. Планираое прпстпра и насеља 
 

Шлан 41. 
(1) У складу са Закпнпм, за 

теритпрју града Приједпра 
пбавезнп се дпнпсе слиједећи 
дпкументи прпстпрнпг уређеоа:  

1) за ппдрушје града Приједпра – 
Дпнесен је Прпстпрни план ппщтине 
Приједпр,  

2) за Приједпр кап насеље градскпг 
карактера – Урбанистишки план 
Приједпра и зпнинг планпви за 
пдређена ппдрушја према 
Урбанистишкпм плану Приједпра, 

3) за ппдрушје Наципналнпг парка 
Кпзара у складу са Закпнпм и 
Закпнпм п наципналним паркпвима 
– Дпнесен је Прпстпрни план 
ппдрушја ппсебне намјене 
Наципнални парк „Кпзара“.  

(2) Прпстпрним планпм ппщтине 
Приједпр ("Сл.гласник ппщтине Приједпр" 
бр. 10/09) утврђена је пбавеза израде  
дпкумената прпстпрнпг уређеоа:  

1) за урбана ппдрушја секундарних 
ппщтинских (градских) центара, 
утврђених Прпстпрним планпм 
ппщтине Приједпр - Урбанистишки 
план, 

2) за претежнп изграђена урбана 
ппдрушја или дијелпве урбаних 
ппдрушја насеља - спрпведбени 
дпкументи прпстпрнпг уређеоа 
нивпа зпнинг план или регулаципни 
план,  

3) за ппдрушја: Мракпвица, Бенкпвац, 
Пащини кпнаци, викенд зпна Гаћани, 
зпна туризма и рекреације 
Љекарице регулаципни план и 
регулаципни  планпви за 
прпизвпднп-ппслпвне зпне.  
 

Шлан 42. 
(1) Прпјектпваое и грађеое пбјеката 

неппсреднп се пдпбрава на пснпву Закпна п 
уређеоу прпстпра и грађеоу, ппсебних 
закпна и прпписа дпнесених на пснпву тих 
закпна, кап и спрпведбених дпкумената 
прпстпрнпг уређеоа у ппступку издаваоа 
грађевинске дпзвпле а на пснпву предхпднп 
прибављених лпкацијских услпва или 
урбанистишкп-технишких услпва, псим за 

пбјекте и радпве за кпје није пптребна 
грађевинска дпзвпла у складу са пвпм 
Пдлукпм и Пдлукпм п радпвима за кпје није 
пптребна грађевинска дпзвпла.   

(2) Лпкацијски услпви представљају 
технишки струшни дпкумент кпји пдређује 
услпве за прпјектпваое и грађеое, а кпји се 
израђује на пснпву Закпна п уређеоу 
прпстпра и грађеоу, ппсебних закпна и 
прпписа дпнесених на пснпву тих закпна кап 
и дпкумената прпстпрнпг уређеоа – зпнинг 
план, зпнинг план ппдрушја ппсебне 
намјене, регулаципни план, урбанистишки 
прпјекат и план парцелације.   

(3) На ппдрушјима града Приједпра кпја 
нису пбухваћена дпкуменатима прпстпрнпг 
уређеоа из предхпднпг става или није 
прпписана пбавеза оихпвпг дпнпщеоа, 
лпкацијски услпви се издају на пснпву  
важећег дпкумента прпстпрнпг уређеоа, 
Правилника п ппщтима правилима 
урбанистишке регулације и парцелације (Сл. 
гласник Републике Српске бр. 115/13), 
струшнпг мищљеоа правнпг лица кпје има 
пдгпварајућу лиценцу за израду дпкумената 
прпстпрнпг уређеоа и увиђаја на лицу 
мјеста кап и Закпна, ппсебних закпна и 
прпписа дпнесених на пснпву тих закпна и 
пве Пдлуке. 

(4) Изградоа пбјеката врщи се пп 
правилу на уређенпм грађевинскпм 
земљищту. 

(5) Дп пптпунпг уређеоа грађевинскпг 
земљищта на затп предвиђеним 
ппдрушјима, изградоа пбјеката мпже се 
врщити и на неуређенпм грађевинскпм 
земљищту, щтп ппдразумјева да земљищте 
има најмаое пбезбјеђен кплски и пјещашки 
приступ на јавну сапбраћајну ппврщину.    

 
Шлан 43. 

Изузетнп, на земљищтима кпја нису 
грађевинска и кпја се налазе ван урбаних 
ппдрушја мпгу се градити грађевине и 
врщити други захвати у прпстпру у складу са 
прпписима кпји регулищу пдређену пбласт, 
акп су утврђени лпкацијским услпвима на 
пснпву струшнпг мищљеоа и урбанистишкп-
технишких услпва и тп: 
1) радпви и грађевине кпје служе 
уређеоу тих земљищта и прпстпра (грађеое 
щумских путева, мелипрација и сл.), 
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2) планинарски, лпвашки и слишни 
пбјекти, 
3) екпнпмски пбјекти кпд 
ппљппривредних прпизвпђаша кпји имају 
привремени каратер (пластеници, 
пшелиоаци, пставе за алат и 
ппљппривредне мащине и сл., 
4) инфраструктурни системи, трасе, 
пбјекти и ппстпјеоа (далекпвпди, каблпвски 
впдпви, кпмуникаципни пбјекти и уређаји, 
цјевпвпди и сл., 
5) пбјекти и уређаји кпји служе 
пдбрани и јавнпј безбједнпсти. 

 
2. Општа правила урбанистичке 

регулације и парцелације 
 

Шлан 44. 
Регулација прпстпра и насеља кап и 

изградоа пбјеката заснива се на систему 
урбанистишких правила и ппказатеља а 
правила парцелације пбухватају планске 
елементе за фпрмираое грађевинске 
парцеле. 

Шлан 45. 
(1) Ппщта правила урбанистишке 
регулације и парцелације прпписана су 
Правилникпм п ппщтим правилима 
урбанистишке регулације и парцелације и 
примјеоују се кпд: израде дпкумената 
прпстпрнпг уређеоа, израде струшних 
мищеоа и урбанистишкп-технишких услпва 
за пптребе издаваоа лпкацијских услпва на 
прпстпру за кпји није дпнесен спрпведбени 
дпкумент прпстпрнпг уређеоа  и за 
фпрмираое грађевинске парцеле. 
(2) За прпстпр за кпји је дпнесен 
спрпведбени дпкумент прпстпрнпг уређеоа 
примјеоују се правила урбанистишке 
регулације и парцелације утврђена тим 
дпкументпм уз примјену и пдредаба 
Правилника из става 1, укпликп 
спрпведбеним дпкументпм пдређена 
правила нису дефинисана.   

 
3. Грађевинска парцела 

 
Шлан 46. 

(1) Грађевинска парцела за редпвну 
упптребу пбјекта мпра бити графишки и 
нумеришки дефинисана, правилнпг  
гепметријскпг пблика, кпји пмпгућава 
изградоу и функципналнп кприщтеое 

прпстпра парцеле у складу са рјещеоима из 
дпкумената прпстпрнпг уређеоа, 
правилима грађеоа и технишким 
прпписима. 
(2) Грађевинска парцела за редпвну 
упптребу изграђених и планираних пбјеката 
мпже бити ппсебна или заједнишка 
грађевинска парцела.  
(3) Кпд израде спрпведбених 
дпкумената прпстпрнпг уређеоа и 
урбанистишкп-технишких услпва, планпм 
парцелације ппстпјеће грађевинске парцеле 
се мпгу укрупнити или дијелити у складу  
Правилникпм п ппщтим правилима 
урбанистишке регулације и парцелације.  
(4) Грађевинска парцела мпра имати 
пбезбијеђен трајан кплски и пјещашки 
приступ на јавну сапбраћајну ппврщину.  
 

Шлан 47. 
(1) Грађевинска парцела за 
индивидуалне стамбене пбјекте и 
индивидуалне стамбенп-ппслпвне пбјекте 
пдређује се у правилу кап ппсебна парцела 
за сваки пбјекат кпји кап такав представља 
главни пбјекат на парцели.   
(2) Изузетнп, када се на парцели налазе 
два индивидуална стамбена или стамбенп-
ппслпвна пбјекта, мпже се пдредити 
заједнишка парцела за оихпву редпвну 
упптребу укпликп није мпгуће пдредити за 
сваки пд пбјеката ппсебну парцелу за 
оегпву редпвну упптребу у складу са пвпм 
Пдлукпм и Правилникпм п ппщтим 
правилима урбанистишке регулације и 
парцелације или акп је тп дпкументпм 
прпстпрнпг уређеоа пдређенп. 
(3) Укпликп  се ради п стамбеним и 
стамбенп-ппслпвним пбјектима кплективнпг 
станпваоа за кпје није мпгуће пдредити 
парцеле за  редпвну упптребу таквих 
пбјеката мпже се пдредити грађевинска 
парцела исппд свакпг пд пбјеката. За оихпву 
редпвну упптребу мпже да служи пкплнп 
земљищте јавне намјене. 
(4) Заједнишка грађевинска парцела не 
мпже се пдредити за стамбене и ппслпвне 
пбјекте, шија намјена није кпмпатибилна 
станпваоу. 
(5) За ппслпвне пбјекте и друге пбјекте 
кпмпатибилне намјене кпји  шине 
технплпщку и функципналну цјелину, а 
налазе се на истпј лпкацији  пп правилу се 
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утврђује заједнишка грађевинска парцела. 
Укпликп се ради п ппслпвним пбјектима 
разлишите намјене, кпји нису функципналнп 
ппвезани мпже се пдредити заједнишка или 
ппсебне грађевинске парцеле. 
(6) Изузетнп, детаљним урбанистишкп-
технишким услпвима, пп захтјеву 
инвеститпра у ппступку изградое и 
легализације индивидуалнпг стамбенпг и 
стамбенп-ппслпвнпг пбјекта, грађевинска 
парцела предвиђена спрпведбеним 
планским дпкументпм мпже се у нужнпј 
минималнпј мјери кпригпвати такп да 
пдгпвара катастарскпј парцели инвеститпра, 
какп би се уважили релевантни фактпри кпји 
се тишу импвинскп-правних пднпса, а да се 
при тпм не угрпжава нпрмалнп 
функципнисаое и приступ пкплним 
пбјектима и јавним ппврщинама. Кпрекцију 
грађевинске парцеле није мпгуће врщити 
према јавнпј ппврщини на щтету исте. 
(7) Сматра се да грађевинска парцела 
има трајан приступ на јавну сапбраћајну 
ппврщину акп једнпм свпјпм странпм 
граниши са јавнпм сапбраћајнпм 
ппврщинпм, или акп има излаз на исту, 
пднпснп приступни пут у щирини пд 
најмаое 2,5 м (пднпснп 3,0 укпликп тп 
услпвљенп кпнфигурацијпм терена) билп 
кап саставни дип парцеле или са трајним 
правпм служнпсти прплаза, укпликп планпм 
није другашије дефинисанп. 

 
4. Ограде 

Шлан 48. 
Грађевинске парцеле ван ппдрушја 

кпје је пбухваћенп Пдлукпм п уређеоу 
централнпг ппдрушја Приједпра (Сл.гласник 
ппщтине Приједпр бр. 8/09) и Пдлукпм п 
измјени и дппуни Пдлуке п уређеоу 
централнпг ппдрушја Приједпра (Сл. гласник 
ппщтине Приједпр бр. 7/10) мпгу се 
пграђивати у складу са шл. 33. Правилника п 
ппщтим правилима урбанистишке регулације 
и парцелације, укпликп тп није друкшије 
пдређенп спрпведбеним дпкументпм 
прпстпрнпг уређеоа. 

 
Шлан 49. 

(1) Грађеоу пграде на парцели пбјекта 
за кпји је издата грађевинска дпзвпла мпже 
се приступити на пснпву идејнпг прпјекта, 

лпкацијских услпва и записника п исклпшеоу 
пбјекта  
(2) Грађевинска дпзвпла за пграде је 
пбавезна у слушајевима када оихпва 
изградоа представља слпженији захват у 
кпнструктивнпм смислу, а щтп ће се 
пдредити приликпм издаваоа лпкацијских 
услпва. 

 
5. Растпјаое пбјеката 

 
Шлан 50. 

(1) Међуспбнп растпјаое пбјеката 
пдређенп је спрпведбеним дпкументпм 
прпстпрнпг уређеоа. 

(2) Међуспбнп растпјаое пбјеката кпје 
није дефинисанп спрпведбеним планским 
дпкументпм, или на прпстприма за кпје није 
дпнесен спрпведбени плански дпкумент 
пдређује се у складу са пдредбама 
Правилника п ппщтим правилима 
урбанистишке регулације и парцелације и 
пдредбама пве Пдлуке.  

 
6. Ппмпћни пбјекти 

 
Шлан 51. 

(1) Ппмпћни пбјекти и прпстпри су 
пбјекти или прпстпри кпји ппсреднп служе 
пдређенпј дјелатнпсти или намјени такп да 
пбезбиједе услпве за функципнисаое 
главних пбјеката.  

(2) Пп свпјпј намјени ппмпћни пбјекти 
или прпстпри мпгу  бити: индивидуална 
гаража, љетна кухиоа, спремищте, пстава, 
дрварница, надстерещница, стакленик, 
кптлпвнице, прпстприја за смјещтај 
цистерне за впду, септишка јама, прпстпр  за 
смјещтај уређаја кап щтп су кптлпви за 
грајаое, пумпе за впду, електришни агрегати 
и сл. те прпстпри за припрему зимнице, 
праое и сущеое рубља и др. 

(3) Ппмпћни прпстпр се у правилу гради 
у склппу главнпг пбјекта (стамбенпг, 
стамбенп-ппслпвнпг,  ппслпвнпг или јавнпг) 
у ппдруму или у приземнпј етажи. 

(4) Акп се у склппу главнпг пбјекта не 
мпгу смјестити неппхпдни ппмпћни 
прпстпри збпг утврђених габарита пбјекта 
или других урбанистишкп-технишких услпва, 
ппмпћне прпстприје или прпстпри ће се 
рјещавати у склппу засебнпг пбјекта.          
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(5) Ппмпћни пбјекат се гради на 
парцели главнпг пбјекта за кпји је издата 
грађевинска дпзвпла, а у пднпсу на главни 
пбјекат мпже се лпцирати иза главнпг 
пбјекта или у линији са главним пбјектпм. 

(6) Укпликп се ппмпћни пбјекат гради 
кап слпбпднпстпјећи пбјекат лпцира се самп 
иза главнпг пбјекта. 

(7) Уз индивидуални стамбени и 
индивидуални стамбенп-ппслпвни пбјекат 
мпже се градити самп једна ппмпћна зграда 
кап слпбпднп-стпјећи пбјекат, псим у 
слушајевима када ппстпје прпстпрне 
мпгућнпсти за вище ппмпћних пбјеката, а 
изграђенпст парцеле је у пквирима 
дпзвпљених кпефицијената. 

(8) Ппмпћни пбјекат мпже имати самп 
једну надземну етажу (приземље)  и 
минималну свијетлу висину пд 2,40 м. 
Ппмпћни пбјекат мпже имати ппдрумску 
или сутеренску етажу укпликп 
кпнфигурација терена тп дпзвпљава. 

(9) У ппљппривреднпм дпмаћинству, 
укпликп ппстпји пптреба за таванским 
прпстпрпм – пставпм, надзидак изнад плпше 
приземља ппмпћнпг пбјекта мпже бити 
максималне висине дп 1,20 м.    

(10) Удаљенпст слпбпднпстпјећег 
ппмпћнпг пбјекта пд границе парцеле не 
мпже бити маоа пд 1,50 м, псим у 
слушајевима: 

1) када на сусједнпј парцели ппстпји 
изграђен ппмпћни пбјекат на маопј 
удаљенпсти с тим щтп грађевинска 
линија не мпже прећи грађевинску 
линију сусједнпг ппмпћнпг пбјекта 

2) када се ради п дуплексу и изградои у 
низу 

3) када је тп спрпведбеним дпкументпм 
прпстпрнпг уређеоа пдређенп 

4) када ппстпји писмена сагласнпст 
сусједа 

 
Шлан 52. 

(1) Ппмпћни пбјекти кап слпбпднп-
стпјећи пбјекти се не мпгу градити нити 
дпграђивати уз ппстпјеће легалнп изграђене 
стамбене и стамбенп-ппслпвне пбјекте 
кплективнпг станпваоа, укпликп 
дпкументима прпстпрнпг уређеоа није 
другашије пдређенп на грађевинскпј 
парцели за редпвну упптребу.  

(2) Пдредбе из предхпднпг става се 
примјеоују у слушају да дпкументпм 
прпстпрнпг уређеоа за тп ппдрушје није 
другашије пдређенп. 
(3) Није дпзвпљена прпмјена намјене 
ппмпћних пбјеката,  гаража и гаражних 
мјеста намјенски грађених у пквиру 
кплективних стамбених, стамбенп-
ппслпвних и ппслпвних пбјеката и прпмјена 
намјене намјенски грађених гаража у низу, 
псим акп планским дпкументпм није 
другашије пдређенп. 

 
Шлан 53. 

(1) На ппдрушју на кпјем није изграђена 
канализаципна инфраструктура, у пквиру 
грађевинске парцеле, пбавезна је изградоа 
впдпнепрппусних септишких јама, прије 
пущтаоа у упптребу изграђенпг пбјекта,  у 
складу са важећим прпписима кпји уређују 
пву пбласт.         

(2) Изградоа септишке јаме мпже се 
пдпбрити на удаљенпсти најмаое један 
метар пд гранишне линије са сусједнпм 
парцелпм и щест метара пд главнпг пбјекта 
на сусједнпј парцели.  

(3) Изузетнп пд претхпднпг става 
изградоа септишке јаме мпже се пдпбрити и 
на маоим удаљенпстима акп тп захтијевају 
кпнкретни услпви на терену, уз претхпднп 
прибављену сагласнпст власника предметне 
или те парцеле.  

(4) Пбјекти из става 1. пвпг шлана се 
лпцирају на мјестима гдје је мпгућ приступ 
впзилима за шищћеое таквих пбјеката у 
свакп дпба гпдине и исти се лпцирају на 
пснпву лпкацијских услпва и грађевинске 
дпзвпле за главни пбјекат уз кпји се граде 
или на пснпву лпкацијских услпва акп се 
накнаднп граде уз главни пбјекат за кпји је 
већ издата грађевинска дпзвпла. 
 

7. Екпнпмски пбјекти 
 

Шлан 54. 
Екпнпмским пбјектима сматрају се 
пбјекти  пдређени  шланпм 4. став 1. 
ташка 14. пве Пдлуке. 
 

Шлан 55. 
(1) Екпнпмски пбјекти се граде у складу 

са дпкументима прпстпрнпг уређеоа 
и шланпвима 42. дп 46.  Правилника 
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п ппщтим правилима урбанистишке 
регулације и парцелације. 

(2) Екпнпмски пбјекти се мпгу градити 
искљушивп у функцији стамбених 
зграда ппрпдишнпг ппљппривреднпг 
газдинства и на ппљппривредним 
ппврщинама кпје су кап такве 
пдређене стратещким дпкументима 
прпстпрнпг уређеоа. 

 
8. Привремени пбјекти 

 
Шлан 56. 

Привременим пбјектима сматрају се 
пбјекти  пдређени  шланпм 4. став 1. ташка 
13. пве Пдлуке. 

Шлан 57. 
(1) Пвпм пдлукпм пдређују се врсте 

привремених пбјеката, прпписују услпви и 
ппступак за оихпвп ппстављаое и 
уклаоаое на лпкацијама кпје се налазе на 
грађевинскпм земљищту кпје није 
приведенп кпнашнпј намјени утврђенпј 
дпкументпм прпстпрнпг уређеоа, тп јест 
на дијелпвима јавних ппврщина урбанпг 
ппдрушја Приједпр, кпје су пдређене за 
привремене намјене и неизграђенпг 
грађевинскпг земљищта дп оегпвпг 
привпђеоа кпнашнпј намјени. 

(2) Пдредбе пве Пдлуке пднпсе се и на 
привремене пбјекте кпји се ппстављају на 
земљищту у свпјини физишких и правних 
лица у складу са спрпведбеним 
дпкументима прпстпрнпг уређеоа или у 
складу са струшним мищљеоем или 
струшнпм анализпм, за ппдрушја за кпја није 
дпнесен дпкумент спрпведбенпг нивпа, а 
кпја имају прилаз са јавне ппврщине. 

 

Шлан 58.  
Лпкација за привремени пбјекат мпже 
се пдпбрити ппд слиједећим 
услпвима:  

1) акп је важећим спрпведбеним 
дпкументима прпстпрнпг уређеоа 
предвиђенп ппстављаое 
привремених пбјеката,  

2) акп лпкација није приведена 
кпнашнпј намјени утврђенпј у 
дпкументу прпстпрнпг уређеоа или  

3) акп намјена привременпг пбјекта 
дппуоује садржај индивидуалнпг 
стамбенпг, стамбенп-ппслпвнпг и 

ппслпвнпг пбјекта, а тп дпзвпљавају 
прпстпрне мпгућнпсти.  
 

Шлан 59. 
Привременим пбјектима сматрају се ; 

1) Ппслпвни пбјекти типа кипск, 
2) Зимске бащте-стакленици, 
3) Љетне бащте, 
4) Телефпнске гпвпрнице, 
5) Накривени сппртски терени-балпни, 

сппртски терени, трим стазе и 
пстали садржаји ппстављени у 
нивпу терена везанп за пасивну 
рекреацију. 

6) Привремени мпнтажни пбјекти кпји 
се ппстављају за пптребе сајмпва и 
јавних манифестација, а кпји се 
неће уклпнити у рпку пд 90 дана, 

7) Привремене надстрещнице 
8) Надстрещнице-аутпбуска 

стајалищта, 
9) Привремени камппви, 
10) Пбјекти на впди; сплавпви, 

млинпви и сл., 
11)  Рекламне табле, стубпви, јарбпли, 

витрине и други рекламни пбјекти, 
12) Забавни паркпви, 
13) Привремена паркиралищта,  
14) Привремене гараже,  
15) Привремене аутппрапнице, 
16) Привремени пбјекат за пптребе 

градилищта,  
17) Јавни тпалети и 
18) Привремени пбјекти за пптребе 

инфраструктурних система 
(трафпстанице, базне станице, 
микрпбазне станице, предајници, 
агрегати и другп). 

 
Шлан 60. 

(1) Привремени пбјекти се мпгу 
ппстављати ппд услпвпм: 

1) да не пметају пјещашке и кплске 
сапбраћајне тпкпве и не умаоују 
сапбраћајну прегледнпст, пднпснп 
ппд услпвпм да је мпгуће 
пбезбједити прплаз за пјещаке пд 
најмаое 2,00 м и удаљенпст пд 
ваоске ивице кплпвпза најмаое 
2,50 м (псим за љетне бащте) 

2) да не нарущавају ппстпјеће градске 
и друге функције,  

3) да не девастирају прпстпр и не 
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нарущавају изглед прпстпра,  
4) да не угрпжавају живптну средину ,  
5) да не птежавају пдржаваое и 

кприщћеое кпмуналних грађевина 
и  

6) да не пметају кприщћеое сусједних 
пбјеката. 

(2) Привремени пбјекти су, у правилу, 
приземни и не мпгу имати стамбену 
намјену, изузев акп се ради п пбјектима кпји 
се ппстављају у слушају ванредних пкплнпсти 
у складу са Закпнпм.  
(3) У привременим пбјектима мпгу се 
пбављати самп дјелатнпсти кпје не 
угрпжавају живптну средину и кприщтеое 
пбјеката и прпстпра у неппсреднпм кпнтакту 
(4) За пбављаое дјелатнпсти 
привремени пбјекти мпрају испуоавати 
мин. технишке услпве у ппгледу 
прпстприја,уређаја и ппреме прпписане за 
ту врсту дјелатнпсти.  
 

Шлан 61. 
Привремени пбјекти мпрају бити 

изграђени кап индустријски прпизведени 
пбјекти (цјелине) или пд елемената кпји се 
склапају (мпнтажнп демпнтажнпг карактера) 
и сл. и да се без прпмјена и пщтећеоа, или 
са маоим прпмјенама и пщтећеоима мпгу 
пдвпјити пд тла и ппставити на другп мјестп.  

 
8.1.  Кипсци 
 

Шлан 62. 
Кипск је типски пбјекат индустријски 

прпизведен или изграђен кап мпнтажнп-
демпнтажни ппврщине дп 12 м2 кпји се 
ппставља на гптпву ппдлпгу, сампсталнп 
или у групацијама. 

 
Шлан 63. 

(1) Кпмерцијални кипсци су типски 
мпнтажни пбјекти за пбаваљаое 
тргпвинских и услужних дјелатнпсти 
максималне БГП 12.00 м2 

(2) Кпмерцијални кипсци ппстављају се у 
складу са планпм кприщтеоа јавних 
ппврщина, струшнпм анализпм лпкација 
за ппстављаое привремених пбјеката и 
важећим спрпведбеним дпкументима  
прпстпрнпг уређеоа. 

(3) Кипск на јавнпј ппврщини мпра бити 
ппстављен такп да слпбпдна щирина 

пјещашке кпмуникације испред пбјекта не 
смије бити маоа пд 1.80 м. 

(4) На парцели у власнищтву физишких и 
правних лица кипск је мпгуће ппставити 
искљушивп на парцели за редпвну 
упптребу легалнп изграђенпг пбјекта, 
псим акп спрпведбеним дпкументпм 
прпстрпрнпг уређеоа није другашије 
дефинисанп, и тп такп да предоа страна 
заједнп са прпдајним пултпм буде 
најмаое 100 цм увушена у пднпсу на јавну 
ппврщину (регулаципну линију).   

(5) Архитектпнскп пбликпваое, велишина и 
материјализација кипска мпра бити у 
складу Струшнпм анализпм за пбјекте 
привременпг карактера, усвпјеним 
идејним рјещеоем и урбанистишкп-
технишким услпвима. 

 
Шлан 64. 

Намјенски кипсци су типски мпнтажни 
пбјекти кпји се мпгу ппстављати на 
ппврщинама јавне намјене или у пквиру 
грађевиске парцеле, ради пбезбјеђеоа 
паркинг прпстпра, наплате паркираоа, 
кпнтрпле улаза у пбјекте и кпмплексе, шија 
брутп грађевинске ппврщине не мпже бити 
већа пд 3.00 м2. 
 
               8.2. Љетне и зимске баште 
 

Шлан 65. 
(1) Љетне бащте су птвпрени прпстпри, 
ненаткривени или наткривени са 
припадајућим мпбилијарпм (стплпви, 
стплице, сунцпбрани, индустријски склппиве 
тенде  и сл.)  испред угпститељских пбјеката, 
лпцирани на јавнпј ппврщини или ппврщини 
јавнпг кприщћеоа.  
(2) Љетне бащте мпгу се лпцирати и на 
ппврщинама у склппу парцела 
индивидуалних стамбених пбјеката кпји 
ппсједију грађевинску дпзвплу и упптребну 
дпзвплу за угпстиптељску намјену. 
(3) На ппдрушју пбухваћенпм Пдлукпм 
п уређеоу централнпг ппдрушја Приједпра 
са пјещашкпм зпнпм љетне бащте се 
ппстављају у складу са истпм. 

 
Шлан 66. 

(1) Љетна бащта свпјим пплпжајем не 
смије да пмета пјещашке тпкпве, нити да 
умаоује сапбраћајну прегледнпст.  
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(2) Прпстпр кпји препстаје за прплаз 
пјещака не смије бити ужи пд 1.80 м, а 
удаљенпст бащте пднпснп оене пграде пд 
руба сапбраћајнице не смије бити маоа пд 
1.80 м. 

  
Шлан 67. 

(1) Љетне бащте испред угпститељских 
пбјеката мпгу се ппстављати ппд сљедећим 
услпвима: 

1) Прилаз љетнпј бащти мпра бити са 
јавне ппврщине и исти приликпм 
услуживаоа не смије бити прекп кплске 
сапбраћајнице, 

2) Љетне бащте се мпгу пивишити пградпм 
висине дп 1.00 м или ппкретним 
цвјетним жардиоерама максималне 
висине дп 0.60 м, с тим да исти не смију 
изаћи изван пдпбрених габарита 
прпстпра за ппстављаое љетне бащте, 
нити визуелнп пметати сапбраћајне 
тпкпве ( нпр. раскрснице) 

3) У ппврщину љетне бащте урашунава се и 
ппврщина жардиоере или друге 
пдгпварајуће пграде кпја мпже бити 
ппстављена уз све ивице љетне бащте, 
изузев улаза кпји мпра бити щирине 
најмаое 1,50 м,  

4) Щирина, пднпснп дужина пдпбрене 
љетое бащте не смије прелазити 
щирину или дужину ппслпвнпг прпстпра 
на фасади пбјекта према љетнпј бащти, 
у шијпј је функцији. Пдступаое пд пвпга 
је мпгуће самп уз сагласнпт власника 
сусједнпг ппслпвнпг прпстпра испред 
испред шије фаседе се ппставља љетна 
бащта. 

5) Щирина љетне бащте не мпже бити 
маоа пд 1.50 м, а ппврщина љетое 
бащте је мин. 5.00 м². 

6) Љетоа бащта не мпже бити затвпрена 
са бпшних страна, псим акп се ппставља 
уз индивидуалне стамбене пбјекате.  

(2) У дијелпвима града гдје ппстпји 
уређен партер (ппплпшаое или акп је партер 
дип функципналне цјелине пдређенпг 
знашаја) забраоенп је ппстављаое ппдних 
кпнструкција и пграда кпје захтјевају 
интервенције у ппстпјећем ппплпшаоу 
(анкерисаое, бущеое и сл.).  

 
Шлан 68. 

(1) Зимска бащта - стакленик је 

индустријски прпизведен или ппстављен 
кап мпнтажнп- демпнтажни пбјекат пд 
индустријски прпизведених прпфила, 
пстакљен или затвпрен слишним 
транспарентним материјалима, кпји се 
ппставља уз или испред пснпвнпг пбјекта 
или прпстпра. 

(2) Изузетнп у зимскпм перипду, мпже 
се изврщити претвараое љетне бащте у 
зимску бащту, затвараоем бпшних страна 
на нашин и ппд услпвима пдређеним 
лпкацијским услпвима, укпликп ппстпје 
прпстпрне мпгућнпсти и исппщтују се 
функципнални и естетски захтјеви. 

 

            8.3. Тенде 
 

Шлан 69. 
Тенде су привремени пбјекти кпји се 

ппстављају изнад улаза или излпга, љетних 
бащти, ппслпвних и других прпстпра , а у 
сврху защтите пд атмпсферских утицаја.  

 
 

Шлан 70. 
(1) Тенда је кпнзплни или сампнпсиви, у 

правилу индустријски, склппиви 
привремени елемент пбјекта, лаке 
кпнструкције са импрегнираним или 
пластифицираним платнпм.  

(2) У ценрталнпј градскпј зпни мпгуће је 
ппстављаое искљушивп индустријских 
склппивих тенди у складу са лпкацијским 
услпвима.  

 

            8.4.  Надстрешнице 
 

Шлан 71. 
(1) Надстрещнице су привремени 
пбјекти кпји се ппстављају изнад улаза или 
излпга ппслпвних прпстпра, уз аутпбуска 
стајалищта и пбјекте друге намјене у сврху 
защтите пд атмпсферских и других утицаја.  
(2) Наткриваое улаза или излпга 
ппслпвних прпстпра мпже се врщити 
надстрещницама кпнзплне мпнтажне 
кпнструкције пд лаких материјала (метал, 
дрвп), са шврстим ппкривашем (стаклп, 
плексиглас, цријеп), максималне щирине 
1.20 м, шији изглед мпра бити у складу са 
архитектпнским пбликпвним кпнцептпм и 
материјализацијпм пбјекта на кпји се 
ппставља.  
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Шлан 72. 
Надстрещнице уз аутпбуска стајалищта 

су типске мпнтажне кпнстукције, кпје се 
ппстављају кап защтита кприсника јавнпг 
превпза пд атмпсферских утицаја, а 
ппстављаое се врщи на регистрпваним 
стајалищтима јавнпг превпза.  

 
Шлан 73. 

(1) Изузетнп, укпликп се тенда или 
надстещница ппстављају уз легалнп 
изграђени индивидуални стамбенп-
ппслпвни, пднпснп ппслпвни пбјекат у 
пквиру грађевинске парцеле за редпвну 
упптребу пбјекта у приватнпм власнищтву, 
иста не мпра бити кпнзплна, а свпјим 
пплпжајем не смије да угрпжава пдвијаое 
сапбраћаја, кприщћеое сусједних пбјеката, 
те да нарущава кплски и пјещашки прилаз 
пбјекту.  
(2) Материјализација треба да је у 
складу са архитектпнским пбликпвним 
кпнцептпм пбјекта уз кпји се ппставља. 
          
    8.5.  Рекламни медији  
 

Шлан 74. 
(1) Рекламни медији су: рекламне 
табле - панпи, рекламни стубпви, јарбпли, 
фплије и др. кпјима се рекламирају 
пбјекти, прпизвпди, услуге и сл., а мпгу се 
ппстављати ппред или изнад јавних путева 
(надвпжоаци), на зеленим и другим 
јавним ппврщинама и ппврщинама 
видљивим са јавних ппврщина кап и на 
другим пбјектима кпји се мпгу кпристити за 
пве сврхе (крпвпви, зидпви и сл.) ппд 
услпвима прпписаним Закпнпм п уређеоу 
прпстпра и грађеоу, Закпнпм п јавним 
путевима и Закпнпм п пснпвама 
безбједнпсти сапбраћаја на путевима. 
(2) Привремени пбјекти из предхпднпг 
става мпрају свпјим најистуренијим 
дијелпм бити удаљени пд ивице кплпвпза 
минималнп 1,00 м и не смију; пметати 
сапбраћај впзила, смаоивати прегледнпст 
сапбраћајница и раскрсница, пметати 
кретаое пјещака, заклаоати сапбраћајне 
знакпве, пп свпм пблику и бпји бити слишни 
сапбраћајним знакпвима и сл. 

 
              
 

8.6.  Сппртске балпн хале  
 

Шлан 75. 
(1) Сппртска балпн хала је привремени 
мпнтажнп-демпнтажни пбјекат 
преспстатишке или лаке кпнструкције 
(метална, дрвена) са ппкривашем пд 
импрегниранпг или пластифициранпг 
платна, намјеоен за пбављаое сппртске 
активнпсти.  
(2) Саставни дип балпн хале сппртске 
намјене је технишки блпк са уређајима за 
гријаое и хлађеое, кпнтрплу притиска, 
кпндиципнираое ваздуха и сл. кпји се пп 
правилу ппставља изван вплумена сппртске 
балпн хале.  
(3) Балпн хала мпже да садржи 
ппврщине за извпђеое једне или вище 
сппртских дисциплина и прпстпр за пратеће 
садржаје пдређене прпписима и 
нпрмативима за пбављаое сппртских 
активнпсти и дјелатнпсти (гардерпба, 
санитарни блпк, прпстприје за инвентар, 
прпстприје за пдмпр, љекарска спба, 
канцеларије и сл.).  
(4) Балпн хала мпже се ппставити у 
пквиру кпмплекса васпитнп-пбразпвних и 
сппртских пбјеката и угпститељских пбјеката 
за смјещтај, кап и на земљищту кпје није 
приведенп кпнашнпј намјени, укпликп 
свпјим пплпжајем и велишинпм не угрпжава 
кприщћеое сусједних пбјеката.  
(5) За пптребе балпн хале пптребнп је 
пбезбиједити минималнп 10 паркинг мјеста 
на припадајућпј парцели.  

 
             8.7.   Аутппрапнице  
 

Шлан 76. 
(1) Аутппрапница је привремени 
мпнтажнп-демпнтажни пбјекат намјеоен за 
рушнп, пплуаутпматскп и аутпматскп праое 
впзила, кпја се мпже ппставити кап дпдатни 
садржај слиједећим ппслпвним пбјектима: 
бензинске станице, аутп-салпни, сервиси и 
технишки прегледи впзила, тржни центри, 
угпститељски пбјекти, те индивидуалним 
стамбеним и стамбенп-ппслпвним 
пбјектима, кап и на земљищту кпје није 
приведенп кпнашнпј намјени, укпликп 
свпјим пплпжајем и велишинпм не угрпжава 
кприщћеое сусједних пбјеката.  
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(2) Аутппрапница свпјим пплпжајем не 
смије да угрпжава кплски и пјещашки 
сапбраћај.  
(3) Ппред система за праое впзила, 
аутппрапница мпра у складу са важећим 
прпписима и нпрмативима за пбављаое те 
врсте дјелатнпсти да садржи канцеларију,, 
гардерпбу са санитарним блпкпм, магацин, 
прпстпр за наплату услуге, сепаратпр масти 
и уља за третман птпадних впда, 
впдпнепрппусну ппдлпгу без мпгућнпсти 
слијеваоа ппврщинских и птпадних впда на 
јавну ппврщину или сусједне парцеле, и сл.  
(4) На припадајућпј парцели, за пптребе 
аутппрапнице неппхпднп је пбезбиједити 
пдгпварајући брпј паркинг мјеста 
(минималнп 1 паркинг мјестп на 1 мјестп за 
праое впзила).  
(5) За ппстављаое аутппрапнице у зпни 
индивидуалних стамбених и стамбенп-
ппслпвних пбјеката пптребнп је прибавити 
писмену сагласнпст сусједа.  
(6) У централнпј зпни дпзвпљенп је 
ппстављаое самп аутпматских, типски 
прпизведених аутппрапница, у складу са 
дпкументпм  прпстпрнпг уређеоа или на 
пснпву лпкацијских услпва у складу са 
струшнпм анализпм и урбанистишкп-
технишким услпвима, укпликп ппстпје 
прпстпрне мпгућнпсти и пптребе за 
предметнп ппдрушје. 

 
8.8. Објекти за пптребе 

инфраструктурних система  
 

Шлан 77. 
(1) Пбјекти за пптребе 
инфраструктурних система у смислу пве 
Пдлуке су пбјекти мпнтажнп-демпнтажнпг 
типа кпјима се врщи пренпс електришне 
енергије (стубпви, трафп станице, 
нискпнаппнски прмари и сл.), 
телекпмуникаципни пбјекти  (базне станице, 
микрпбазне станице, предајници, тв и радип 
примппредајници, агрегати и др. слишни 
пбјекти), а кпји нису пдређени дпкументпм 
прпстпрнпг уређеоа. 
(2) Пбјекти из става 1. пвпг шлана се 
ппстављају уз претхпднп прибављену 
сагласнпст власника пднпснп кприсника 
сусједних пбјеката и парцела, сагласнпст 
мјесне заједнице и етажних власника 
пбјеката, ппщтујући технплпщке захтјеве и 

технишке нпрмативе за ппједине врсте 
инфраструктурних пбјеката, а у складу са 
урбанистишкп-технишким услпвима.  
 

8.9. Осталп  
 

Шлан 78. 
Телефпнске гпвпрнице су типски 

намјенски пбјекти кпји се ппстављају на 
гптпву ппдлпгу (бетпн, камене плпше, 
асфалт и сл.) или ппстављају (каше) на 
фасаду пснпвнпг пбјекта. 

Шлан 79. 
Привремени пбјекти на впди 

(сплавпви, млинпви, купалищта и др.) су 
пбјекти на впди и изнад впде и изграђени су 
пд мпнтажнп-демпнтажних елемената са 
зидпвима и крпвним ппкривашем пд 
импрегриранпг или пластифициранпг платна 
или другпг слишнпг материјала, а ппстављају 
се кап сампстални пбјекти, на пснпву 
лпкацијсих услпва и грађевинске дпзвпле. 

 

Шлан 80. 
(1) Привремени мпнтажни пбјекти кпји 
се ппстављају за пптребе сајмпва и јавних 
манифестација, ппстављају се на перипд дп 
90 дана. 
(2) Укпликп се пбјекти из става 1. 
ппстављају на перипд дужи пд 90 дана за 
исте је пптребнп прибавити грађевинску 
дпзвплу.  

 

Шлан 81. 
Привремени камп је прпстпр 

(земљищте) пдређен за ппстављаое 
щатпра, камп кућица, камп прикплица или 
друге пдгпварајуће ппреме за смјещтај и 
бправак лица на птвпренпм прпстпру, на 
пдређенп вријеме. 

 
Шлан 82. 

Забавни парк је прпстпр (земљищте) 
пдређен за привременп ппстављаое 
пбјеката, ппреме и уређаја (рингищпили, 
дјешији аутићи, впзићи и сл.) у сврху 
прганизпваоа пве дјелатнпсти , на 
пдређенп вријеме. 

 
Шлан 83. 

(1) Паркинг прпстпри, кап пбјекти 
привременпг карактера, су привременп 
уређени прпстпри (земљищте) кпји се 
кпристе за паркираое впзила, на кпјима 
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мпрају бити пбезбијеђени услпви за 
несметанп паркираое впзила и пбиљежена 
мјеста за паркираое и правци кретаоа 
впзила.  
(2) На сапбраћајним знакпвима, кпјима 
се пбиљежавају привремена 
паркиралищта, мпрају бити истакнута 
пбавјещтеоа п времену и висини накнада 
за паркираое впзила. 
(3) Привремена паркиралищта не мпгу 
служити за пбезбјеђеое трајних пптреба за 
паркираое планираних пбјеката. 
(4) Изградоа паркиралищта није 
дпзвпљена на зеленим ппврщинама.  

 

Шлан 84. 
Привремене гараже су индустријски 

прпизведени или мпнтажнп-демпнтажни 
пбјекти кпји се ппстављају кап слпбпднп 
стпјећи или пбјекти у низу, лпцирани на 
јавнпј ппврщини или ппврщини пдређенпј 
за редпвну упптребу пбјеката, а служе за 
смјещтај впзила. 

 

Шлан 85. 
(1) Јавни тпалет је мпнтажни 

аутпматизпвани санитарни пбјекат 
привременпг карактера кпји је ппстављен на 
јавнпј ппврщини и прикљушен на 
пдгпварајућу инфраструктуру.  

(2) Лпкације за ппзиципнираое јавних 
тпалета на ппдрушју Града дефинищу се 
урбанистишкп-технишкпм дпкументацијпм.  

 
8.10. Услпви и начин ппстављаоа 

привремених пбјеката  
 

Шлан 86. 
(1) Пбјекти привременпг карактера се 
ппстављају на пснпву лпкацијских услпва 
или грађевинске дпзвпле, у кпјима је 
изришитп пдређенп да се ради п пбјекту 
привременпг карактера. 
(2) Лпкацијским услпвима за 
привремени пбјекат навпди се да је 
приликпм привпђеоа грађевинскпг 
земљищта трајнпј намјени у складу са 
спрпведбеним дпкументпм прпстпрнпг 
уређеоа, пбавеза инвеститпра да 
привремени пбјекат уклпни и дпведе 
земљищте у првпбитнп стаое, п свпм 
трпщку без права на накнаду, без пбзира 
на рпк утврђен брпјем гпдина у пдпбреоу 

за ппстављаое. 
Шлан 87. 

(1) Трајаое привремене намјене 
пдређује се брпјем гпдина, а најдуже 5 
гпдина, пд дана издаваоа лпкацијских 
услпва. 
(2) Пп истеку рпка из лпкацијских 
услпва, пдређнпг брпјем гпдина, 
ппстављени пбјекат се сматра нелегалним 
и за оегпвп уклаоаое је надлежна 
урбанистишкп-грађевинска инспекција. 

Шлан 88. 
(1) Укпликп збпг привпђеоа земљищта 
трајнпј намјени настане пптреба да се 
привремени пбјекат уклпни прије истека 
рпка из предхпднпг става, Пдјељеое за 
прпстпрнп уређеое Градске управе Града 
Приједпр, кап надлежнп за издаваое 
лпкацијских услпва за извпђеое радпва у 
вези са привпђеоем лпкације трајнпј 
намјени, дужнп је да пп издаваоу 
лпкацијских услпва за трајни пбјекат пдмах 
пбавијести инвеститпра или власника 
привременпг пбјекта п пптреби и рпку 
оегпвпг уклаоаоа. 
(2) Акп инвеститпр или власник 
привременпг пбјекта из става 1. не изврщи 
пбавезу уклаоаоа пбјекта надлежнп 
пдјељеое за издаваое лпкацијских услпва 
наредиће уклаоаое привременпг пбјекта и 
дпвпђеоа земљищта у првпбитнп стаое на 
терет инвеститпра. 
 

Шлан 89. 
Привремени пбјекти ппстављају се на 

пснпву лпкацијских услпва и грађевинске 
дпзвпле, псим  пбјекти из шлана 59. став 1. 
ташке 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 и 17  кпји 
се ппстављају самп на пснпву лпкацијских 
услпва, акп истима није изришитп 
предвиђенп издаваое грађевинске 
дпзвпле.  

 
Шлан 90. 

Лпкацијске услпве издаје Пдјељеое 
за прпстпрнп уређеое Градске управе 
Града Приједпр на захтјев инвеститпра или 
власника, пднпснп кприсника земљищта. 
           Уз захтјев за издаваое лпкацијаских 
услпва дпставља се сљедећа 
дпкументација: 

1) урбанистишкп-технишки услпви и 
струшнп мищљеое акп нема 
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спрпведбенпг дпкумента прпстпрнпг 
уређеоа, кпји се дпстављају у три 
примјерка  

2) кппија катастарскпг плана 
3) ппис пбјекта, 
4) сагласнпсти на лпкацију пбјекта 

предвиђене у урбанистишкп-
технишким услпвима  

5) идејни прпјекат и дпказ п власнищтву 
или праву грађеоа над земљищтем за 
пбјекте за кпје према пдредбама пвпг 
закпна није пптребна грађевинска 
дпзвпла. 
 

Шлан 91. 
За љетне бащте, кипске и др. 

привремене пбјекте кпји се ппстављају на 
јавнпј ппврщини рјещеое п привременпм 
заузимаоу јавне ппврщине издаје 
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве 
и защтиту живптне средине, на пснпву 
лпкацијских услпва. 

 
Шлан 92. 

(1) За рекламне медије кпји се 
ппстављају на јавнпј ппврщини и ппврщини 
видљивпј са јавне ппврщине, издати 
урбанистишкп - технишки услпви, израђени 
пд стране Пдјељеоа за прпстпрнп уређеое 
или друге пвлащтене устанпве,  
представљају пснпв за дпнпщеое рјещеоа 
п утврђиваоу висине таксе за истицаое 
рекламе пд стране Пдјељеоа за стамбенп-
кпмуналне ппслпве и защтиту живптне 
средине, кпју инвеститпр плаћа за 
пдређени перипд. 
(2) Рекламни пбјекти ппстављају се у 
складу са шланпм 89. и 90. пве Пдлуке на 
перипд изражен брпјем гпдина за кпји је 
инвеститпр унапријед измирип накнаду 
утврђену рјещеоем из става 1. пвпг шлана. 
(3) Рекламни медији за кпје се не 
издају лпкацијски услпви (транспаренти, 
ппкретни рекламни панпи, рекламе у 
пквиру защтитне пграде пкп градилищта и 
рекламна платна на градилищним скелама, 
акп су градилищта ван екстра зпне) 
ппстављају се на пснпву рјещеоа п 
заузимаоу  јавне ппврщине. 

 
Шлан 93. 

За пбјекте из шлана 59. став 1. ташке 1, 
2, 5, 10, 14, 15 и 18. уз захтјев за издаваое 

грађевинске дпзвпле инвеститпр, пднпснп 
власник или кприсник земљищта дпставља 
надлежнпм пргану сљедећу дпкументацију: 
1) Лпкацијски услпви или урбанистишкп-

технишки услпви,  
2) Дпказ п праву грађеоа у кприст 

инвеститпра, 
3) Главни прпјекат у три примјерка (израђен 

пд стране пвлащтене устанпве), 
4) Извјещтај п пбављенпј ревизији технишке 

дпкументације у складу са шлана 114. 
Закпна, 

5) Друге дпказе пдређене ппсебним 
закпнима (прптивппжарна сагласнпст, 
впдппривредна сагласнпст, сагласнпст ЈП 
„Путеви РС“ и сл.), 

6) Рјещеое п утврђиваоу висине накнаде за 
уређеое градскпг грађевинскпг 
земљищта и једнпкратне ренте, те дпказ 
п уплати утврђенпг изнпса накнада, 
пднпснп угпвпр п нашину измиреоа пвих 
пбавеза, 

7) Дпказ п измиренпј накнади за 
финансираое ппслпва премјера и 
усппстављаоа катастра неппкретнпсти. 

 

Шлан 94. 
Вријеме кприщћеоа јавних ппврщина 

за ппстављаое пбјеката привременпг 
каратера, нашин и рпкпви плаћаоа накнаде 
утврђују се рјещеоем Пдјељеоа за 
стамбенп кпмуналне ппслпве и защтити 
живптне средине, а у складу са Пдлукпм п 
кпмуналнпм реду и другим прпписима и 
пдлукама кпје регулищу пву пбласт. 

За привремене пбјекте кпји се 
ппстављају на пснпву угпвпра п закупу 
грађевинскпг земљищта, трајаое закупа, 
висина закупнине, нашин и рпкпви плаћаоа 
регулищу се угпвпрпм. 

 

Шлан 95. 
За привремене пбјекте кпји се 

ппстављају самп на пснпву лпкацијских 
услпва и кпји су издати на рпк краћи пд 5 
гпд., инвеститпр мпже ппднијети захтјев за 
издаваое увјереоа п важнпсти лпкацијских 
услпва.  Укупан рпк важнпсти лпкацијских 
услпва не мпже бити дужи пд 5 гпд.  

 
Шлан 96. 

(1) Привремени пбјекти, кпји су 
изграђени у складу са ранијим прпписима 
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задржавају се најдуже дп 5 гпдина пд 
датума издаваоа пдпбреоа за грађеое. Сви 
власници пваквих пбјеката, дужни су прије 
истека пвпг рпка да ппднесу захтјев за 
задржаваое пвих пбјеката у складу са 
Закпнпм и пвпм Пдлукпм.   

(2) Укпликп пбјекти из става 1. 
испуоавају услпве (технишка исправнпст, 
усклађенпст са дпкументима прпстпрнпг 
уређеоа и др.) за задржаваое пбјеката 
привременпг карактера, на пснпву захтјева 
власника пбјект, за исте ће се издати 
лпкацијски услпви и грађевинска дпзвпла. 

(3) Власници, пднпснп кприсници 
привремених пбјеката дужни су да свпје 
пбјекте пдржавају, какп је дефинисанп 
ташкпм 11. става  1. шл. 4. пве Пдлуке. 
 

8.11. Уклаоаое привремених 
пбјеката  
 

Шлан 97. 
 Са јавних ппврщина и грађевинскпг 
земљищта привремени пбјекти биће 
уклпоени: 

1) укпликп су бесправнп ппстављени или 
је истима истекап рпк на кпји су 
ппстављени, 

2) кад је тп изришитп утврђенп 
лпкацијским услпвима или  
грађевинскпм дпзвплпм, 

3) из разлпга утврђених  шланпм 88. пве 
Пдлуке, 

4) укпликп оихпви инвеститпри 
(власници) немају рјещеое п 
заузимаоу јавне ппврщине, 

5) укпликп не испуоавају услпве за 
задржаваое из шлана 96. 

 

Шлан 98. 
 Уклаоаое пбјеката у слушајевима из 
претхпднпг шлана изврщиће: 

1) ташка 1. и 5. -  урбанистишкп-
грађевинска инспекција, 

2) ташка 2. и 3. - Пдјељеое за 
прпстпрнп уређеое 

3) ташка 4 - Кпмунална пплиција 
 

9. Партернп уређеое 
 

Шлан 99. 
(1) Пбјекти пејзажне архитектуре 
представљају пбјекте кпји шине урбану  и 
функципналну цјелину, изграђене или 

планпм предвиђене за изградоу: парк, 
сквер, врт, трг, грпбље, булевар, дрвпред, 
градски парк, рејпнски парк, парк щума, 
плажа, кеј, щкплскп двприщте, двприщте 
вртића, зпплпщки, дендрплпщки и 
бптанишки вртпви, уређени прпстпри унутар 
стамбених блпкпва, партери у склппу 
пбјеката јавне намјене и другп.  
(2) На урбаним цјелинама из става 1. 
пвпг шлана дпзвпљава се ппстављаое 
елемената урбанпг мпбилијара (сппменика, 
скулптура, расвјете, јавних шесми, фпнтана, 
клупе, канти за птпатке и сл. ), те партернп 
уређеое у смислу изградое стаза, платпа, 
уређеоа зелених ппврщина и сл. 
 

Шлан 100. 
(1) Елементи урбанпг мпбилијара кап 
щтп су клупе, јавне шесме, маое фпнтане, 
маое скулптуре, сппмен плпше, кпнтејнери и 
канте за птпатке и сл. кпји се ппстављају на 
пснпву лпкацијских услпва и идејнпг 
прпјекта, пбликпвнп мпрају бити уклппљени 
у амбијенталну цјелину и израђени пд 
квалитетних материјала примјерених за 
амбијенталну цјелину у склппу кпје се 
ппстављају.  
(2) Акп је дпкументпм прпстпрнпг 
уређеоа предвиђена изградоа сппмен 
пбиљежја пдређенпг карактера и знашаја за 
град пбавезнп се претхпднп расписује 
кпнкурс за избпр најбпљег идејнпг рјещеоа 
на пснпву лпкацијских услпва. 

Шлан 101. 
Уређеое грађевинске парцеле 

индивидуалнпг стамбенпг пбјекта за кпји је 
издата грађевинска дпзвпла, щтп 
ппдразумјева грађеое стаза или платпа (у 
нивпу партернпг уређеоа), вртнпг базена 
ппврщине дп 10 м2, рибоака ппврщине дп 
12 м2 и дубине дп 1,0 м (акп се не кпристи у 
кпмерцијалне сврхе), вртна пгоищта 
ппврщине дп3 м2, кап и ппстављое 
стакленика  БГП дп 20 м2 и цистерни за впду, 
врщи се на пснпву лпкацијских услпва, 
идејнпг прпјекта и записника п искплишеоу 
пбјекта.  

Шлан 102. 
Уређеое јавних ппврщина у смислу 

изградое паркпвских и пјещашких стаза, 
спптрских терена без трибина кпји су 
цијелпм свпјпм ппврщинпм пслпоени на 
земљищте, једнпставних дјешијих игралищта 
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са ппремпм и темеља стабилних дјешијих 
играшака, приступне рампе за несметан 
приступ и кретаое лицима са ппсебним 
пптребама, пграђена игралищта за кућне 
љубимце и друге слишне радпве, врщи се на 
пснпву лпкацијских услпва, идејнпг прпјекта 
и записника п искплишеоу пбјекта. 

 

10.  Фасаде 
 

Шлан 103. 
(1) Радпви на фасади, укпликп 
представљају рекпнструкцију, у смислу ташке 
т) става (2) и става (10) шлана 2. Закпна врщи 
се на пснпву лпкацијских услпва и 
грађевинске дпзвпле.  
(2) Издаваоу лпкацијских услпва 
претхпди израда идејнпг прпјекта 
рекпнструкције фасаде кпји треба да ппнуди 
квалитетнп рјещеое кпје се уклапа у 
амбијенталну цјелину и мпра бити пдпбрен 
пд стране свих власника пбјекта, те шини 
саставни дип урбанистишкп-технишких 
услпва 
(3) За пбјекте пд културнп-истпријскпг 
знашаја или архитектпнске вриједнпсти и 
укпликп је тп пдређенп дпкументпм 
прпстпрнпг уређеоа, прије издаваоа 
лпкацијских услпва за прпмјену фасаде 
пптребнп је прибавити сагласнпст 
Републишкпг завпда за защтиту културнп-
истпријскпг и прирпднпг насљеђа на идејни 
прпјекат.  
 

Шлан 104. 
(1) Клима уређаји мпгу се ппстављати на 

сппљним дјелпвима зграда на мјесту кпје је 
за тп пдређенп прпјектпм изградое или 
рекпнструкције пбјекта.  

(2) Акп мјеста за ппстављаое клима 
уређаја нису пдређена прпјектнпм 
дпкументацијпм исти се мпгу ппстављати на 
мјестима кпја нису видљива са јавних 
ппврщина (двприщне фасаде, заклпоени 
дијелпви лпђа, балкпни, терасе и сл.) или уз 
ппстављаое украсних маски или застпра. 

(3) За ппстављаое клима уређаја 
пбавезнп је пбезбиједити птицаое 
кпндензпване впде у пближое плуке и на 
нашин кпји пнемпгућава оенп разлијеваое 
на друге ппврщине пбјекта и јавне 
ппврщине.  

 

Шлан 105. 
Пдредбе  шлана 103. и 104. се пднпсе 

на пбјекте ван централнпг ппдрушја 
Приједпра. 
 

11.   Сјеча стабала 
 

Шлан 106. 
Сјеша стабала ппдразумијева сјешу 

стабала кпја шине дип дрвпреда или парка, 
сјешу скупине дрвећа или щуме засађене у 
насељу.  

 

Шлан 107. 
(1) Сјеша стабала пдпбрава се у циљу 
реализације планских рјещеоа, садое 
замјенских, уклаоаоа дптрајалих стабала и 
сл., а врщи се на пснпву лпкацијских услпва 
или рјещеоа Пдјељеоа за стамбенп 
кпмуналне ппслпве и защтиту живптне 
средине.  
(2) Услпви за сјешу стабала утврђују се 
струшним дпкументпм, урбанистишкп-
технишким услпвима кпјима се дефинищу 
услпви за изградоу и кприщтеое пбјеката и 
земљищта, а укпликп се ради п сјеши стабала 
кпја збпг свпг пплпжаја, врсте или других 
разлпга представља хпртикултурну и 
биплпщку вриједнпст, прије издаваоа 
лпкацијских услпва пптребнп је прибавити 
мищљеое Републишкпг завпда за защтиту 
културнп-истпријскпг и прирпднпг насљеђа. 
 

12.   Ппвршине кпје су пд утицаја на 
изглед и уређеое града 
 

Шлан 108. 
(1) Власници и кприсници ппврщина кпје 

су пд утицаја на изглед и уређеое 
града дужни су да те ппврщине 
пдржавају уреднп, пднпснп редпвнп 
кпсе траву и пдржавају растиое и 
цвјетоаке, уклаоају смеће, пдржавају 
пграде, а ппсебнп живе пграде и сл., 
са пажопм дпбрпг дпмаћина. 

(2) Ппсебнп знашајне ппврщине су 
двприщта и дијелпви партернп 
уређених ппврщина уз пбјекте кпје се 
мпрају пдржавати у складу са 
намјенпм и стадардима урбанпг  
живљеоа, а свпјим изгледпм треба да 
дппринесу љепщем изгледу пкружеоа 
и града у цјелини 
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13.   Отклаоаое архитектпнских 
баријера 
 

Шлан 109. 
(1) Уређеое прпстпра јавних 

сапбраћајних и пјещашких ппврщина 
и прилаза грађевинским пбјектима, 
прпјектпваое стамбених и 
нестамбених зграда, кап и ппсебних 
уређаја у оима и уклаоаое 
архитектпнских баријера кпд 
ппстпјећих пбјеката врщи се у складу 
са Правилникпм п услпвима за 
планираое и прпјектпваое пбјеката 
за несметанп кретаое дјеце и лица 
са умаоеним тјелесним 
сппспбнпстима ("Сл.гласник РС" бр. 
93/13) 

(2) Прпјектпваое и грађеое елемената 
трптпара, пјещашких стаза и прелаза, 
мјеста за паркираое, аутпбуских 
стајалищта, рампи за пјещаке и 
инвалидска кплица, сппљних 
степеница, ппдизних платфпрми и 
других ппврщина у склппу улица, 
тргпва, щеталищта, паркпва и 
игралищта у смислу оихпве 
материјализације, пппрешних и 
уздужних нагиба, димензија и сл. 
врщи се у складу са прпписаним 
технишким услпвима у Правилнику 
из става 1. пвпг шлана. 
 

ГЛАВА VI 
КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ   
 

Шлан 110. 
(1) Нпвшанпм казнпм пд 2.000 -10.000 КМ 

казниће се за прекрщај правнп лице кап 
инвеститпр или власник пбјекта: 

1) акп изгради пграду без претхпднп 
прибављених лпкацијских услпва или 
у супрптнпсти са издатим 
лпкацијским, услпвима супрптнп 
шлана 49 пве Пдлуке, 

2) акп, на прпстпру на кпјем није 
изграђена канализаципна 
инфраструктура, у пквиру грађевинске 
парцеле, не изгради впдпнепрппусну 
септишку јаму у складу са важећим 
прпписима кпји уређују пву пбласт, 
према претхпднп прибављеним 

лпкацијским услпвима, супрптнп 
шлана 53. пве Пдлуке, 

3) акп ппстави пбјекте из шлана 59. 
ташке 3, 4, 6, 7, 8 , 9, 11, 12, 13, 16 и 17 
кпји се ппстављају самп на пснпву 
лпкацијских услпва, без претхпднп 
прибављених лпкацијских услпва или 
у супрптнпсти са издатим лпкацијским 
услпвима, 

(2) Нпвшанпм казнпм пд 200 дп 5.000 КМ 
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг 
шлана пдгпвпрнп лице у правнпм лицу 
из става 1. пвпг шлана. 

(3) Нпвшанпм казнпм пд 400 дп 6.000 КМ 
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг 
шлана ппјединац пбављајући 
сампсталну ппслпвну дјелатнпсти. 

(4) Нпвшанпм казнпм пд 200 дп 3.000 КМ 
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг 
шлана физишкп лице. 

 

Шлан 111. 
(1) Нпвшанпм казнпм пд 1.000 дп 10.000 

КМ казниће се за прекрщај правнп 
лице кап власник или кприсник 
привременпг пбјекта, акп исти не 
пдржава у складу са шланпм 96. Став 
3.пве Пдлуке. 

(2) Нпвшанпм казнпм пд  100 дп 500 КМ 
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг 
шлана и пдгпвпрнп лице у правнпм 
лицу из става 1. пвпг шлана. 

(3) Нпвшанпм казнпм пд 200 дп 6.000 КМ 
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг 
шлана ппјединац пбављајући 
сампсталну ппслпвну дјелатнпсти. 

(4) Нпвшанпм казнпм пд 100 дп 3.000 КМ 
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг 
шлана физишкп лице. 

 

Шлан 112. 
(1) Нпвшанпм казнпм пд 2.000 дп 10.000 

КМ казниће се за прекрщај правнп 
лице кап власник парцеле акп не 
пдржава ппврщине кпје су пд утицаја 
на изглед и уређенпст Града у складу 
са шланпм 108. пве Пдлуке. 

(2) Нпвшанпм казнпм пд  200 дп 500 КМ 
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг 
шлана и пдгпвпрнп лице у правнпм 
лицу из става 1. пвпг шлана. 

(3) Нпвшанпм казнпм пд 400 дп 6.000 КМ 
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг 
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шлана ппјединац пбављајући 
сампсталну ппслпвну дјелатнпсти. 

(4) Нпвшанпм казнпм пд 300 дп 3.000 КМ 
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг 
шлана физишкп лице. 
 

ГЛАВА VII 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 

Шлан 113. 
Надзпр над спрпвпђеоем пдредаба 

пве Пдлуке врще Служба за инспекцијски 
надзпр -Урбанистишкп грађевинска 
инспекција и Служба кпмуналне пплиције, 
сваки у пквиру свпје надлежнпсти. 

 

Шлан 114. 
Ступаоем на снагу пве Пдлуке захтјев 

за издаваое лпкацијских услпва и 
пдпбреоа за грађеое за ппстављаое 
пбјеката привременпг карактера нису 
дужни ппднпсити инвеститпри (власници) 
кпји имају важеће пдпбреое за 
ппстављаое, тј. рпк изражен брпјем гпдина 
није истекап, у лпкацијским услпвима или 
грађевинскпј дпзвпли. 

 

Шлан 115. 
Ступаоем на снагу пве Пдлуке 

престаје да важи Пдлука п уређеоу 
прпстпра ("Сл гласник ппщтине Приједпр 
2/12), Пдлука п грађевинскпм земљищту, 
пешищћени текст (Сл.гласник ппщтине 
Приједпр бр. 8/13), Пдлука п пдређиваоу 
граница градскпг и псталпг грађевинскпг 
земљищта ("Сл.гласник ппщтине Приједпр" 
11/07 и 8/11) Пдлука п услпвима и нашину 
ппстављаоа, изградое и уклаоаоа 
пбјеката привременпг карактера 
(„Службени гласник ппщтине Приједпр", 
бр. 8/11). 

 

Шлан 116. 
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана 

пд дана пбјављиваоа у „Службенпм 
гласнику Града Приједпр“. 

 

Шлан 117. 
(1) Саставни дип пве Пдлуке је 
текстуални дип (Прилпг 1), кпји се састпји 
пд: 

a) Ппис граница градскпг грађевинскпг 
земљищта ( Прилпг 1.1) и 

b) Ппис граница зпна градскпг 
грађевинскпг земљищта (Прилпг 
1.2). 

(2) Саставни дип пве Пдлуке је графишки 
дип (Прилпг 2), кпји се састпји пд: 

a) Приказ граница градскпг 
грађевинскпг земљищта са 
парцелама и границама зпна 
градскпг грађевинскпг земљищта – 
Ппдрушја катастарских ппщина  
Приједпр 1, Приједпр 2, Брезшани, 
Шејреци, Пухарска, Великп 
Паланшищте, Прлпвци, Ћела, 
Миљакпвци, Шаркпвп, Хамбарине 
Ракпвшани, Ризванпвићи и Бищћани 
(Прилпг 2.1)  

b) Приказ граница градскпг 
грађевинскпг земљищта са 
парцелама и границама зпна 
градскпг грађевинскпг земљищта – 
Ппдрушја катастарских ппщтина 
Кпзаруща, Кпзарац, Камишани и 
Трнпппље (Прилпг 2.2),  

c) Приказ граница градскпг 
грађевинскпг земљищта са 
парцелама и границама зпна 
градскпг грађевинскпг земљищта – 
Ппдрушје  катастарских ппщтина 
Пмарска и Лампвита (Прилпг 2.2), 
пбухваћених пвпм Пдлукпм.  
 

(3) Саставни дип пве Пдлуке је 
табеларни преглед нашина пбрашуна 
накнаде за уређеое грађевинскпг земљищта 
и ренте, у пбухватима спрпведбених 
дпкумената прпстпрнпг уређеоа, те за 
лпкације изван оихпвпг пбухвата, на пснпву 
израшунатпг прпсјека претхпднп наведених 
накнада (Прилпг 3.) 
 
 

 Брпј:01-022-90/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједпр                      СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
  Датум:25.06.2014.гпд.   Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
 
ПРИЛПГ 1.1. - ППИС ГРАНИЦА ГРАДСКПГ 
ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА 

 

ППИС ГРАНИЦЕ 

ГРАДСКПГ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
ППДРУЧЈА КАТАСТАРСКИХ ППШТИНЕ ПРИЈЕДПР 
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1, ПРИЈЕДПР 2, БРЕЗИЧАНИ, ЧЕЈРЕЦИ, 
ПУХАРСКА, ВЕЛИКП ПАЛАНЧИШТЕ, ПРЛПВЦИ, 
ЋЕЛА, МИЉАКПВЦИ, ЧАРАКПВП, ХАМБАРИНЕ, 

РАКПВЧАНИ, РИЗВАНПВИЋИ И БИШЋАНИ 

 

Границе ппшиое у к.п. Брезишани на 
жељезнишкпј пруги Суоа – Дпбпј, кпд 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 2803/1. 

Граница прати пругу Суоа-Дпбпј у правцу 
сјеверпзапада, прелази пругу и магистрални 
пут Приједпр – Баоа Лука кпд к.ш. бр. 2549/2 
и иде у правцу сјеверпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 2549/2 и 2550/1.  

Иде у правцу сјеверпистпка пбухватајући 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 2538 и 2528, те 
излази на пут к.ш. бр. 2798. 

Прати тај пут у правцу југа све дп раскрснице 
са путем к.ш. бр. 2572. 

Пдатле, граница се лпми у правцу истпка, 
прати пут к.ш. бр. 2572 у дужини пд пкп 
630м, све дп пптпка Цигануща, кпји је уједнп 
и граница са к.п Приједпр 2. 

Пд пптпка Цигануща, граница наставља 
границпм к.п. Брезишани и к.п. Приједпр 2, 
све дп трпмеђе између к.п. Брезишани, 
Приједпр 2 и Шејреци. 

Граница даље наставља границпм к.п. 
Брезишани и к.п. Шејреци, све дп трпмеђе 
катастарских ппщтина Шејреци, Брезишани и 
Црна Дплина. 

Даље наставља границпм к.п. Шејреци и 
Црна Дплина, све дп трпмеђе катастарских 
ппщтина Шејреци, Црна Дплина и Пухарска. 

Даље граница наставља границпм 
катастарских ппщтина Црна Дплина и 
Пухарска све дп к.ш. бр. 279/2 кпју не 
пбухвата и 280 кпју пбухвата. Пдатле 
граница наставља у правцу истпка крпз к.п. 
Пухарска парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
280, 305/6, а пдатле иде у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 308/2, 
307, 258, 259 и избија на пут 255. 

Затим, иде у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 255, 
254/2, 251, 246/1, 246/3, 244/3, а затим у 
правцу сјевера иде парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 266 све дп пута к.ш. бр. 511. 

Пд пута наставља у правцу истпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 219, 218, 
200/2, *пптпк Пухарска, 102/2, *102/6, 104, 
99 и излази на пут Приједпр – Кпзарска 
Дубица. Прелази тај пут Приједпр – Кпзарска 

Дубица и наставља у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 114 и 115. 

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
115 кпју пбухвата и 1513 ( к.п. Великп 
Паланшищте ) кпју не пбухвата, граница 
щесте зпне даље прати границу к.п. 
Пухарска и к.п. Великп Паланшищте, све дп 
к.ш. бр. 148/1 ( к.п Пухарска ) и 1988/5  ( к.п. 
Великп Паланшищте ) и пута Пухарска – 
Великп Паланшищте. 

Пд тпг пута граница наставља у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1996/12, 1996/11, 1996/2, 1997, 2016/14, 
2017. ( све к.п. великп Паланшищте ). 

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
2017 ( к.п. Великп Паланшищте ) и 1188 ( к.п. 
Приједпр 2 ) кпје пбухвата и 2018 ( к.п. 
Великп Паланшищте )  кпју не пбухвата, 
граница наставља границпм к.п. Приједпр 2 
и к.п. Великп Паланшищте, све дп трпмеђе 
катастарских ппщтина Приједпр 2, Великп 
Паланшищте и Прлпвци. 

Даље граница наставља у к.п. Прлпвци 
пптпкпм Бешкпвац у правцу југпистпка дп 
пптпка Милпщевица, кпји је граница са к.п. 
Приједпр 2 и Прлпвци. 

Граница пдатле иде пптпкпм Милпщевица 
све дп к.ш. бр. 629/1 кпју пбухвата и 523 кпју 
не пбухвата. 

Пдатле граница иде у правцу југпистпка 
парцелама 629/1, 629/2, 637, 631, 635 и 634, 
а кпд к.ш. бр. 631 се лпми у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш. 
631, 644, 640/3 и 640/4, гдје излази на стари 
пут Приједпр Баоа – Лука.  

Граница даље прати стари пут Приједпр – 
Баоа Лука, све дп раскрщћа са 
магистралним путем Приједпр -  Баоа Лука  
и пптпка Мајшевац,у дужини пд пкп 1900 м 
(дп границе са к.п. Кпзаруща). На раскрщћу 
граница мијеоа правац ка југу и прати пптпк 
Мајшевац ( границпм катастарских ппщтина 
Прлпвци, Кпзаруща и Дпои Гаревци )све дп 
пута к.ш. бр. 1109. Пдатле  граница иде у 
правцу сјеверпзапада крпз к.п. Прлпвци 
путем 1109 све дп раскрснице са путем к.ш. 
бр. 1932/1 кпг даље прати у правцу 
сјеверпзапада све дп раскрснице са путем 
к.ш.бр. 1932/7 дакле се граница лпми у 
правцу југпзапада. 

Граница прати пут к.ш.бр. 1932/7 у дужини 
пд пкп 720м све дп раскрснице са 
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планиранпм улицпм 503 гдје се граница 
лпми у правцу сјеверпзапада те иде 
планиранпм улицпм 503 све дп раскрснице 
са планиранпм улицпм 502.  

Пдатле граница пбухвата нпвппрпјектпванп 
насеље „Јанића пумпа“ крећући се јужним 
пбпдпм ппменутпг насеља све дп 
раскрснице нпвппрпјектпваних улица 513 и 
514. Пд ппменуте раскрснице граница се 
лпми у правцу југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1375/4, 1375/5, *пут 
1933, 1483, 1468/1, 1468/3, 1472, и излази на 
пут к.ш. бр. 1693. 

Прати га у правцу истпка у дужини пд пкп 
220м све дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
1115 и 1437 кпје пбухвата и 1441 кпју не 
пбухвата. Наставља у правцу истпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1437 и 
1435. 

Пдатле иде у правцу сјевера парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1434, 1432/2, 1430/2, 
и излази на пут к.ш. бр. 1933. Прати га у 
правцу југпистпка све дп к.ш. бр. 1197/2 кпју 
пбухвата. 

Даље се лпми у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1197/2, 
1197/3, 1202/4, 1202/1, пдатле у правцу 
југпзапда парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1202/1, 1201, 1176 и дплази дп пптпка 
Мајшевац кпји је у тпм дијелу граница са к.п. 
Дпои Гаревци. 

Граница иде у правцу југпзапада пптпкпм 
Мајшевац у дужини пд пкп 3200 м и дплази 
на пругу Суоа – Дпбпј, прекп кпје прелази, а 
затим наставља ппменутим пптпкпм у истпм 
правцу у дужини пд пкп 600 м, све дп 
раскрсинце са путем к.ш. бр.1579, гдје се 
дпдирује са границпм 5. Зпне. 

Граница наставља путем к.ш. бр. 1579 у 
правцу југпзапада све дп трпмеђе 
катастарских ппщтина Дпои Гаревци, 
Приједпр 1 и Прлпвци.   

Граница даље наставља границпм између 
к.п. Приједпр 1 и к.п. Дпои Гаревци путем 
5738 у правцу југпзапада у дужини пд пкп 
550м све дп раскрснице са путевима к.ш. бр. 
5759 и 6745/1. 

Путеви к.ш. нр. 5738 и 6745/1 су граница 
између катастарских ппщтина Приједпр 1 и 
Дпои Гаревци. 

Граница прати пут к.ш. бр. 6745/1 све дп 
ријеке Гпмјенице у правцу југа и у дужини 
пд пкп 250 м. 

Пдатле граница се лпми у правцу запада 
пратећи ријеку Гпмјеницу све дп к.ш. бр. 
5819 (к.п. Приједпр 1) и 2/1 (к.п. Ћела). 

Даље граница иде границпм катастарских 
ппщтина Приједпр 1 и Ћела, све дп 
раскрснице  све дп раскрснице са путем 
Приједпр – Тпмащица. Даље граница 
наставља крпз к.п. Ћела путем Приједпр – 
Тпмащица у правцу југпистпка и у дужини пд 
пкп 170м све дп раскрснице са путем к.ш. бр. 
1854 пдакле се граница лпми у правцу 
југпзапада пратећи тај пут у дужини пд пкп 
1300м све дп границе са к.п. Миљакпвци 
пднпснп парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
120/1 ( к.п. Миљакпвци ) кпју пбухвата и 124 
кпју не пбухвата ( к.п. Миљакпвци ). 

Пдатле, граница иде у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 213, 214, 
125/1, 130, 131, 137/4, а даље у правцу југа 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 198, 197, 
196 и 195. 

Ту се граница лпми у правцу запада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 195, 
194/1, 194/2, *пруга Приједпр – Лићка 
калдрма, 183 и излази на раскрсницу путева 
к.ш. бр. 182 и 1443. 

Наставља путем к.ш. бр. 182 у правцу запада 
у дужини пд пкп 320 м, те избија на ријеку 
Сану, прекп кпје прелази и  дпдирује се са 
границпм 3. Зпне. 

Даље граница наставља у к.п. Чаракпвп, 
гдје се лпми у правцу запада и иде 
границама парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
1709/1, 1709/2, 1710/1, 1711/2, 1711/1, 1694, 
1692/2, 1692/1, 1691/2, 1691/1, 1688, 1687, 
1686/1, 1681, 1680 и излази на пут к.ш. бр. 
1816. 

Пдатле се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада и прати пут к.ш. бр. 1816 у 
дужини пд пкп 600м све дп раскрснице са 
путе 1815 кпјим даље наставља у правцу 
сјеверпистпка у дужини пд пкп 370м све дп 
раскрснице са путем 1814. 

Граница даље прати пут к.ш. бр. 1814 све дп 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 1543 кпју 
пбухвата и 626 кпју не пбухвата. Даље 
граница наставља у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1550, 
590/1, 590/2 и 588 пдакле се лпми у правцу 
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сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 588 и 587 те избија на пут 1822 кпг прати 
у правцу сјеверпистпка у дужини пд пкп 
200м све дп раскрснице са путевима 1811 и 
1810.  

Граница даље наставља путем 1811 кпји је 
уједнп и граница са к.п. Хамбарине у правцу 
сјеверпзапада све дп к.ш. бр. 2531. 

Даље се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада и иде крпз к.п. Хамбарине  
парцелама пзншеним кап к.ш. бр.  2531,  
2529, 2528,  2527,  2526, 2538, 2539, 2215, 
2220/1, 2223,  2228, 2232, 2207, 2205, 2202, 
2204, 2009/4, 2009/2, 2009/6 и избија на пут 
к.ш. бр. 2011. 

Даље граница прати пут  к.ш.  бр. 2011 у 
правцу запада у дужини пд пкп 200м све дп 
к.ш. бр 2197 , пдакле наставља у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
2196, 2192, 2193/1, 2193/2, 2185, 2159/1, 
*пут 2703, 2152, *2150/3, 2148/1, 2143, 2142, 
2128, 2125, 2120/2, *пут 2702, 2108/1, 
2112/1, 2602, 2601, 2605, 2621, 2625 и избија 
на пут к.ш. бр. 2701.  

Пдатле се граница лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1452,           1454/2, 1454/1, 1456/4, 
1456/1, 1458, 1464, 1466/1, 1467, 1471, 1473, 
1484, 1485, 2098/1, 2094/1, 2086, 2082/1 и 
избија пут к.ш. бр. 2079 . 

Прати га у правцу сјевера у дужини пд пкп 
50 м све дп раскрснице са путевима к.ш. бр. 
2699, 2700, пдакле настаља у правцу сјевера 
путем к.ш. бр. 2700 у дужини пд пкп 100м,  
све дп парцеле  пзнашене кап к.ш. бр. 2048/2. 

Даље граница иде у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 2049/1, 
*пут 2051, 2041/2, 2042/1 , 2041/3, 2036, 
2035, 2034, 2028, 2027 и 2026, а пдатле у 
правцу сјеверпзапада парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр.  1608, 1629, 1606, 1576, 1573/2, 
1573/1, 1572, 1571/3, 1571/2, 1571/1, 1568, 
1570 и избија на пут  Љубија – Приједпр . 

Граница  прати пут Приједпр-Љубија у 
правцу запада у дужини пд пкп 170м све дп 
к.ш. бр. 1226, пдакле наставља у правцу 
сјеверпзапада парлема пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1226, 1225, *1224, 1242,  1250, 1249, 
1248, 1247, 1260 и 1259 и пдатле у правцу 
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1262, 1273 и  1278. 

Даље граница наставља у  к.п.  Ракпвшани  
парцелама пзнашеним кап к.ш  бр .  806,  
805/1,  804  избија на пут  к.ш. бр.  2696 . 

Прати тај пут у правцу запада  у дужини пд 
пкп 300м  и дплази дп  раскрснице са 
жељезнишкпм пругпм  Приједпр-Љубија . 

Граница даље прати жељезнишку пругу 
Приједпр-Љубија у правцу сјеверпзапда у 
дужини пд пкп 80м те дплази на раскрсницу 
са путем к.ш. бр. 1293. 

Граница даље наставља у  к.п. Ракпвшани. 

Пд пута к.ш. бр. 1293 граница иде у правцу 
сјеверпзапда парцелама  к.ш. бр.  1169/2 
,1169/3, 1169/4, 1168, а пдатле наставља у 
правцу сјеверпистпка парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр.  1167/2,  1166, 1164, 1157/1, 
1157/3, 1154/1, *1154/2, 837, 841/5, 841/1, 
841/4, 842/3,  854/5, 857,  860/2,  859,  860/1  
и излази на пут к.ш. бр.  1294 . 

Граница прати ппменути пут  у дужини пд 
пкп 480 м  у правцу сјеверпзапда  све дп 
раскрснице са  путем  к.ш. бр. 1289  кпјим 
наставља у правцу сјеверпистпка  у дужини 
пд 120 м. 

Пд парцеле  к.ш. бр.  39/1 граница иде у 
правцу  сјеверпистпка парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 39/1, 45/6, 45/1, 54, 57/6, 62/2,  
62/1, 64/2,  64/4,  67, 70/1, 80/1 а пдатле у 
правцу југпистпка  парцелама пзнашеним 
кап к.ш . бр.  80/2  и  84/2 . 

Даље граница наставља у правцу 
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  93/3, 93/4, 93/1, 93/5, 100, 105, 106, 
113 и  97/2,  а пдатле у правцу запада 
парцелама пзнашеним  кап к.ш. бр.  130/1, 
пдакле се граница лпми  у правцу  
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  133 и  142. 

Граница даље наставља у к.п.  Ризванпвићи  
и иде  у правцу сјеверпзапада  парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  834/1, 833, 832, 
829/4, 837, 843/2,  846/6,  846/3, 850, 851, 
871/1, 870, 867/1, 867/2, 1432, 1431/1, 1430, 
1426, 1425, 1421, *пут 1587, 1419, 1417/1, 
1416, 1415, 1396/2 и избија на пут  к.ш. бр. 
1585. 

Прати га у правцу запада,  а затим  у правцу  
сјеверпистпка  све дп  к.ш. бр.  1023 кпју не 
пбухвата  и  994/4 кпју пбухвата . 

Граница даље наставља у правцу 
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  994/4, 994/1, 994/2, 985/2, 985/1, 
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985/5, 966/6, 966/4, 966/3, 966/7, 966/2, 959, 
950/1, 947/2, 947/1, 947/3, 942/6, 943, 944/2 
и избија на пут 938,  а уједнп и на  границу 
између катастарских ппщтина Ризванпвићи  
и  Бищћани. 

Даље граница наставља у к.п. Бищћани,  
пратећи пут к.ш. бр. 1209 у правцу 
сјеверпзапда  у дужини пд пкп 130м све дп 
парцеле  пзнашене кап к.ш. бр. 1174, пдакле 
наставља у истпм правцу парцелама 
пзанашеним кап к.ш. бр.  1175/1 , 1178, *пут 
1187, 1189/3 , 1189/2 , 1189/1, 1191, 1193/2, 
1193/1, 1193/3, 1146/1, 1146/2, 1146/5 и 
избија на пут к.ш. бр. 1260/1. 

Граница прати пут к.ш. бр. 1260/1  у правцу 
сјеверпистпка  у дужини пд пкп 120м  све дп 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 1142, пдакле 
наставља у правцу сјеверпзапда парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  1141, 1139/1, 1139/2, 
1138/1, 1138/2, 1136,  938/6, 938/4,  938/5, 
935, 933, 932, 931, 908 и крај пута к.ш. бр. 
1259, а пдатле  се граница лпми у правцу  
југпистпка  парцелама пзашеним кап к.ш. бр.  
906/1, 906/2,  901/2, 899/2, 899/1, 899/3, 
890/1, 893/2, 893/3, 893/1 и  841. 

Даље се граница лпми у правцу југа  
парцелама пзаншеним кап к.ш. бр.  841, 849, 
847, 616/2 и  617, а пдатле у правцу  
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  620/2, 620/1, 636, 638/1, 647, 648/1, 
652, 655/1 и  655/2. 

На тпм мјесту граница излази и пресјеца пут  
к.ш. бр. 1263  и иде у правцу  истпка  
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  178/2 , 
178/3 , 178/1, 181/1, 164/1, 164/2, 158, 157/2 
и излази на пут  к.ш. бр. 1265. 

Пдатле, граница  прати ппменути пут у 
дужини пд пкп 90м све дп к.ш. бр.  151/7, 
кпју не пбухвата  пдакле кривуда у правцу  
југпистпка  парцелама пзнашеним кап  к.ш. 
бр. 154/2, 154/3, 154/4, *пут  147, 130, 137/2, 
137/1 и избија на пут к.ш. бр.  1267. 

Граница пресјеца тај пут и наставља у правцу 
југа  парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 229, 
228, 227, 524 и  232/2, пдакле наставља у 
правцу  у правцу истпка парцелама 
пзаншеним кап к.ш. бр.  513/1, 488/1, 488/2, а 
даље у правцу сјевера парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  262/2, 263/3, 263/1, 
278. 279 и избија на пут  кк.ш. бр. 1267.  

Граница наставља ппменутим путем  све дп  
раскрснице са  путем к.ш. бр.  319 кпјим 

даље прпдужава у правцу сјевера  у дужини 
пд пкп  200м. 

Пд краја пута  к.ш. бр. 319  и працеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 320  граница се лпми у 
правцу сјеверпзапада  парцелама 
пзаншеним кап к.ш. бр.  321 , 104, 102, 101, 
100/1, 100/2, 99, 98, 97, 96, 94, 93 и избија на 
ријеку Сану кпја је у тпм дјелу граница са 
к.п. Приједпр 1. 

Граница даље наставља у правцу 
сјеверпзапда ријекпм Санпм у дужини пд 
пкп 800м  све дп трпмеђе између 
катастарских ппщтина Бищћани , Приједпр 1 
и Брезишани. 

Даље граница наставаља крпз к.п. 
Брезишане  ријекпм Санпм у правцу 
сјеверпзапда  и у дужини пд пкп  700м  све 
дп  к.ш. бр  2776 кпју не пбухвата   и  2777 
кпју пбухвата. 

Граница  даље иде у правцу сјеверпистпка  
границпм парцеле пзаншене кап к.ш. бр.  
2777 и ибија на пут к.ш. бр. 2709 . 

Граница се даље креће путем  к.ш. бр.  2709 у 
правцу  сјевера  у дужини пд пкп 300м  све 
дп к.ш. бр.  2706  гдје се лпми у правцу 
сјеверпистпка  и иде парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 2706,  2690/6,  2690/5,  2690/4,  
2690/3, 2694/3,  2694/5 и  2694/1  те избија 
на раскрсницу  жељезнишких  пруга  Суоа – 
Љубија и  Суоа – Дпбпј, кпд парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 2803/1 пдакле граница 
урбанпг ппдрушја  и ппшиое. 
 

ППИС ГРАНИЦЕ 

ГРАДСКПГ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА У 
КАТАСТАРСКПЈ ППШТИНИ ПМАРСКА И 

ЛАМПВИТА 

 

К.п. Пмарска 

Граница ппшиое на раскрсници жељезнишке 
пруге Суоа-Дпбпј  и пптпка  Јаруга  и иде  у 
правцу  сјевепистпка  пптпкпм Јаруга  у 
дужини пд пкп  270м све дп  граница 
парцела пзнашених кап к.ш. бр.  3687/3, кпју 
не пбухвата  и  3688/3  кпју пбухвата,  те 
наставља у  истпм правцу парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  3688/3, *3688/1, 
*3688/5, *3688/2 и излази на пут к.ш. бр.  
5903. 

Пд пута  к.ш. бр. 5903 граница наставља у 
истпм правцу парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр.  3692/4, *3697/1, 3697/5, 3708, 3709/2, 
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3702/1, 3736/2, 3744/3, 3743, *3740, *3744/1 
и  3741 те избија на  

пут к.ш. бр. 5904. 

Граница пресјеца пут к.ш. бр. 5904 и 
наставља да кривуда у правцу 
сјеверпистпка, а паралелнп са  главним 
путем крпз Пмарску,  крећући се парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  3747, 3748, 3751/2, 
3751/1,  и  3568/3.  

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
3568/3 кпју пбухвата и 3569 и 3570/1 кпје не 
пбухвата граница пете зпне се дпдирује са 
границпм 4. Зпне. 

Пд тпг мјеста граница иде у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап кш. бр. 3567, 3571, 
3572/1, *3573/3 , 2326, 2344/1, 2333, 
*2331/1, *2330/2, пут 2274, 2273, 2269, 2268, 
2267, 2257, *2259/6, 2259/1, *2247/3, 
*2247/2, *2247/1. 

Пд парцеле  пзнашене кап к.ш. бр. 2247/1  
граница се лпми у правцу  југпистпка  и иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  *2247/2, 
*2249, *2249/1, *главни пут  крпз Пмарску  
*2408/1, 2404/1, *2403/1, *2403/2, *2401/1, 
*2401/2, *2395/2, 2396, 2390, 2387, *пут  
2385, *2384/1, *2383/6, *2383/1, *2383/5, 
*2370, *2369, *2364, *3024, 3018, 3020, 
*3022/1, *3022/2 и *3028/1. 

Пдатле, граница се лпми у правц у југа  
кривудајући парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр.  *3028/1, пресјеца пут к.ш. бр.  5896 и 
дплази дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр.  
2969. 

Пдатле наставља у правцу југа паралелнп са 
путем к.ш. бр.  5896,  идући парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  *2969 ,*2967/1, 
*2967/2, *2966, *пут  2964, *3033, *3035, 
3036, *3055, *3056/4, *3046, *3048, 3052, 
*3044, *3054, 3486/1, *3487/2, *3503/2, 
*3488, * 3489, * 3492 , 3490, *3493, 3491, 
3446/2, 3446/1, 3447, 3450, 3449, *пут 
3440,*3933 и *3937/2, те кпд  парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 3938 дпдирује се са 
границпм  пете зпне . 

Пд парцела пзнашених кап к.ш. бр.  3938 и  
3939 кпје пбухвата граница иде у правцу југа 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  3939, 
*3937/2, *3937/1,*3936,  *канал  3950, *3949 
и дплази дп раскрснице пута к.ш. бр. 3952 и 
пптпка Криваја.  

Пд раскрснице, прелази прекп парцела 
пзнашених кап к.ш. бр.  3956, 3955 и  3954, 

гдје се дпдирује  јпщ и са границпм  шетврте 
зпне. 

Пд  тпг мјеста граница иде у правцу 
југпзапада, парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр.  3969, 3965, 5015 а даље  прати пптпк  
Кривају  све дп жељезнишке пруге Суоа-
Дпбпј. 

П д жељезнишке пруге наставља  у правцу 
југа  парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  
*5347, *5364, 5363, *5361/1, *5361/2, 
*5383/1 и 5383/2, а даље се  лпми у правцу 
сјеверпзапада , паралелнп са жељезнишкпм 
пругпм   парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  
*5382/2, 5381/3, *пут  5389/1, *5395/2, 
*5395/3, *пут  5907/1, *5561, *пптпк Криваја  
*5419/2, 5407, *5411, *5431 и између 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 5429 и 5442 
кпје не пбухвата и 5411 кпју пбухвата,  се 
дпдирује са границпм шетврте зпне. 

У истпм правцу наставља парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 5429, 5425, 5423, 
*4923/1, *4923/2, *4922/2, * 4922/1, 
*4920/6, 4920/3, *4920/2, *4920/5, * 4920/4, 
*4920/1, *4919 и *4915, 4914  и избија на пут 
к.ш. бр 5905, гдје седпдирује са границпм  
шетврте зпне.   

Граница даље иде у правцу  југпзапда  
пратећи пут к.ш. бр.  5905  кпји впди дп пруге 
Суоа-Дпбпј, све дп  раскрснице  са путевима 
к.ш. бр.  4802 и  4859. 

Ту се граница лпми у правцу  запада  
пратећи  пут к.ш. бр. 4802 све дп працеле  
пзнашене кап к.ш. бр. 4809, гдје скреће у 
правцу сјеверпзапада  и иде парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  *4809, 4818, *4818/5 

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
4819/1 кпју не пбухвата  и  4819/5 кпју 
дјелпм пбухвата граница се лпми  у правцу 
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  4822/2, 4823/3, *пптпк Јаруга  
*4828/1, *4829/2, *4831/2, 4837/2 , 4833/2, 
*4834/4, *4834/6 и   *4834/5 те избија на 
жељезнишку пругу Суоа-Дпбпј. 

Граница даље прати жељезнишку пругу Суоа 
– Дпбпј све дп пптпка Јаруга, пдакле граница 
урбанпг ппдрушја и ппшиое. 

 

 

К.п. Oмарска и к.п. Лампвита –ппред 
магистралнпг пута пута Приједпр - Баоа 
Лука 
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Граница ппшиое у к.п. Лампвита на 
магистралнпм путу Приједпр – Баоа Лука 
кпд парцела пзнашених  кап к.ш. бр. 2314/9 
кпју не пбухвата и 2314/8 кпју дијелпм 
пбухвата. 

Креће се у правцу југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. *2314/8, *2314/7, 
*2314/6, *2314/2, 2314/4, *пут 4437/2, 
*2298, *2297, *2300, *2286/1, *пут 2284, 
*2283, *2282/1 *пут 4440 и *2213, пдакле се 
лпми у правцу сјеверпистпка прелазећи 
ппнпвп прекп пута к.ш.. бр. 4440 и наставља 
у истпм правцу парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 2175, *2716, а пнда се лпми у правцу 
југпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
*2173, *2143, *2140, 2138, 2129, 2130, *2122 
и излази на пут к.ш. бр. 5892/1, кпји је 
граница са к.п. Пмарска  

Граница наставља у к.п. Пмарска 

Иде јужнп путем к.ш. бр. 5892/1 дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 1942/14, пдакле се 
лпми управцу истпка и иде парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1924/14 и *1942/3, 
1924/13 и излази на пут Приједпр – Баоа 
Лука. 

Ту се граница лпми у правцу југа парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1942/17, 1942/16, 
1942/23 и 1942/22, а затим у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 2111, и 
*2116 све дп к.ш. бр. 2120. 

Пдатле се лпми у правцу југа парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 2119/7, 2119/1, 
2119/6 и 2118, а даље у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 2465/8, 2465/7, *главни пут крпз 
Пмарску, 2178/2 и 2179/6.  

Даље граница кривуда у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 2179/6, *2179/1, *2179/8, *2144/1, 
2170/2, 2168, 2167, *2163/4, 2163/1, 2163/3, 
2160/3, *2160/1 и наставља у к.п. Лампвита. 

Граница даље иде у правцу сјеверпзапада 
крпз к.п. Лампвита, парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 2216, 2217, *2220, *2278/1, 
*2288/1, 2288/2, *2293/1, *2293/5, *пут 
4437, *2314/10, *2314/11, *2314/15, 
*2314/14 и излази на пут Приједпр – Баоа 
Лука, прекп кпг прелази кпд парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 2314/9, пдакле граница 
и ппшиое.  

 

 

ППИС ГРАНИЦЕ 

ГРАДСКПГ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА У 
КАТ. ППШТИНАМА КПЗАРУША, КПЗАРАЦ, 

КАМИЧАНИ И ТРНПППЉЕ  

 

Граница градскпг грађевинскпг земљищта  
ппшиое у к.п. Кпзаруща на граници парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 3452/1 и 3452/3 и на 
путу к.ш. бр. 3081 (к.п. Кпзарац). Граница иде 
у правцу југпзапада парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 3452/3, 3452/4, 3456, 3454, 
3458/2, 3458/1 и 3459, а пдатле се лпми у 
правцу сјеверпзапада парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 3459, *пптпк Кпзаруща, 3395, 
3397, 3398, 3389/10, 3389/3, 3389/9 и 
3390/3. На тпм мјесту граница се лпми у 
правцу запада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 3382, 3383, 3380/5, те избија на 
пптпк Јаругу кпг прати у правцу југпзапада 
све дп к.ш. бр. 3488/1 и у истпм правцу 
наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
3488/1 и 3487/1, *пут 3493, 3489 и 3490, а 
пнда у правцу сјеверпзапада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 3334/6, 3334/1, 
3332/1, 3330/11, 3330/10, 3311/8, 3311/3, 
3311/14 и 3309/1, а даље у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
3303/6 и 3303/1. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 3301/3, *3301/1, *3299/1, 3299/3, 
3299/4, 3284/5, 3284/6, *3651/1, *пптпк 
Јаруга, *пут 4262/2, 3653/2, 3657/1, 3658/3, 
3658/4, 3658/5, 3658/1, 3658/6, 3658/2 гдје 
избија на пптпк Јаругу ( к.ш. бр. 4270) кпг 
прати у правцу југпзапада у дужини пд пкп 
140м све дп к.ш. бр. 3716/2. 
Пдатле граница наставља у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 3716/2, 3716/14, 3716/12, 3717, 3718, 
пут 3807/5, *пут 3816/2, 3826/4, 3826/1, 
*пптпк Репущница, 3842/8, 3842/7, 3842/1, 
3842/6, 3841, 3849/4, 3849/3, 3849/2, 3849/1, 
3848/1, 3852, 3853/2, 3856, 3865/1, *пут 
3878, 3866/5, 3866/4, 3866/3, 3866/1, 3866/6, 
*3870/4, *3870/2, 3870/3, те избија на пптпк 
Мајшевац кпји је граница са к.п. Бпжићи.  
Граница даље прати пптпк Мајшевац у 
правцу сјевера у дужини пд пкп 140м све дп 
раскрснице са старим путем Приједпр- Баоа 
Лука и парцеле бр. 1790/1. Пдатле граница 
кривуда у правцу истпка и југпистпка 
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парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *1790/1, 
*пут 4251/1, *1794/1, *1795/1, *1798/1, 
*1802/1, *1801/1, *1803/1, не пбухаватајући 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 1818/3, 1817, 
1821/3, 1821/4, 1821/5, а пбухватајући к.ш. 
бр. 1818, а даље наставља у истпм правцу 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *1823, 
*1825/1, *1826, *1831/1, *1832/1, *1833, 
1834/2, 1843/3, *1843/1, *пптпк Репущница, 
1910/1, 1910/4, 1913/3, 1913/1, *пут 4248, 
*пптпк к.ш. бр. 4268, 1961/2, 1959/3, 1959/6, 
1939/2, 1939/1, *пут 1935, 1932, 1934, 3781, 
3778, 3777, 3772, 3769/5, *пут 3750, 3742, 
3741, 3207/1, 3214/3, 3214/1, 3212, 3213, 
3218/3, 3218/2, 3218/4, 3232, 3193, 3187, 
*пут 4255/1, 2305/2, *пптпк Јаруга ( к.ш. бр. 
4270, 3184, 3182/1, 3182/5, 3182/4, 3182/8, 
3182/3, 3180, 3172, 3167/2, *пут 4254, 
3155/2, 3142, 3132, 3135/2, *пптпк Јаруга ( 
к.ш. бр. 4271) , 3104/1, 3104/2, *3112, 3111, 
3108, и 3078. 
Даље се граница лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 3072/3, 3077/2, 3077/1, 3076, 3063, 
3064/2, * 3064/1, * 3064/3, *3059/3, 3059/1, 
а пдатле се лпми у правцу истпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 3059/1, 3058, * пут 
к.ш. бр. 3039, 3028, 3031, *пптпк Јаруга 
2976/1, 2974, *пут к.ш. бр. 2985, 2933, 2917, 
2916, 2912/2, 2912/3, 2912/4, 2912/1, 2905/1, 
2904, *пут 4246, 2895/2, *пут к.ш.бр. 2878, 
2877/2, 2876, 2875/2, 2875/3, 2861/3, 2861/1, 
2863/1, 2862/2, те избија на пптпк Кпзарущу 
кпг прати у правцу сјеверпистпка у дужини 
пд пкп 220м све дп к.ш. бр. 2826/1. 
Пдатле се граница лпми у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *2826/1, 
*2761/1, 2758, *пут к.ш. бр. 2759, 2769/2, 
*пптпк Јаруга, 2792/1, 2792/2, 2785, *2787, а 
пдатле се лпми у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 2784, 
2783, 2782, 2781, 2779, те избија на пут к.ш. 
бр. 3068 кпји је граница са к.п. Кпзарац. 
Граница прати ппменути пут у правцу 
сјеверпистпка у дужини пд пкп 150м све дп 
раскрснице са путем к.ш. бр. 1713 ( к.п. 
Кпзарац ), те даље наставља у к.п. Кпзарац. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу југа 
путем к.ш. бр. 1713 у дужини пд пкп 100м, 
све дп к.ш. бр. 1703 пдакле наставља у 
правцу сјеверпистпка парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1703, 1704, а пнда се лпми у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 

к.ш. бр. *пут 1706, 1708, 1711/2, 1712/2, 
*1963/3, а пдатле иде у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1963/1 и 1963/2, а пдатле у правцу 
југпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1963/2, 1966 и 1965, те избија на пут к.ш. бр. 
1983. 
Пд пута к.ш. бр. 1983 граница иде у правцу 
истпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1947, 1945/1, 1945/2, 1945/3, 1995/4, 1995/6, 
1997/19, 1997/20, 1997/25, 1997/13, 2001/2, 
2003, 2006/2, 2006/1, 3151, 3153, 3156, 3157, 
3158, 3160, те избија на пут к.ш. бр. 3176. 
Граница даље наставља да кривуда путем 
к.ш. бр. 3716, све дп к.ш. бр. 3291, кпју 
пбухвата. 
На тпм мјесту граница напущта пут к.ш. бр. 
3716 и у правцу сјеверпистпка иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3291, 
3288, 3289, и избија на ријеку Стареницу, 
кпју прати све дп к.ш. бр. 1525 и пдатле 
наставља у истпм правцу парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1525, 1538/2, 1528, 
1527, 1534, 1529 те избија на пут к.ш. бр. 
1525 кпг прати у правцу сјевера у дужини пд 
пкп 60м све дп к.ш. бр. 1518/1. На тпм мјесту 
ср граница лпми у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1518/1, 
1518/2, 1520/4, *пптпк Стареница, 2201, *пут 
Кпзарац Мракпвица и 802/2, а пдатле 
граница наставља у правцу југа парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 802/2, 802/1, 2205, 
2351/1, 2351/2, 2349, 2362/2, 2362/1, 2363/8, 
2363/7, 2363/5, 2364, 2365, 2387, 2388 и 
избија на пут к.ш. бр. 2389, кпг прати у 
правцу југа у дужини пд пкп 240м све дп к.ш. 
бр. 2378. 
На тпм мјесту граница се лпми у правцу 
истпка пбухватајући парцелу пзнашену кап 
к.ш. бр. 2378, а затим наставља путем к.ш. бр. 
2376 у дужини пд пкп 80м све дп 
раскрснице са путем к.ш. бр. 2343 гдје се 
лпми у правцу југпистпка пратећи ппменути 
пут све дп раскрснице путева к.ш. бр. 2511 и 
2537, те наставља путем к.ш. бр. 2537 у 
дужини пд пкп 100м и у правцу југпистпка 
све дп раскрснице са путем 6189/2 кпји је 
граница са к.п. Камишани, и граница даље 
наставља у тпј катастарскпј ппщтини. Ту се 
граница лпми у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1048/2, 
*1052/1, 1051, 1052/3, 1052/4 и избија на пут 
к.ш. бр. 1069 кпг прати у правцу југпистпка у 
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дужини пд пкп 150м све дп к.ш. бр. 1072/2 
гдје се лпми у правцу југпзапада 
пбухватајући ппменуту парцелу и парцелу 
к.ш. бр. 1072/7. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1072/7, 1071/1, 1063, а пдатле у 
правцу југпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1066, 1456, 1458/3, 1461, 1464/3, 
1467, *пут 1469, 1485, *пут 1484, 1483, 
1476/1, 1476/2, те избија на пут к.ш. 6189 кпг 
прати у истпм правцу у дужини пд пкп 300м 
све дп к.ш. бр. 1498/2. 
Ту се граница лпми у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1498/2, 
1498/1 и 1499/1 гдје избија на пптпк Ријека 
кпју прати у правцу југа у дужини пд пкп 
500м све дп к.ш. бр. 1587, кпју пбухвата и 
наставља у истпм правцу парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1587, 1586/2, 1586/1, 
1583/2, 1583/3, 1579/2, 1577/2, 1574, 1572, 
1569/1, 1569/2, 1569/3, 1569/4, 1569/5, те 
избија на пут к.ш. бр. 6175.  
Пдатле граница иде у правцу истпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *1564/1, 
1562, 1563, *1549, а даље у правцу 
југпистпка парцелпм пзнашенпм кап к.ш. бр. 
1546, а затим избија на пут к.ш. бр. 1915. 
Ту се граница лпми у правцу југпзапада и 
прати ппменути пут у дужини пд пкп 200м 
све дп к.ш. бр. 1899 гдје се лпми у правцу 
југпистпка и иде парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1899, 1898, 1896, 1895/2, 1895/3, 
1895/4 и 1891. 
На тпм мјесту се лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1927, 1926/2, 1925/1 и 1424/2, а пнда у 
правцу југпистпка иде парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1924/2 и 1924/1, гдје избија на 
пут к.ш. бр. 1928 кпд прати у правцу 
југпзапада у дужини пд пкп 100м све дп к.ш. 
бр. 1946 гдје наставља у истпм правцу 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1946, 
1931/1, 1931/2 и избија на пут к.ш. бр. 6195 
кпг прати у правцу истпка у дужини пд пкп 
420м све дп пптпка Брусница и к.ш. бр. 
4667/2 пдакле наставља у истпм правцу 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 4667/2, 
4667/1, 4667/3, 4666, *пут 6196 и 4664. Даље 
се граница лпми у правцу југа парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 4658, 4715, 4714, а 
даље у правцу сјеверпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 4716/1, 4718, 4721/3, 

4725/2, 4725/3, 4725/5, 4652/3, 4728/2, 
4728/1, 4730/2, 4643/1, 4643/2, 4644, 4645, 
4651/7, 4651/2, 4651/8, 4651/9, 4651/3, те 
избија на пптпк пзнашен кап к.ш. бр. 6177 кпг 
прати у правцу југпистпка све дп к.ш. бр. 
4753 кпју пбухвата, а затим наставља у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 4752, 4751, 4756/4, 4755,  4759/1, 
4760/7, 4760/21, 4760/19, 4760/19, 4760/8, 
4762/2, *4763/2, *4763/1 и избиа на пптпк 
к.ш. бр. 6178 кпг прати у правцу 
сјеверпистпка у дужини пд пкп 80м све дп 
к.ш. бр. 4767/1. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
југпистпка и иде парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 4767/1, 4767/8, 4767/7, 4767/6, 
4767/5, *4774/1, 4774/3 и избија на  пут к.ш. 
бр. 6226. 
Пдатле граница иде у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап брпј 4780/2, 
4785/6, 4785/5, 4785/4, 4785/3, 4785/1, 
4800/1, 4787/5, 4793, 4574, 4576, 4575, 4566, 
4558, 4562, 4564/1, 4567/3, *пут 4637, а 
пдатле се граница лпми у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 4540, 
4539, те избија на пптпк Вријеску кпју прати 
у правцу југпзапада у дужини пд пкп 100м 
све дп раскрснице са путем 4529 кпг даље 
прати у правцу истпка да би даље наставила 
у правцу југпзапада пптпкпм к.ш. бр. 3883, 
све дп пптпка Вријеска.  
Граница даље наставља ппменутим пптпкпм 
у правцу југпзапада у дужини пд пкп 220м 
гдје избија на стари пут Приједпр- Баоа Лука 
прекп кпг прелази и у истпм правцу 
наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
4517/4, 4517/7, 4517/2, 4517/5, *пптпк 
Вријеска, *4811/1, *пптпк 4812, 4814/1, 
4814/2, 4813, 4824/3, 4824/2, 4823/1, 4823/2, 
4823/3, 4823/4, *пут 4827, 4830/3, 4832/4, 
4832/2, 5014/1, 5013, 5015, 5019/6, 5019/4, 
5018, *5019/1, те кпд парцеле 5021/2 избија 
на пптпк Вријеску кпју прати у истпм правцу 
у дужини пд пкп 150м све дп магистралнпг 
пута Приједпр- Баоа Лука и парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 4985/3 кпју не 
пбухвата. 
Пдатле граница у правцу сјеверпзапада 
прати магистрални пут Приједпр – Баоа 
Лука у дужини пд пкп 350м све дп к.ш. бр. 
4980/4 гдје се лпми у правцу запада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 4980/4, 
4980/1, 4980/6, 4980/7, *4975/3, 4975/2 и 
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*4975/1, а пнда се лпми у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 4972/3, 
4972/4, 4972/5, 4972/2, 5124/1, 5122/1 и 
5118/2, гдје избија на пптпк Вријеска. 
Граница прати ппменути пптпк у правцу 
југпистпка у дужини пд пкп 420м све дп к.ш. 
бр. 5159, 5176/2 кпје пбухвата, а пдатле се 
лпми у правцу сјевера парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 5176/2, 5154/7, а 
даље у правцу сјеверпзапада парцелама 
пзнашененим кап 5176/1, *пут 6175, 5177/6, 
те избија на пут к.ш. бр. 5177/5, кпг прати у 
правцу сјевера у дужини пд пкп 550м све дп 
раскрснице са путем 4688 кпјим наставља у 
истпм правцу све дп к.ш. бр. 4687 кпју не 
пбухвата и 4684/1 кпју пбухвата, пдакле се 
лпми у правцу сјеверпзапада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 4684/1, 4679/4, 
*пптпк Брусница, 5215/2, 5215/1, 5219, 
5248/2, 5248/7, 5248/6, 5263/4, 1873/4, те 
избија на пптпк к.ш. бр. 6175, кпг прати у 
правцу сјевера, све дп к.ш. бр. 1830 кпју 
пбухвата, а пнда се лпми у правцу запада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1830, 
1829/4, 1823, 1822, *6174, *6235, 1818/4, 
1817, 1816, 1813, *1815, 5319 и избија на пут 
6239 и 6238. Пдатле граница наставља у 
правцу југпзапада путем к.ш. бр. 6238 све дп 
к.ш. бр. 5322/4 кпју пбухвата а пдатле се 
лпми у правцу сјевера пзнашеним кап к.ш. 
бр. 5322/4, 5321, 5323, 1783/3, 1783/4, 
1783/1, *пут 1785, 1786, *1801, 1798, *пут 
1796, 1660, 1662/1, 1662/3 и 1666 . 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада и иде парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1671/1, 1672, 1699 и 1696. 
Ту се граница лпми у правцу југпзапада 
парцелема пзнашеним кап к.ш. бр. 1693, 
1698/5, 1698/4, 1698/2, *пут к.ш. бр. 1706, 
1708, 1712/2, *пут к.ш. бр. 1717 и 1734/1,  
1729, 1731/3 те избија на пут к.ш. бр. 1745 
кпг прати у истпм правцу све дп к.ш. бр. 
1746/1 прекп кпје прелази да би наставила 
истим правцем парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1751/1, 1751/10, 1751/2, 1754 и 
1753/2.  
Граница наставља у к.п . Трнпппље у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
281, *пут 284, 285, 287, *пут 295, 373, и 
избија на пут к.ш. бр. 3428 прекп кпг прелази 
и иде у правцу сјеверпзапада парцелпм 
пзнашенпм кап к.ш. бр. 546/4, и дплази дп 
пута к.ш. бр. 3426. 

Граница прати ппменути пут у дужини пд 
пкп 180м све дп к.ш. бр. 548/1 кпју пбухвата, 
а пнда наставља у правцу сјеверпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 548/1, 
551, 550/3, *пут 578, 580/3, 580/2, а даље у 
правцу југпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 582/5, 582/4, 591/4, 591/1, 591/2, 
592/2, 592/3, 603/2, 603/3, 603/4, а пнда се 
лпми у правцу југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 603/6, 602/2, 602/1, 
*пптпк к.ш. бр. 568/2 и 568/3. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш бр. 
568/3, *пут 3427 и 747, а пнда у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 747 и 748. 
Граница пдатле иде у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 749 и 743, 
те се кпд парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 750 
кпју не пбухвата лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 743. *пут 3415, 624/1 а пнда иде у 
правцу сјеверпистпка парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 624/1, *пут 621, 607, 604, *пут 
3416, 81/2, 84/2, 84/8, *85/1, *86, 112, 117, 
116, 124, 123, 20, *пут 134, 127, 129, 143/1, 
145/2, 149/3, 151/2, *155, 164/5, 164/1, 171, 
170, 174/2, 184/3, 186, 197/2, 197/1 те избија 
на пут 195 кпг прати у правцу југпистпка у 
дужини пд пкп 70м све дп к.ш. бр. 202. 
Пдатле граница се лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 202/1, 206, 208, 219/1, 218/1, 218/3 и 
216/1, а пнда се лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  215, 213/4, 213/1, 213/3, 213/2 и 
избија на пут к.ш. бр. 3077, кпји је граница са 
к.п. Кпзарац. 
Пдатле граница наставља у к.п. Кпзарац, 
прати пут к.ш. бр. 3077 у правцу југпзапада, 
све дп к.ш. бр. 2902/3, кпју пбухвата,а у 
дужини пд пкп 100м. 
Ту се лпми у правцу сјеверпзапада 
парцелема пзнашеним кап к.ш. бр. 2902/3, 
2903/1, а даље у правцу сјеверпистпка 
парцелема пзнашеним кап к.ш. бр. 2903/1, 
2899/4, 2899/8, 2899/3, 2899/2, 2899/1, 
2881/5, 2881/4 и 2881/3. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  2881/2, 2885/4, 2885/3, 2885/1, 2894, 
2895/1, те избија на ријеку Кпзарашку кпју 
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прати у правцу југпзапада у дужини пд пкп 
120м све дп к.ш. бр. 2945. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 2945, *пут 2075, 1792/9, 1792/8, 
1792/7, 1792/6, 1792/5, 1792/4, 1792/3, 
1792/2, 1792/1, а пнда се лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1792/1, 1788/1, 1779, *1780, *1781, 
1786/5, 1786/3, 1786/4, *1802/2, 1801/2, 
1799, 1809/1, 1807/1 и дип 1808/2.  
Пдатле се граница лпми у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1812/2, 
1812/6, 1812/5, 1814/2, 1816, 1817, 1920, те 
избија на ријеку Стареницу кпју прати све дп 
к.ш. бр. 1875/2 кпју пбухвата. 
Граница даље наставља у правцу 
сјеверпзапада парцелема пзнашеним кап 
к.ш. бр. 18752, 1877/2, 1876/16, 1876/14, 
1876/1, 1889/1, 1888, *1883, 1885/2, 1885/8, 
1885/7, 1885/10, 1885/6 и 1885/3, а пнда се 
лпми у правцу југпзапада парцелпм 
пзнашенпм кап к.ш. бр. 1724/2, све дп пута 
к.ш. бр. 1738/3, кпг прати у правцу 
сјеверпзапада, све дп к.ш. бр. 1738/4, прекп 
кпје прелази у правцу југпзапада, а затим 
наставља у правцу сјеверпзапада парцелема 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1739/1, 1742/2, 
1742/3, те избија на пут к.ш. бр. 3081, кпји је 
граница са к.п. Кпзаруща, прекп кпг прелази 
дп парцела пзнашених кап к.ш. бр. 3452/1 и 
3452/3 пдакле граница градскпг 
грађевинскпг земљищта ппшиое. 
 

Наппмена:   У тексту кприщтена пзнака * 
знаши да се пписана граница на тпм дијелу 
не ппклапа са границпм катастарске парцеле 
(пднпси се на ситуације гдје је граница 
пдређена сапбраћајницпм, впдптпкпм, 
прекп парцела кпје збпг пблика, пплпжаја и 
дужине није мпгуће у пптпунпсти укљушити 
унутар пдређених граница и сл.)    

 
 

ПРИЛПГ 1.2. -  ППИС ГРАНИЦА ЗПНА 
ГРАДСКПГ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА 

 

ППИС ГРАНИЦА ЗПНА 

ГРАДСКПГ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
ППДРУЧЈА КАТАСТАРСКИХ ППШТИНЕ ПРИЈЕДПР 

1, ПРИЈЕДПР 2, БРЕЗИЧАНИ, ЧЕЈРЕЦИ, 
ПУХАРСКА, ВЕЛИКП ПАЛАНЧИШТЕ, ПРЛПВЦИ, 

ЋЕЛА, МИЉАКПВЦИ, ЧАРАКПВП, ХАМБАРИНЕ, 
РАКПВЧАНИ, РИЗВАНПВИЋИ И БИШЋАНИ 

 

П Р В А   З П Н А  

 

Граница прве зпне ппшиое кпд мјесте гдје се 
Берек пдваја пд ријеке Сане и прати га у 
правцу сјеверпистпка  све дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 1845 кпју пбухвата. Ту 
се граница лпми у правцу сјеверпистпка и 
прелази прекп Улице Мухарема Суљанпвића 
и наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1141, 1143/1 и 1144/1 и излази на 
раскрсницу Улица Авде Ћука и Жарка 
Згпоанина. На раскрсници се лпми у правцу 
сјеверпистпка и пбухвата парцелу пзнашену 
кап к.ш. бр. 1132 ( зелена пијаца ), а пнда пд 
раскрснице Улица Впжда Карађпрђа и улице 
кпја впди крај мезарлука (к.ш. бр. 5705) 
граница се лпми у правцу сјеверпзапада у 
дужини пд пкп 200м све дп пптпка Пухарска. 
Граница даље наставља пптпкпм Пухарска у 
правцу сјеверпистпка у дужини пд пкп 400м 
све дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 895/6, 
гдје напущта Пухарску и иде парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 895/6, 901/3 и 902/25 
и излази на жељезнишку пругу Суоа – Дпбпј.   

Затим прати жељезнишку пругу у правцу 
југпистпка у дужини пд пкп 1100м, гдје 
скреће у правцу запада и иде границама 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 5683/2, 
5683/4 и излази на Улицу Бпщка Бухе,  гдје 
скреће и прати је у правцу сјеверпзапада, а 
даље наставља Улицпм П.П. Оегпща, све дп 
границе парцела пзнашених кап к.ш. бр. 2519 
кпју не пбухвата и 2520/1 кпју пбухвата. Ту се 
граница лпми у правцу југпзапада, а 
паралелнп са Улицпм  Краља Александрада 
и иде парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
2520/1, дијелпм Улице Владимира 
Рплпвића, парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
2551/1, 2552/1, 2552/2, *2556/2, *2556/1, 
2557, 2564 и излази на Улицу Милпща 
Пбренпвића. 

Даље наставља парцелпм пзнашенпм кап 
к.ш. бр. 2565, пресјеца Улицу Бприса 
Кидриша и наставља парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 2584, 2585, 2597, 2599, 2600/4 и 
2600/1. На граници парцела пзнашених кап 
к.ш. бр. 2646 кпју не пбухвата и 2605/1 и 
2605/2 кпју пбухвата, граница се лпми у 
правцу југа пбухватајући парцеле пзнашене 
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кап к.ш. бр. 2605/1, 2603/1 и избија на улицу 
к.ш. бр. 2914/1. Прати је у правцу југпзапада 
све дп раскрщћа са Улицпм Саве Кпвашевића 
прекп кпје прелази и наставља парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 2280/1, 2278, 2276, 
2275/1, 2241/5, 2241/1, 2245 и 2247 и на тпм 
мјесту излази на Улицу Гпртанпву. Прелази 
прекп Гпрданпве улице и паралелнп са 
Раднишкпм улицпм иде парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 3092, 3093, 3094, 
3095/1, 3116, 3117, 3118, 3120, 3121, 3122, 
3129,  3133/1 и излази на Улицу З. 
Стефанпвића. Прати је у правцу југпистпка у 
дужини пд пкп 165м све дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 3266, прекп кпје 
прелази и дплази дп ријеке Сане кпју прати 
у правцу сјеверпзапада све дп мјеста гдје се 
Берек пдваја пд Сане пдакле прва зпна и 
ппшиое.  

 

Д Р У Г А   З П Н А   П Р И Ј Е Д П Р 

Граница у  к.п. Приједпр 1. 

Ппшиое на мјесту гдје се пдваја Берек пд  
ријеке Сане и у правцу сјеверпзапада прати 
десну пбалу Сане све дп мјеста гдје се Берек 
ппнпвп улијева у ријеку Сану и парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 1350 кпју пбухвата. 

Затим наставља у правцу сјеверпзапада 
паралелнп са Улицпм Мухарема 
Суљанпвића,  кривудајући границама 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1350, 
1348/6, 1348/12, 1348/11, 1348/10, 1346/4, 
1346/1, 1344, 1338, 1336, 1337, 1564, 1566 и 
избија на Улицу Мухарема Суљанпвића. Ту 
скреће у правцу сјеверпистпка и иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 803/1, 
804, 803/2, 808, 810, 811, 812, 814, 815, 816 
крај Улице Смаје Алищића, те наставља 
сјеверпистпшнп пбухватајући парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 835/3, 835/2, 838, 839 
све дп кплектпра. 

Прелази прекп кплектпра и прати канал 
5674 у правцу сјеверпистпка у дужини пд 
пкп 470м све дп жељезнишке пруге Суоа – 
Дпбпј. На тпм мјесту скреће сјеверпзападнп 
према  Брезишанима, прати пругу све дп 
границе са к.п. Брезишани.  

Граница даље наставља у к.п. Брезичани. 

Прати жељезнику пругу Суоа – Дпбпј према 
Нпвпм Граду дп пдвајаоа  жељезнишке 
пруге Љубија-Брезишани. Затим, прати пругу 
Љубија-Брезишани и пбухвата парцеле 

пзнашене кап к.ш. бр. 2557, 2556, 2555, 2554, 
2552, 2551, 2551/2, 2803/1, а даље наставља 
пругпм Суоа-Дпбпј, све дп мјеста гдје се 
ппклапа са Границпм урбанпг ппдрушја. 
Граница прелази пругу и магистрални пут 
Приједпр – Баоа Лука и иде у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 2549/2 и 2550/1.На трпмеђи парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 2543 и 2544/1 кпје не 
пбухвата и 2550/1 кпју пбухвата, граница се 
лпми у правцу југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 2535/1, 2534/1, * пут 
2798, пдакле наставља путем к.ш. бр. 2572 у 
правцу истпка у дужини пд пкп 200м дп 
границе парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
2561/1 кпју пбухвата и 2565/3 кпју не 
пбухвата, а пнда се лпми у правцу југа 
пбухватајући парцелу пзнашену кап к.ш. бр. 
2561/1 и наставља истпшнп парцелама 
пзнашеним кап к.ш. 2565/4, 2565/5, 2566/14, 
2566/15, 2566/4, 2566/9, 2566/18, 2566/19, 
2566/10, *2566/20, 2566/13, 2570, 2579 (све 
к.п. Брезишани) и дплази дп пптка Цигануща 
кпјим се спущта у правцу југа дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 4 кпју пбухвата а кпја се 
налази у к.п.Приједпр 2. 

Граница наставља у к.п. Приједпр 2. 

Пд парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 4, граница 
се лпми у правцу југпистпка и пбухвата 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 5/3, 5/1, 5/2, 
*6, 15/1, 15/2, 16, 18, 23/4, *23/7, 29, 30/6, 
30/3 31, 38, 40/2, 40/3, 41/1, 41/3, 48/6, 48/5, 
48/4, 48/3, 48/11, 48/12, 48/9, 48/2, 48/10, 
48/1, 57, 58. 

Ту прелази прекп пптпка Светиоа и иде 
путем к.ш. бр. 88/5 на сјевер у дужини пд пкп 
75м, и наставља југпистпшнп парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 88/1,  90/1 и 90/3, 
прати пут к.ш. бр. 98 на сјевер дп к.ш. бр. 
117/2 кпју пбухвата, а даље се лпми се на југ 
и иде путем  к.ш. бр. 128/1 дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 137/2, пдакле наставља 
југпистпшнп, парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 137/2, *136, 141/1, 140/3, 140/4, *140/6, 
160/4, *160/12, 160/10, 160/3, *160/9, *163, 
*162, 161, 166, *174/1, *229 228/2, 231, 
*233,234, 235 и излази на пут Приједпр – 
Брезишани кпји је и уједнп и граница са к.п. 
Шејреци. 

Даље граница наставља у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 272, 273, 
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275, 276/1, 276/2, *279/1,  285/1,  285/2,  289 
дп пптпка Секизпвац.  

Граница се наставља  уз пптпк Секизпвац, а 
затим се лпми кпд парцеле пзнашене кап к.ш. 
бр. 293 кпју пбухвата и наставља парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 296/3, 296/2, 299, 
302/3, 302/2, 302/1, 301, 314, *311, 315, 320, 
*322, 329, 331/1, 334, 337, 338, 348/4, 348/1,  
348/5, 348/7,  348/2, *пут 346/1, 2142/1, 
2127/5, 2127/2,  2127/1, *пут 2129/2, 2145, 
2146, 2147, *пут 5671, 2146, 2165, 2166, *пут 
2167/8, 2168/2, *2171, 2170,  2173 и дплази 
дп пптпка Глибаја. 

Наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
2177/7, 2177/6, *2177/16, *2177/2, 2180/4, 
2180/1, 2181/3, *2181/1,  2181/18, 2182/1, 
2182/2, 2186, 2188/9, *2190/4, *2190/5, 
*2190/8,  *2190/3, *2192/3, 2192/18, 
2192/17, 2192/2, 2192/15, 2192/16, 2193/2, 
2193/3, 2193/10, 2193/1, 2198/2, 2198/9, 
2198/1, 2204/1, 2204/2, *2205/12, 2200/1, 
2209/1, 2209/3, 2214/9, 2216/7, 2216/8, 
*2216/9, 2247/2, 2247/3, 2247/4, 2247/5, 
*2247/11, 2247/16, 2250/5, 2250/1.  

На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпистпка и иде границама парцела 
пзнашеним кап к.ш. бр. 2251/2, 2251/1, 
2251/3, и излази на Улицу Анђе Кнежевић, 
те наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр.  2246/2, 2246/6, 2246/12, 2246/8 и 
2246/1. 

На трпмеђи парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
2246/1, 2244/14 и 2244/11 граница се лпми у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 2246/1, 2246/9, 2246/10, 2253/1, 
2254/21, 2254/23, *пут 2274/1, прелази 
прекп  пптпка Пухарска и прати га  низвпднп 
дп Улице Бранка Тубића. Пдатле, иде 
Улицпм Бранка Тубића у правцу југпистпка 
пд пкп 200м, све дп мјеста гдје ппменута 
улица мпта сјеверпистпшнп, а граница друге 
зпне наставља jугпистпшнп пбухватајући 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 4679, 4686, 
4688, 4690, 4692, 4694, 4695, 4696. На тпм 
мјесту граница прелази прекп Улице Впјвпде 
Мищића  и прати је дп к.ш. бр. 4703 кпју  
пбухвата, а затим наставља Улицпм Петра 
Мећаве дп раскрщћа са Улицпм 4. Јула. 

 Даље граница кривуда у правцу 
сјеверпистпка, а паралелнп са Кпзарскпм 
улицпм, границама парцела пзнашених кап 
к.ш. бр. 4706/1,  4706/4, 4706/2, 4767/1, 

4768/5, 4768/2, 4768/3, 4768/1, 4769/1, 
4770/1, све дп Улице Кнежпппљске. Прелази 
улицу и наставља пут сјеверпистпшнп 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр.  
4539/1, 4538, 4534, 4533, 4532, 4528, 4527, 
4523, 4522, 4516/2, 4516/3, 4516/1, 4515 све 
дп Улице Симе Щплаје. Граница наставља 
сјеверпистпшнп парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 4513/1, 4511/2, 4511/1, 4509/1, 
4507/3, 4507/4, 4508, 4506, 4504/2, 4503, 
4502/1, 4502/2, 4501/1, 4501/4, 4500, 4498/1, 
4498/2, 4474, 4478, 4479, 4480, 4482, 4483, 
4485 гдје излази на Улицу Милана Егића, 
прати је дп раскрщћа са Улицпм Славка 
Рпдића, затим прати Улицу Славка Рпдића 
дп к. ш. бр. 4119/1 кпју пбухвата  и наставља 
границпм парцела пзнашеним кап к.ш. бр.  
4119/2, 4121, 4122, 4123, 4113, 4112, 4102, 
4099, 4048, 4097. На тпм мјесту излази и 
прелази Улицу  Миле Рајлића, а затим 
пбухвата парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 2988, 
2989, 2990, 2991, 2994/2, 2994/1, 2997, 2998, 
3001/2, 3004 ( щкпла ). Кпд щкпле излази на 
Улицу Прве Крајщке Бригаде. Прати улицу у 
правцу југпистпка , прелази раскрсницу са 
Кпзарскпм улицпм и наставља Улицпм 
Милана Врхпвца дп к.ш. бр. 4021/1, гдје се 
лпми у правцу југпзапада пбухватајући 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 4021/1, 
4020/2, 4022/1, 4022/2, 4023, 4024, прелази 
прекп Устанишке улице, те наставља 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
4029, 4030, 4031, 4032, 4062, 4064, 4066/2, 
4068, прелази прекп Улице Миле Рајлића, те 
пбухвата парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 4095, 
*4093, 4092/1 и 4090. 

Ту се укљушује на Улицу М. Манпјлпвића 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр.   
4091, 4124, 4125 и 4126. Прелази Улицу 
Првпмајску, те пбухвата парцеле пзнашене 
кап к.ш. бр. 4465, 4468, 4469, 4470, 4471/1, 
4471/2, 4472, прелази прекп Улице И. Г. 
Кпвашића. Граница даље наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  *4439, 
4441/3, *4441/2, 4446 и 4447, наставља 
дијелпм Улице П. Жупанића дп к.ш. бр. 4522 
кпју не пбухвата, а затим пбухвата парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр.  4451, 4453, 4456/1. 
Дплази на Улицу Прплетерских бригада и 
прелази прекп ое, а затим пбухвата 4802, 
4801, 4800/2, 4799, 4796, 4794, 4793, 4790, 
4789, 4786, 4784/1 и 4782/2. Избија на Улицу 
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29. Нпвембра. Прелази прекп ое, те 
наставља пбухватајући парцеле пзнашене 
кап к.ш. бр. 4772/1, а не пбухватајући 4781/3 
и 4781/2.  

Даље, граница иде  у правцу југпистпка  
границама парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
4776, 4777, прелази прекп Баоалушке петље 
и наставља у правцу југпистпка Улицпм 29. 
Нпвембра, све дп мјеста гдје се скреће у 
Улицу Крајщких бригада , пдакле граница 
наставља  парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
4893/12, 4894/5, 4893/14, 4895/5, 4897/3, 
4900/7, 4899/3, 4900/6,  4902/7, 4902/1, 
4901/1, 4911/5, прелази прекп Улице 
Братства и Јединства и наставља парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 4917, 4978/1 кпје не 
пбухвата, прелази раскрсницу  Улице 27. 
Јула са магистралним путем Приједпр – 
Баоа Лука  и наставља парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 5050, 5049, 5048, 
5047, 5046, 5045, 5044, 5043, 5042 кпје не 
пбухвата.  Прелази пбпдпм улицу 5033 кпју 
не пбухвата  и наставља парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 5032, 5031, 5030, 
5029 кпје не пбухвата дп раскрснице са 
Улицпм Првпг маја.  

Пд раскрщћа граница иде у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 3872/37, 3872/48, 3872/90, 3872/156, 
3872/91, 3872/157, 3872/143, 3872/142, 
3872/141, 3872/138. Ту се граница лпми у 
правцу југпистпка и пбухвата парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 3872/138, 3872/138, 
3872/139,  3872/80, 3872/88, 3872/89, те се 
лпми у правцу југпзапада и спущта дуж 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 3872/84, све 
дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 3872/73 
кпју пбухвата. Пвде се граница лпми у 
правцу истпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 3872/29, 3872/28, 5120/16, 5120/17, 
5120/7, 5120/13, 5120/5, 5135/9, прелази 
прекп Улице Р. Симатпвића, а наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  5135/14, 
5137/6, 5140/8, 5167/21, пресјеца Улицу 
Браће Крнета,  а пнда наставља парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  5167/6, 5167/27 кпје  
не пбухвата, а затим пбухвата к.ш. бр. 5166/1. 
Избија на Ужишку улицу кпју пресјеца да би 
наставила парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
5202, 5201/2, 5200/3, 5199/8, 5198/2 све дп 
Улице Милана Врхпвца. Пдатле, у правцу 
истпка се спущта Улицпм Милана Врхпвца,  

пресјеца Пмладински пут и наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3555/1, 
3558/1, *канал 3557/2, 3553/4, 3553/3, 
3559/4, 3559/14, 3559/13, 3559/12, 3559/5, 
5250/1, 52251/1, 3559/9, 5254, 5255/1 и 
дплази дп Милпщевице. 

Граница наставља у к.п. Орлпвци. 

Пд пптпка Милпщевица, граница наставља у 
правцу запада и иде парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. *1311/2, *1311/1, 1316/1, 1314, 
1308/1, 1307/3, пдакле се креће каналпм у 
дужини пд пкп 70м а затим наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *1261/5, 
*1261/6, *1261/2, 1260/1, 1260/2, 1260/3, те 
се ппнпвп укљушује на канал и прати га у 
правцу истпка све дп границе са парцелпм  
пзнашенпм кап к.ш. бр. 1250/1 кпју не 
пбухвата и 1282 кпју пбухвата, пдакле се 
лпми у правцу југа пбухватајући парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 1282 и 1283/2 прелази 
прекп магистралнпг пута Приједпр-Баоа 
Лука, и прати планирану улицу 503, све дп 
к.ш. бр. 1221, кпју пбухвата . На тпм мјесту 
граница креће у правцу запада планиранпм 
улицпм бр. 501, а затим парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1287/4, 1287/5, 
1287/3, 1288/3, 1296/1, 1296/2, те дплази дп 
нпвппрпјектпване сапбраћајнице пднпснп 
пута к.ш. бр. 1306/1 и прати га у дужини пд 
пкп 100м све дп парцеле пзнашене кап к.ш. 
бр. 1320/1, кпју пбухвата и наставља у 
правцу запада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1319/4, 1319/1, 1398/1, 1317/1, 
1324/5, *1325/5, *1325/3, *1327/5, *1325/2 и 
дплази дп пптпка Милпщевица прекп кпјег 
прелази и наставља у к.п.Приједпр 2. 

Граница даље наставља у к.п. Приједпр 2, пд  
ријеке Милпщевице и у правцу југпзапада 
паралелнп са путем Приједпр Баоа Лука на 
удаленпсти пд пкп 100м парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. *5284/5, *5284/1, 
*5284/2, 5*258/1, *5258/3,  *5206/3, 
*5260/2,  *5260/1,  5284/4, 5263,  5267/3, 
5267/4, 5266/3, 5266/1, 5264 и дплази дп 
Улице 25. Маја.  

Пресјеца пут  и наставља у правцу запада 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
5195,  5194/5, 5194/1, 5189/2, 5192/5, 
5192/2,  5174/7, 5174/6, 5174/26, 5174/12, 
5174/11, 5174/16, прелази прекп Улице 
Кпрдунске и наставља парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 5174/24, 5174/23, 
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5174/22, 5174/21, 5174/20, 5174/25, 5099/7, 
5099/4 5099/5 5099/2 5095/1 и дплази дп 
Улице 27. јуна. Ту се граница лпми у правцу 
југа парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
5091/1, 5498/. Даље се граница лпми у 
правцу сјеверпзапада парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 5498/1,  5517,  5519/2,  5521/1,  
5091/1,  5091/5  * пут 5087/4, 5085/1,  
*5085/2,  *5079/1,  *5079/3 и дплази дп 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 5075/1 кпју 
пбухвата . 

Граница даље прелази Улицу Луке 
Стпјанпвића (к.ш. бр. 5725/1)  и наставља у 
правцу сјеверпзапада  пбухватајући парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 5073/2,  5073/1,  5074,  
5071,  5069,  5067,  5064/1,  3872/66,  5056/2,  
5053/2,  5052/3,  5052/1,  5052/2,  4916/1,  
4915/5,  4914/2  и  4914/1,  а не пбухватајући 
жељезнишку пругу  Суоа - Дпбпј. ( Све к.п. 
Приједпр 2 ) 

На граници између парцела  пзнашених кап 
к.ш. бр. 4914/1 и 4914/3  граница се лпми у 
правцу  југа  прелази прекп  жељезнишке 
пруге и наставља у к.п. Приједпр 1. 

 Прелази прекп индустријске пруге и у 
правцу југа  прати индустријску пругу у 
дужини пд пкп  250м све дп раскрснице са 
улицама Илије Бурсаћа и Раднишке улице. Ту 
граница прелази раскрсницу и  пбухвата к.ш. 
бр. 2862/1. На тпм мјесту  се лпми у правцу 
југпзапада  и  паралелнп са Улицпм Илије 
Бурсаћа пбухвата парцеле пзнашене кап к.ш. 
бр. 2863/1,  2863/2, 2865, 2866, 2867, 2868/2, 
2869, 2870, 2872, 2982, 2980/2, 2977/1,  
2977/2,  2976,  2974, 2973, 2972, 2971, 2970, 
2969/2, 2969/1, 2969/7 и 2966 и дплази дп 
пута к.ш. бр. 2987/1 (кпји прплази крај старе 
централе рудника). Ту се граница лпми у 
правцу југа и прати тај пут  у дужини пд пкп 
650м, дп раскрснице кпд парцела пзнашених 
кап к.ш. бр. 2985/13, 2985/65 и 2985/52. 

На раскрсници кпд тих парцела  граница 
скреће у правцу  сјеверпзапада и  избија на 
Алеју  Кпзарскпг пдреда  кпју прати  дп 
раскрснице са  Улицпм Ж. Стефанпвића. Ту 
се граница лпми у правцу југа и прати 
ппменуту улицу у дужини пд пкп 420 м све 
дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 3749 кпју 
пбухвата . На границу између парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 3749 и 4420  граница  
се лпми у правцу запада, пбухвата парцелу 
пзнашену кап к.ш. бр.  3749 и избија на ријеку 

Сану. Пдатле, у правцу југа прати узвпднп 
ријеку Сану све дп парцеле пзнашене кап к.ш. 
бр. 4241/1, прелази прекп ријеке Сане у 
правцу запада и прекп парцеле пзнашене 
кап к.ш. бр. 4307, а пнда и прекп раскрснице 
Улица Тпде Щвракића и Симе Мрђе. 
Наставља Улицпм Симе Мрђе дп границе 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 4308/2, кпју 
не пбухвата и 4309 кпју пбухвата. Ту се 
граница лпми у правцу сјевера паралелнп са 
ријекпм Санпм и пбухвата парцеле пзнашене 
кап к.ш. бр. 4321/1, 4312/2 *4308/1, 4315, 
4316/1, 4317/1, 4318/1, 4323, 4321, 4319/1, 
*3578/3, *3586/1, *3587, *3588, *3591, 
*3592/1, 3593/1, *3595/1, 3602/1, 3604/1, 
3606/1, *3610/1, *3611/1, *3621/1, 3622/1, 
*3624/1, *3625/1, *3626/1, 3627/1, 3629/1, 
*3631/1,  3632/1, 3634/1, 3636/1, *3638, 
3640/4, 3640/3,3640/2,3 640/1 и дплази дп 
Титпградске улице. Пдатле граница 
наставља у правцу сјевера пбухватајући 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 3741/1, 
3742/1, 3743/1,  3744/1, *3730/1, 3728, 3726 
и дплази дп Улице Тпде Щвракића.  

Даље наставља пбухватајући парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 3284 и 3285, гдје се 
граница лпми у правцу сјеверпзапада 
прелазећи прекп парцела пзнашених кап к.ш. 
бр. 3287/1 и 3291,  а пнда пбухвата 3292/3. 

Даље граница иде у правцу сјеверпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *3293/2, 
*3293/1, 3296/1 и 3295/5. На трпмеђи 
између парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
3295/5, 3295/2 и 3295/4 кпје пбухвата и 
3295/6 кпју не пбухвата, граница се лпми у 
правцу  југа паралелнп са Улицпм Ђуре 
Ђакпвића пбухватајући парцеле пзнашене 
кап к.ш. бр. 3295/4, 3296/9,3297, 3298/2, 
3300, 3302, 3305, 3306, 3309, 3310, 3315, 
3313 и прелази прекп Улице Тпде Щвракића. 
Наставља у правцу југа парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 3697, 3695, *3694, 
*3693, 3691, *3690, 3688,  *3687, 3684, 3682, 
*3683/3, 3671, 3669, 3668, 3667, 3665, 3664 и 
прелази прекп Титпградске улице.  

Граница наставља у истпм правцу 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3661, 
3663/3, 3663/2, *3663/1, 3615, *3614/1, 
3599/2, 3581, *3582, *3580, 3578/1, 3575, 
прелази прекп Баоалушке улице а пнда 
пбухвата парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 4349, 



 

Страна  266     _____________  __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“____________________        _Брпј: 6/14__ 

 

 
 

4347,4344, 4343, 4341, 4340 и излази на 
Улицу Симе Мрђе. 

 Ту се граница лпми у правцу запада и прати 
Улицу Симе Мрђе у дужини пд 50м 
пбухватајући парцелу пзнашену кап к.ш. бр. 
4340 и дплази на раскрсницу са Улицпм 
Ђуре Ђакпвића. Прелази Улицу  Ђуре 
Ђакпвића те пбухвата парцеле пзнашене кап 
к.ш. бр. 4353, 4352 и избија на Сарајевску 
улицу кпју пресјеца а  затим пбухвата 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 3568, 3570, 
3573, 3555, 3554 и дплази дп Нпвпсадске 
улице. Нпвпсадску улицу прати у дужини пд 
пкп 75м дп границе са парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 3545 кпју не пбухвата 
и 3544/1 кпју пбухвата, а затим наставља у 
правцу сјевера парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 3544/1, 3537, 3535, 3534, 3531/2, 
3531/1, 3530, 3525/1, 3525/2, 3522, 3520, 
3518, 3517/2, 3518/2 и избија на Улицу 
Прищтинску, кпју прати у дужини пд 170м дп 
границе парцела пзнашених кап к.ш. бр. 3326 
кпју не пбухвата и 3327 кпју пбухвата. 

Даље, граница наставља у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3327, 
3328, те ппнпвп избија на Прищтинску улицу 
и прати је у правцу сјевера у дужини пд пкп 
90м парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3330, 
3331, 3334, 3336 и дплази дп ријеке Сане 
прекп кпје прелази и дплази дп мјеста гдје 
се пдваја Берек пд ријеке Сане, а на тпм 
мјесту граница друге зпне Приједпра 
ппшиое. (Све к.п. Приједпр 1) 

 

 

Т Р Е ЋА    З П Н А   ПРИЈЕДПР (сјеверни дип) 

Граница ппчиое у к.п. Приједпр 2 на тпмеђи 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 117/2, 127 и 
135 кпје не пбухвата и 137 кпју пбухвата, те у 
правцу југпистпка, паралелнп са 
магистралним путем Нпви Град – Приједпр, 
кривуда границама парцела пзнашених кап 
к.ш. бр. *137/1, 143/1, 143/2, 159/1, 159/6, 
159/5, 157/2, 171, 215/1, *233, 207/3, 207/4 и 
дплази на пут Приједпр – Брезишани, кпји је 
граница са к.п. Шејреци. Пресјеца га и 
наставља у правцу југпистпка границпм са 
к.п. Шејреци, парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 252/1, 252/3, 252/2, 253, 254, 255/1, 280, 
282, 286, а затим прати пптпк Секизпвац  
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
287 и 288 све дп парцеле пзнашене кап к.ш. 

бр. 296/1, гдје га напущта и наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 296/1, 
298/1, 298/2, 298/3. Све к.п. Приједпр 2. 

Даље граница наставља у К.п. Чејреци 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 429/1, 
429/4, 432/3, 432/1,  а затим у к.п. Приједпр 
2 парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 352/3, 
350/4, 350/6 и 350/5. 

На пвпм мјесту граница се лпми у правцу 
сјевера у дужини пд пкп 700м и прати 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 357/1, 358, 
359, 360/2, 360/1, 361, 362, 374/5, 378/1, 
378/2, 378/3, 378/4, 376, 520, 514/4, 514/3, 
514/2, 514/1, а пдавде у правцу југпистпка 
иде парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 510, 
509, *507, 494, 495.  

Ту се граница лпми у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 500, 502, 
504/2, 504/1, 503, те дплази на раскрсницу 
Шејрешки пут, а затим наставља у правцу 
истпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
437/8 и 437/1, 435, 436, 460/1, 457, 456, 455. 

На границама парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
455 кпју пбухвата и 437/1 кпју  не пбухвата, 
граница се лпми јужнп у дужини пд пкп 
200м  и иде парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 455, 624, 620, 619, 618 и 616/4, а затим се 
лпми сјеверпистпшнп и  креће парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 622/2 и 629 све дп 
границе са к.ш. бр. 637 кпју не пбухвата, 
пдакле скреће у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 645, 625, 
623 и 622/1 све дп границе са к.ш. бр. 736/6, 
гдје скреће сјеверпистпшнп парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 736/6, 736/5, 736/4, 
736/2, 736/3, а на тпм мјесту избија на Улицу 
Дущка бркпвића. Прелази прекп улице и 
наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
725 све дп пута к.ш. бр. 5675. На тпм мјесту 
се граница се лпми у правцу југпистпка и иде 
путем к.ш. бр. 5675 дп парцеле пзнашене кап 
к.ш. бр. 699 кпју пбухвата и наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 707, 
708/2, 717, 716/1, 716/2, 715/1, 714/5, 714/1, 
714/2, 825/2, 825/1, 824/1, 822, 828/1, 831, 
гдје се избија на пут к.ш. бр. 5677 кпји је 
граница са к.п Пухарскпм. Граница прати пут 
к.ш. бр. 5677 пбухватајући парцелу пзнашену 
кап к.ш. бр. 831 све дп раскрснице са Улицпм 
Дущка Бркпвића у дужини пд пкп 100м. 

На раскрсници граница се лпми у правцу 
сјевера, иде даље Улицпм Дущка Бркпвића у 
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дужини пд пкп 70м све дп границе парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 838, кпју не пбухвата и 
837 кпју пбухвата, да би наставила у правцу 
југпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
837, *Сезикпвац, 1003/1, 1003/3, 1002, 1000, 
999, 998, 997, 996, 1012, 1013, *1014, те 
дплази дп Пухарске. 

Граница даље прати Пухарску у правцу 
сјеверпистпка у дужини пд пкп 250м, све дп 
јужне границе парцеле  пзнашене кап к.ш. бр. 
956, пдакле наставља у истпм правцу 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 956, *957, 
953, 952, 951, 949, *948, *947, *946, *1091, 
1089, 1090, 1093, 1095, 1096, 1100, 1102, 
1101 и избија на пут к.ш. бр. 5732 кпји је 
граница са к.п Пухарска. Све к.п. Приједпр 2. 

Одатле наставља  у к.п. Пухарска, 
пптпкпм Пухарска у дужини пд пкпп 50 м 
пбухватајући к.ш.  бр. 379. 

Затим се лпми у правцу истпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 379 и 378, а пдатле 
ппнпвп према сјеверу парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 376/3, 376/4, 376/8, 376/9, 376/5, 
*364/2, *364/4, *364/1, *364/5, *359/4, 
358/3, 358/1, 359/2, *355, 353, 350/2, 350/3, 
350/4, *350/1, 348/7, 348/4, 348/3, 348/2, 
349/1, 170/2, 175, 178/1, 182/1, 182/2, 
*184/1, 184/2, *185/3, 187. На међи к.ш. бр. 
187 и 190 граница се лпми у правцу запада, 
пбухвата јужну границу парцеле пзнашене 
кап к.ш. бр.  190 и избија на пптпк Пухарска, 
пдакле у правцу сјевера иде Пухарскпм све 
дп пута Приједпр - Дубица. Прелази 
магистрални пут Приједпр - Дубица и 
наставља Пухарскпм пбухватајући к.ш. бр.  
124 и 125. 

Накпн тпга се лпми у правцу југа парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.125, 124, 129/1, 131, 
затим у правцу југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 139/1, 141/2, 146/2, 
153/1, 153/2, 153/3, 152 и избија на пут за 
Великп Паланшищте. Све к.п. Пухарска. 

Даље граница наставља у к.п. Приједпр 2.   

Пплази пд пута за Великп Паланшищте на 
граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
1186/4 кпју пбухвата и наставља у правцу 
југа парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1186/4, *1186/9, 1186/6, 1172, *1170/1, 
*1169/2, 1168/6, 1168/7, 1168/19, 1168/18, 
1168/17, 1168/16, 1168/15, 1168/11, 1168/12, 
1168/13, 1168/13, 1168/14, 1166/3, 1166/4, 
1166/5, *1166/2, 1163, 1162, 1160, 1155, 

1156/1, 1153/1, 1151, 1144, *1143, *1140, 
1138, 1136, 1134/2, 1133, 1131, *1130, 
*1126/1, 1123, 1119/2, 1121/2, 1121/1, 1114, 
1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5, *пут 5683, 
1208, 1209, *1210, 1213/4 и излази 
Аерпдрпмску улицу. 

Затим се граница лпми у правцу југпистпка, 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1496/120, 
*1496/1 а затим се лпми у правцу истпка и 
иде све дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
1496/146. Ту граница скреће у правцу 
југпистпка све дп к.ш. бр. 1493/525, гдје се 
наставља у правцу сјеверпистпка све дп пута 
за Пащинац, паралелнп са Кпзарскпм 
улицпм. 

Даље, граница прати Пмладински пут у 
правцу југа, прелази раскрщће са Кпзарскпм 
улицпм и наставља Пмладинским путем све 
дп границе између к.ш. бр. 1489/4 кпју не 
пбухвата и 1491 кпју пбухвата. 

Ту се граница лпми у правцу југпзапада и 
креће парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1491, 1489/2, 1489/1, 1489/5, 1486, *1485, 
1483, 1482, 1481/2, 1481/27, 1479/1, 1478, 
1481/6, *1477, 1476, 1475, 1474, 1473, 1472, 
3293, 3291, 3289, 3287, 3285, 3283, 3276/2, 
3276/1, те дплази дп Улице Браће Вујшића. 

Прелази Улицу Браће Вујшића и наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3272, 
3270, 3265, 3267, 3264/2, 3264/1, прелази 
прекп Улице Мухарема Спфтића и наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.3216/2, 
*3215/1, 3214, а пнда дплази дп Улице 
Срнетишке. Прелази прекп ое и прпдужава 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3094/1, 
*3093, 3079, 3078, 3076, 3075/1 и прелази 
прекп Улице Васе Банпвића. Даље иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3073, 
3072, 3068, 3066, 3064, 3061, 3056/2, 3056/1, 
3053/2, 3053/1. 

На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
југпистпка, пднпснп на трпмеђи парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 3052, 3153 кпје 
пбухвата и 3151 кпје не пбухвата и наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3153, 
3155, 3156, 3157/1, 3158, *Улица Васе 
Банпвића, 3164, 3163/1, 3160, 3687, 3686, 
3684, 3683, 3682/1, *3681, *3680/2, 3679, 
3676, 3678/3, 3674, 3672, 3670, 3668, 3669/1, 
3666, *3667, 3664, 3662, 3659, *3660, *Ивана 
Мажуранића 3647/2, 3644, 3642, 3640, 
*3639, 3634, 3635, 3633, 3627, 3626, 3624, 
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3623, *3621, 3619, 3617, *3616, *3615, 3614, 
3613, 3578/1, 3570, 3569, 3568, 3567, 
паралелнп са Улицпм Н. Лукетића. 

На трпмеђи парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
3573/3 кпју не пбухвата и 3566 и 3564 кпје 
пбухвата граница се лпми у правцу сјевера, 
паралелнп са Пмладинским путем и иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3564, 
3572, 3574, *3576, 3577/1, 3578/9, 3578/8, 
3579/1, 3580/1, 3580/2, 3582, 3584, 3586, 
*пут 3531, 3523, *пут 3522, 3518, 3576, 
3514/3, 3514/1, 3514/2, избија на пут  3513 и 
прати га истпшнп дп Пмладинскпг пута. 
Прелази раскрсницу и Пмладински пут и 
наставља путем к.ш. бр. 3467 у дужини пд 
пкп 200м у правцу истпка све дп к.ш. бр. 
3472. 

Наставља у правцу истпка прекп к.ш. бр. 
3472, 3478, 3462/1 све дп Милпщевице. Све 
к.п. Приједпр 2. 

 

Граница наставља у к.п. Орлпвци 

Прелази Милпщевицу и наставља истпшнп 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1275, 
1276, 1277, 1278, 1261/1, 1258/12, 1258/13, 
1258/14, 1258/15, 1258/1, 1258/16, 1258/19, 
а пнда се укљушује на пут 1929 и пбухвата 
к.ш. 1258/17, 1258/6, 1258/11, 1258/5 и 
1258/3. Ту се граница лпми у правцу 
југпистпка и иде парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1258/4, 1251/1, 1251/3, *пут 1930/1 и 
1247/2. 

Даље иде истпшнп парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1244/2, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 
1227/2, 860/1, 861, 864/1, 873/17, 873/18, 
*875/20, *875/23, 813/21, 873/10, 873/26, 
873/23, 873/24, 873/9, 873/8, 873/7, уппредп 
са Зеканпвпм јаругпм кпју не пбухвата и 
наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
875/6, 875/5, 875/4, 875/12, 873/11, 875/13, 
875/14, 875/15, 873/21, 873/26. 

Кпд к.ш 873/26 граница излази на стару 
баоалушку цесту, те је прати дп раскрщћа са 
магистралним путем Приједпр -  Баоа Лука у 
дужини пд пкп 400м, гдје се ппклапа са 
границпм урбанпг ппдрушја (дп границе са 
к.п. Кпзаруща). На раскрщћу граница мијеоа 
правац ка југу, прелази прекп магистралнпг 
пута Приједпр – Баоа Лука и  к.ш. бр. 1114/1 
дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 3872/3 (к.п 
Кпзаруща),кпју не пбухвата.  

Ту се граница лпми у правцу запада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *1114/1, 
*1113/1, *1115, *1120, *1116, *1118/1, 
*1110/1, *1110/5, *872, 873/84, а затим 
скреће у правцу југпзапада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. *873/1, 873/67, 
873/68, 873/69, 873/70, 873/71, *1932/1, 
873/73, 873/75, 873/77, 873/44, 873/45, 
873/46, 873/47, 873/48, 873/49, 873/50, 
873/51, 873/52, 873/53, 873/54, 873/55, 
873/56, 873/57, 873/58, 873/81, 873/80 и 
дплази дп планиране улице 502.  Прелази 
прекп планиране улице 502 и лпми се у 
правцу сјевера, те иде дп к.ш. бр. 1227/8 гдје 
се укљушује на планирану улицу 501. Пдатле 
је прати у правцу југпзапада у дужини пд пкп 
430м све дп раскрщћа са планиранпм 
улицпм 503. Све к.п. Прлпвци. 

На пвпм мјесту се дпдирује са границпм 
друге зпне. 

 

ТРЕЋА ЗПНА ПРИЈЕДПР- ЈУЖНИ ДИП 

Јужни дип треће зпне ппшиое у к.п. Прлпвци 
на међи парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
1283/4 кпју не пбухвата и 1288/4 кпју 
пбухвата и иде у правцу југпзапада 
планиранпм улицпм 501 у дужини пд пкп 
600м све дп краја планиране улице, а пнда 
наставља већ ппстпјећим путем 1930/2 у 
истпм правцу и у дужини пд пкп 200м све дп 
пптпка Милпщевица.  

Од пптпка Милпшевица граница 
наставља у к.п. Приједпр 2 у правцу запада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 5284/10, 
5284/9, 5291/1, 5284/1, 5297/3, 5298/1, 
5299/1, 5284/1, а затим наставља пптпкпм 
Јаруга  пд парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
5282/1 кпју пбухвата, у дужини пд пкп 260м 
ваздущне линије све дп пута пзнашенпг  к.ш. 
бр. 57728/1. 

Даље граница наставља у правцу запада  
путем пзнашеним кап к.ш. бр. 5728/1 у 
дужини пд пкп 70м све дп парцеле пзнашене 
кап к.ш. бр. 5343 кпју пбухвата и даље 
наставља парцелама 5344, 5341, 5340/1, 
5339/1, *5337, 5336, 5334/1, * пут 5331/4, 
5330/1, 5330/2, 5328, 5621, 5620, 5622, 5618, 
5614, 5613, 5610, 5609/4, 5609/3, 5609/1, 
5609/5, 5606, 5605, 5604, 5603, *5602, 5590, 
5592/1, 5592/2, 5587, 5588, 5585, 5584 и 
5583. На међи парцела пзнашених кап к.ш. бр 
5583, 5582 кпје пбухвата и 5593/2 кпје не 
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пбухвата, граница се лпми у правцу 
југпзапада парцелпм пзнашенпм кап к.ш. бр. 
5581 кпју пбухвата све дп жељезнишке пруге 
и Раднишке улице. (Све к.п. Приједпр 2). 

 

Даље наставља у к.п. Приједпр 1.  Граница 
се лпму у  правцу југпистпка у дужини пд 
пкп 160м парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
* 2752/1, 2752/3, прелази прекп 
Милпщевице и наставља парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  5736/2, 5736/1 и 
дијелпм Раднишке улице, а паралелнп са 
прукпм Суоа-Дпбпј, све дп раскрснице са 
путем к.ш. бр. 5735/1, пдакле граница 
наставља у правцу југа. У тпм правцу 
граница пбухвата парцеле пзнашене кап к.ш. 
бр. 3885/2, 3884/5, * 3884/3, 3884/31, 
3884/4, 3881, 3882, 3883, 3908, 3909, 3910, 
3912/3, 3912/1, 3911 и на тпм мјесту избија 
на пут к.ш. бр. 3920. Прелази прекп пута те 
наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
3921, 3922, 3923, 3924, *3925, 3931, 3930, 
*3932, *3934, 3939/1 и прелази прекп пута 
3941.   

Иде парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  
4009/1, 4010/1, 4010/2, 4002, 3999/2, 3999/3, 
3999/4, 3998 и избија на пут к.ш. бр. 5737. Пд 
пута к.ш. бр. 5737 граница се лпму у правцу 
запада парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
4036, 4034, 4033/2, 4033/1, 4031/1, 4045, 
4044, *4043/2, *4047, *4048, 4052/1, 
*4052/3, 4053, *4057, 4059, 4058, 4063, 
*4067/2, 4067/1, 4064, 4122, *4121, 4120, 
4118/1, 4118/2, 4116, 4111, 4109/4, *4093/1, 
4107, 4106, 4104, 4101, 4098, 4096 и 4095. На 
трпмеђи парцела пзнашених кап к.ш. бр. 4095 
и 4144/1 кпје пбухвата и 4130/6 прекп кпје 
прелази, граница треће зпне се лпми у 
правцу југа парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. *4130/4, 4974, *4130/5, 4974/3, 4975, 
4976/1, 4978, 4979, 4981, 4983, 4985, 4984, 
5015, 5014/1, 5014/2, 5012/2, *5012/1, 
*5010, 5008, 5009/4, *5022 и излази на пут 
кпји иде паралелнп са ријекпм Гпмјеница ( 
к.ш. бр. 5737/2 ).  Прелази прекп тпг пута и 
наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
5019 и 5022, све дп ријеке Гпмјеница. 
Граница даље прелази прекп ријеке 
Гпмјеница накпн шега се лпми у правцу 
југпзапада у дужини пд пкп 300 м границама 
парцела пзнашених кап к.ш.  бр. 5325, 5330, 

5331/1, 5333, 5332, 5335, 5334, 5337/2, 
5337/1, *5344, *5901 и 5345.  

Пдатле се граница лпми ппнпвп у правцу 
југа у дужини пд пкп 1200м ваздущне 
линије,а паралелнп са путем Приједпр- 
Тпмащица и иде парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 5904, 5905, 5907, 5909/2, *пут 5912, 
5918,5919, *пут 5922/2, 5925, 5926, 5928, 
*пут 5935/9, 5935/1, 5935/8, *пут 5939, 5941, 
5942, 5944, 5945, 5947/2, *5947/1, 5954, 
5956, 5958, 5960, 5968, 5966, *пут 6744, 
6060, 6059, 6061/6, 6061/10, 6055, *6056, 
*6054, 6053, 6052/2, 6052/1, 6050/2, 6050/1, 
6049, 6047, 6046, 6045, 6044, 6067/1, *6132, 
6133, 6135, *6137, 6138/1, 6139/1, 6140, 
6144, 6146, 6148/1, 6150, 6152, 6154, 6156, 
6157/3, 6158, 6160, 6162, 6165, *пут 6166, 
6172, 6174, 6176, 6177/2, *6178, *6181, 6182, 
6205, 6203/1 и  6203/2. На тпм мјесту излази 
на пут Приједпр - Тпмащица.  

Даље граница прелази прекп ппменутпг пута 
и лпми се у правцу сјевера паралелнп са 
путем Приједпр - Тпмащица у дужини пд пкп 
1400 м, парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
6215, 6213, 6211, 6209, 6207, 6226, 6227, 
6233, *6239, 6240/1, 6240/2, 6248, *6249/2, 
6250/2, 6250/3, 6251, 6253/2, 6253/1, 6254, 
6256, 6258, 6260, 6262, 6264, 6266, 6268, 
6041, 6039/1, 6093/2, *6036, *6034, 6030, 
*6031, *6029, 6028, 6026, 6024, 6022, 6021, 
6019/6, 6019/3, *6019/4, 6017, *6009/6, 
6015, 6014, *6009/3, 6009/2. 6008/2, 6008/1, 
*6011, 6004, 6002, 6000, 5996, 5994, 5990/1, 
*5990/2, 5988, 5986, 5984, *5983, 5982, 5973, 
5971, 5969 и на тпм мјесту избија на пут к.ш. 
бр. 5747. Граница прелази прекп пута и 
наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
5376/1, 5375, *5373, 5367, 5366, *пут 5365, 
5364, 5360, 5358, 5356, * пут 5746, 5352/1, 
5353/1, 5350, 5351/2, 5348, *5435, *5436, 
*5437, 5439/1, 5440, 5441, 5442, 5445, 5444 и 
5443. На међи парцела пзнашених кап к.ш. 
бр. 5446 кпју не пбухвата и 5457 граница се 
лпми у правцу запада у дужини пд пкп 250 м 
и иде парцелпм пзнашенпм кап к.ш. бр. 5457, 
укљушује се на некатегприсани пут 5454/10 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
5454/5, 5454/6, 5454/7, 5454/8, 5454/9 и 
излази на жељезнишку пругу Сански мпст- 
Приједпр.  

Даље се граница лпми у правцу сјевера и 
прати жељезнишку пругу Сански Мпст – 
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Приједпр у дужини пд пкп 400 м све дп 
парцеле к.ш. бр.  4922/3.  

Кпд парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 4922/3 
прекп кпје прелази граница се лпми у 
правцу запада у дужини пд пкп 680 м и иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 4845/1, 
4848/2, 4848/1, 4852, 4855/1, 4855/2, 4861/1, 
4861/2, 4863, 4864 и 4866. На тпм мјесту 
прелази прекп пута кпји впди крпз 
Гпмјеницу ( Улица Иве Андрића) и наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 4834, 
4833, 4835, 4828, 4821/1, 4821/5, 4821/4, 
4823, 4810, *4809 и 4808.  

Даље се граница лпми у правцу југа у 
дужини пд пкп 850 м паралелнп са путем 
к.ш. бр.  6748, парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 4806, *4805/1, *4805/2, *4803/4, 
*4803/3, *4803/2, 4803/5, *4803/6, 4798/5, 
4798/3, 4798/4, *4798/1, *4798/8, *4798/9, 
*5587, 5588, 5590, 5591/2, 5591/3, 5594, *пут 
5593, 5572/12, 5572/7, 5572/4, 5572/9, *пут 
5611, 5610, 5609, 5607/2, 5607/1, 5605/2, 
5605/1, 5619/4, 5619/5, 5619/6, 5619/8 и 
5619/1.  

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
5620/1 и 6497 кпје не пбухвата  и 5619/1 кпју 
пбухвата, граница се лпми у правцу  
сјеверпзапада и иде парцелама  пзнашеним 
кап к.ш. бр. 5619/1 и 5618, а накпн тпга 
пресјеца  пут к.ш. бр.  6748 кпји иде 
паралелнп са ријекпм Санпм.  

Граница наставља парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  6513/1, 6513/5, 6513/8 и дплази дп 
ријеке Сане.  

Пдатле граница треће зпне прати ријеку 
Сану, кпја је у тпм дијелу прирпдна граница 
са к.п. Шаракпвп и Миљакпвци, у правцу југа 
у дужини пд пкп 2700 м све дп границе 
урбанпг ппдрушја, пднпснп дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 1709/1 ( к.п. Шаракпвп ).  

Даље граница наставља у к.п. Чаракпвп, 
гдје се лпми у правцу запада и иде 
границама парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
1709/1, 1709/2, 1710/1. На трпмеђи парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 1711/2, 1712/1 кпје не 
пбухвата и 1710/1 кпју пбухвата,  граница се 
лпми у правцу сјеверпзапада, а паралелнп 
са ријекпм Санапм,  и иде парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1710/1, 1707/1, 
1704/2, 1703/2, 1703/1, 1700/1, 1700/2, 
1699/1, 1625, 1629/9, *1629/10, 1629/1, 
1632/3, 1632/4, 1633/1, 1633/2, 1633/3, 

1633/4, 1635, 1636/2, 1636/1, 1637/2, 1639/2, 
1639/3, 1639/4, 1639/5, *пптпк 1641, 1608/2, 
*1603, 1602, 1600/2, 1600/3, 1600/4, 1599, 
1598, *1596/7, 1596/8, *1596/9, 1596/2 и 
излази на пут к.ш. бр. 1815 прекп кпг прелази 
и наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1594/1, 1589/2, 1589/1, *1585, 1580, 
1579/1, 1579/3, *1578, 1577/1, 1575/3, 
1574/5, 1574/1, прелази прекп пптпка Жегер 
и наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр.  126/1, 126/2, 120/9, 120/8, 120/7,  120/6, 
120/2, 120/4, 120/1, 120/5 и излази на пут  
кпји впди на жегерски мпст.  

Пд тпг пута граница се лпми у правцу 
сјевверпистпка и иде парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 116/1, 116/4, 114/11, 114/10, 
114/7, 113/7, 112, 109, 108, 102, 101/1, и 100 
и на тпм мјесту  излази на пут к.ш. бр.  1810. 

Пдатле иде у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 98/1, *97, 
96/1, 95/7, 52, *91/4, *91/3, *91/1, *89/2, 
*88/1, 88/2, 84, *87/2, 85, 81, 78, *76, 75/2, 
72/5, 64/3, 64/4, 64/2, 64/1, 62, 49, 53, 47/2, 
47/1, 38, 39/2, 37, 36, 33/4, *32, 31/1, 31/2, 
30/1, 28/3, 29, *27/14, 27/11, 27/10, 27/16, 
27/9, 27/8, 27/7, 27/5, 27/4, 27/3, 27/2, 27/1, 
9, 7/1 и 6.   

Даље наставља у Приједпр 1 парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  4605/1, *4606, 
4607/3, 4609/3, 4610, 4610, 4613, 4614, 4620, 
пресјеца пут 4636, 4621, 4622, 4623, 4624, 
*пут 4631, 4663, 4662/1, *4660/2, *4660/1, 
4665, 4669, 4670, *4673, *4674, 4677, 4680, 
4682  и дплази дп пута к.ш. бр. 5744. Прелази 
прекп пута и наставља парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 4501, 4502, 4503, 
4504, 4505, 4507, 4508, 4509, 4510/2, 4513, 
4515, 4398, 4399, *4400, 4403, 4405, 4408/2, 
4408/1, 4410, 4412, 4414 и 4416.  

Пдатле граница се лпми у правцу запада 
паралелнп са Сарајевскпм улицпм и иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 4419, 
4375, 4376, 4378, 4381, 4383, 4385, 4387, 
4389/3, 4391, *4523/1, 4525, *4527, 4529, 
4531, 4532, *4534, *4554, *4553/2, *4553/1, 
*4551, *4550, *4546/1, 4546/3, 4573/2, 
4573/3, 4573/4, 4573/5, 4573/6, 4573/7, 
4572/6, 4572/4,*пут 4569 ( све к.п. Приједпр 
1 ).  

Даље наставља у к.п. Хамбарине 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  133/1, 
133/2, 135/1, 135/2, 135/3, 137/2, 137/1, 140, 
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141, 142/2, 142/1, 143/2, 143/1, 144, 212/2, 
212/1, 214/2, 215, *216, 217/2, *217/1, *218, 
220, 223/3, 223/1, 223/2, 225/4, 225/3, 225/1, 
225/2, 986/1, 226, 982, 981/2, 981/3, 981/1, 
*980/1, 980/2, 978/3, 978/1, 978/5, 978/4, 
978/2, 960/3, 960/2, 960/1 и избија на пут к.ш. 
бр. 2692, накпн шега се граница лпми ка 
сјеверу у дужини пд пкп 100м  пратећи тај 
пут , прелази раскрсницу са путем Љубија- 
Приједпр и прпдужава путем 2697, све дп 
границе са парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 603/2 кпју пбухвата и 604 кпју не 
пбухвата. На тпм мјесту се граница лпми у 
правцу сјеверпистпка  парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 603/2, 603/4, 603/3, 602, 599, 
598/1, 595/4, 595/5, 595/1, 595/3, 595/2, 592, 
590, 588, 587/3, *580/1, 579/1, 579/2, 578/2, 
578/3, 578/1, 577, 576/1, 575, 573, 574, * пут 
2687, 240/2, 240/1, 241, 243, 245, 246, 247/2, 
247/1, 97/2, 98/2, 98/3, 98/4, *98/1, 99/2, 
100/2, 103/1, 105/1, 111/1, 111/2, 112, 113/1, 
118/1, 119/1, 125/1, 129, 130/4, а пдатле иде 
границпм са к.п. Приједпр 1,  парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 4563, 4562 и 4559.  

Ту се граница лпми у правцу сјевера и иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 4558, 
3438/2, 3432, 3431, 3430, 3429, 3428, 3427, 
3425/1, 3425/2, 3423/2, 3414/2, 3422/2,  и 
пресјеца пут к.ш. бр. 2686 кпји је граница са 
к.п. Хамбарине и Ракпвшани. Даље наставља 
у к.п. Ракпвшани  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/5, 
428/7, 428/6, 423, 421/1, 419/1, 417/2, 417/1, 
416/2, 416/1, *416/6, *416/5, *415/7, *415/2, 
415/1, *415/3, *415/8, *437/3, *437/1, 
*437/6, *435/7, *440/4, *440/1, 443/3, 443/2, 
443/1 и  дплази дп пута 1288. Граница прати 
пут 1288 у правцу сјеверпистпка у дужини пд 
пкп 200 м, све дп раскрснице са 
Прищтинскпм улицпм и путем к.ш. бр.  1290. 

 Ту се граница лпми у правцу сјеверпзапада, 
пратећи пут 1290 у дужини пд пкп 520м све 
дп пута 1289. Граница прелази пут 1289 и 
даље наставља у к.п. Ризванпвићи.  

Кпд парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 49 кпју 
пбухвата скреће у правцу сјеверпистпка и 
пбухвата парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 49, 
48, 39, прелази прекп пута к.ш. бр. 5698 и 
наставља у к.п. Приједпр 1, пбухватајући  
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 1578, и 1577 те 
дплази дп ријеке Сане. 

Пдатле прати  низвпднп ријеку Сану у 
дужини пд пкп 1200 м, све дп Чичинпг вира, 
пднпснп дп раскрщћа Улице Мухарема 
Суљанпвића са кплектпрпм кпд парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 538 кпју не пбухвата и 
467 кпју пбухвата. Пд тпг раскрщћа прати 
кплектпр у правцу истпка у дужини пд пкп 
260м све дп границе парцела пзнашених кап 
к.ш.бр. 461 кпју пбухвата и 281/9 кпју не  
пбухвата, пдакле се лпми у правцу 
сјеверпистпка и иде парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр.  461, 443, 442/3, 442/1 и 306/5- 
На међи парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
306/5, 281/4 кпје пбухвата и 281/7 граница 
се лпми у правцу сјеверпзапада и иде 
паралелнп са пругпм у дужини пд пкп 1000м 
границама парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
281/4, *281/10, 218, 281/2, 281/1, 259, 261/3, 
260, 254, 253, 248, 247, 243/1, 243/2, 243/3, 
243/4, 240/3, 240/6, 240/1, 240/5, 240/4, 
*пптпк 239, 238, 236/1, 236/3, 236/2, 235, 
234, 233, 232/3, 232/1, 232/2, 179, 178, 177, 
176, 175, 36, 37, 35, 38/2, 38/1, 34/1, 34/2 и 
33 гдје излази на пптпк Светиоу и прати га у 
правцу сјеверпистпка све дп жељезнишке 
пруге Суоа- Дпбпј гдје се дпдирију са 
границпм друге зпне. ( Све к.п. Приједпр 1 ). 

 

Ч Е Т В Р Т А   З П Н А   ПРИЈЕДПР 
(Сјеверпзапад, Чејреци и Пухарска )  

Четврта зпна  ппчиое у к.п. Приједпр 2 на 
међи парцела пзнашених кап к.ш. бр.  159/5 и 
153 кпје не пбухвата и 155/8 прекп кпје 
прелази и на тпм мјесту дпдирује границу 
треће зпне града Приједпр. Граница се даље 
прптеже у правцу југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 155/3, *177/1, 201, 
203 и на тпм мјесту скреће у правцу сјевера 
паралелнп са путем Приједпр- Брезнишани, 
кпји је граница са к.п. Шејреци,  прелазећи 
прекп парцела пзнашених кап к.ш. бр. 196, 
194, 193/1, 189, 191 и пбухватајући парцелу 
пзнашену кап к.ш. бр. 188/2, те на тпм мјесту 
излази на пут к.ш. бр. 5667.  Даље наставља у 
правцу сјевера парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 5950, 5951/1, 5948/1, 5948/3, 
5947/2,*5944, *пут 5945, *5942, *5939/1, 
5934, *5935/1, 5933, *пут 5944, 5931/2, 5929, 
5927/2, 5927/1, 5925/1 и излази на пут 
Приједпр – Брезишан, а уједнп на тпм мјесту 
дпдирује се са границпм пете зпне. Све к.п. 
Приједпр 2. 
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Граница даље наставља у к.п. Чејреци. 

 Граница се даље лпми у правцу југа пратећи 
пут Приједпр – Брезишани дп парцела 
пзнашених кап к.ш. бр.  143 и даље се креће 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 143, 
145/1, пресјеца Шејрешки пут и наставља у 
правцу југа парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 147, 149/3, 149/1, 149/2, *пут 153, 155/1, 
155/2, 398/2, 395, 399/2, 399/1, а пнда се 
лпми у правцу истпка, паралелнп са путем 
к.ш. бр. 400, парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. *396, *393, 392/2, *392/1, 391, 387, 386.  

Пдатле граница се лпми у правцу 
сјеверпистпка пптпкпм Зукинпвац 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
376, 375, 367, *368, и излази на Шејрешки пут. 
Пд Шејрешкпг пута  граница кривуда у правцу 
истпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
342, 327, 328, 323, *326/9, 326/2, 321, 322 и 
излази на пптпк к.ш. бр. 5654. Креће се тим 
пптпкпм у правцу сјеверпистпка све дп 
Шејрешкпг пута, пднпснп границпм са к.п. 
Приједпр 2.  

Даље наставља у правцу истпка паралелнп 
са Улицпм Дущка Бркпвића парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 418 (к.п. Приједпр 2), 
*299 (к.п. Шејреци), 656/2, 655, *660/2, 
660/1, 662, 657, 658/3, 670. На тпм мјесту 
излази на пут к.ш. бр. 5675 и лпми се у 
правцу југпистпка у дужини пд пкп 230м  
пратећи тај пут све дп раскрщћа са путем к.ш. 
бр. 688 кпји је граница са к.п. Пухарска. 
Пдатле се граница лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 691/3 (к.п. Приједпр 2) и наставља у 
к.п. Пухарска парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 504, 503, 502, 501 и 500.  Пдатле иде у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 500, 498/2, 498/1, 497 и  495. Све к.п. 
Пухарска. 

Даље се граница креће у правцу 
сјеверпистпка и кривуда парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 519, 516/6, 515/1, 
515/4, пресјеца пут 429, 427, 425, 423/1, 
423/2, *пут 533, *286, 287, 288/2, *290/1, 
*290/2, 291, 294, 295 и  297. 

Даље се граница лпм у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  *302, 301, 
*300, 305/5, 305/4, *305/8, 305/9, *312, 
315/1, 306 и 256. На тпм мјесту излази на пут 
к.ш. бр. 255 и у правцу сјеверпистпка 
кривуда парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 

252, 249, 248/1, 248/3, *246/1, *246/3, 246/5, 
*244/1, 244/2, *243, 240/1, 240/2, 239/2, *пут 
531, 209/1, 209/3, 207, 208, 201, не пбухвата 
203, 205/1 и 205/2, и иде дијелпм границе 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр.  204, те кпд 
к.ш. бр. 205/2 прелази прекп парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 204 и 200/1 и на тпм 
мјесту наилази на пптпк Пухарска кпг прати 
низвпднп  у правцу југа све дп Улице Дущка 
Бркпвића ( парцела  пзнашена кап к.ш. бр. 
532) . На тпм мјесту се граница шетврте зпне 
дпдирује са границпм треће зпне.  

Све к.п. Пухарска 

 

Ч Е Т В Р Т А   З П Н А   ПРИЈЕДПР 
(Сјеверпистпк, Великп Паланчиште, 
Прлпвци) 

Граница шетврте зпне ппшиое у к.п. 
Пухарска на трпмеђи парцела пзнашених 
кап к.ш. бр. 148/3 и 146/2 кпје не пбухвата и 
148/4 кпју пбухвата, а уједнп на тпм мјесту 
тангира границу треће зпне. Креће се у 
правцу истпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 148/4, 148/5, 151/1, пресјеца пут 
Пухарска- Великп Паланшищте и даље 
наставља у к.п. Великп Паланчиште. 

Граница даље пбухвата парцелу пзнашену 
кап к.ш. бр. 1996/1 и дплази дп пута к.ш. бр. 
5681, кпји  је граница са к.п. Приједпр 2.  

Граница даље наставља у к.п. Приједпр 2 и 
лпми се у правцу југа парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1175/3, 1175/1, 1186/3, *1185/1, 
1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 
1183/2 и 1184. Пдатле се лпми у правцу 
југпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1191/1, 1195/1, 1253, 1260, 1262, 1261, 
1264/1, 1267/6, 1267/7, 1270/1, 1273/3, 
1273/1, 1273/2, 1275/1 и 1278/2 све дп међе 
са парцелпм, пзнашенпм кап к.ш. бр.1281 
кпју пбухвата.  

На тпм мјесту се лпми у правцу 
сјеверпистпка и кривуда парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1281, 1283, *1285/1, 
*1288/1, *1311/2, *1312/2, 1317/1, 1321/1 и 
1324/1. На међи парцела пзнашених кап к.ш. 
бр.  1324/2 кпју не пбухвата и 1324/1 кпју 
пбухвата, граница наставља у правцу истпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1324/1 и 
1323/2 и излази на пут Приједпр -  
Паланшищте и наставља у правцу истпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1335/3 и 
1335/4. На граници парцела пзнашених кап 
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к.ш. бр. 1335/4 кпју пбухвата и 1336/2 кпју не 
пбухвата, граница се лпми у правцу југа 
паралелнп са путем Приједпр- Паланшищте и 
иде парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1335/4, 1335/5, 1335/2, 1398, 1399, 1395, 
1396/1, 1396/2, а пдатле у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1396/2, 
*1400/1, 1309/3, 1309/2, 1309/1, 1308, 1305, 
1303, 1301, 1298, 1297/2, 1297/3, 1297/5, 
1297/4 и 1297/1 дп границе са парцелпм 
пзнашенпм кап к.ш. бр. 1423/3 кпју не 
пбухвата. Пдатле, граница се лпми у правцу 
југпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1297/1, 1424, *1423/1, 1421, 1422, 1402/1, 
1393, *1392, *1391, *1387/6, 1389, 1387/5 и 
изшази на пптпк Милпщевица кпји је граница 
са к.п. Прлпвци. 

Даље граница наставља у к.п. Орлпвци. 
Прати пптпк Милпщевицу у правцу сјевера у 
дужини пд пкп 70м, све дп границе парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 652 кпју пбухвата и 
648 кпју не пбухвата. На тпј међи наставља у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 652, 651/2, 650/1, 650/2, 649/2, 
649/1, 645, 642, 643,  *640/3 и 640/2 и 
излази на стари пут Приједпр – Баоа Лука, 
те на тпм мјесту тангира границу урбанпг 
ппдрушја, пднпснп границу градскпг 
грађевинскпг земљищта.  

Даље граница прати стари пут Приједпр- 
Баоа Лука у дужини пд пкп 120м у правцу 
сјеверпистпка све дп границе парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 676/2 кпју пбухвата и 
пута к.ш. бр. 677 кпји не пбухвата, пдакле 
наставља у правцу југпзапада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 676/2, 676/3, 676/4 и 
676/1. На трпмеђи парцела пзнашених кап 
к.ш. бр. 672 и 677 кпје не пбухвата и 676/1 
кпју пбухвата, граница се лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 676/1, 675, 674/2, 674/1, 673/2, 673/1 и 
дијела границе 673/4, дп трпмеђе парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 672 кпју не пбухвата и 
673/4 и 657 кпје пбухвата, пдакле се лпми у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 657, 659/2, 659/1, 660, 661, 667, 
пресјеца пптпк Ријеку и наставља у правцу 
југа парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 800, 
800/1, 800/3, *800/2, 810/2, 810/3 и 810/1.  

Пдатле се граница лпми у правцу 
сјеверпистпка не пбухватајући парцелу 
пзнашену кап к.ш. бр. 808/1 и иде границама 

парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 810/4, 
810/5, 810/6, 810/7, 807, *792, 786, 785/2, 
788, 783/1, 783/2, 783/3, 782/4, 782/3, 779/2, 
779/1 све дп границе са парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 778 и 766/1 кпје не 
пбухвата.  

Пд те трпмеђе граница се лпми у правцу 
југпистпка парцелпм пзнашенпм кап к.ш. бр. 
779/1 и избија на пут к.ш. бр. 1929, прелази 
прекп оега и наставља у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 824/3, 
834, 833/2, 833/5 све дп пута 1931 кпји се 
пдваја пд магистралнпг пута Приједпр – 
Баоа Лука. Граница прелази прекп тпг пута и 
у правцу југа иде парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 856/2 и 859 дп трпмеђе са 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 862, 861, 
860/1 кпје не пбухвата, а на тпм мјесту 
тангира границу друге зпне. Све к.п. 
Орлпвци. 

 

Ч Е Т В Р Т А  З П Н А ( Југпистпчни дип )  

Пва зпна ппшиое у к.п. Орлпвци пд мјеста 
гдје се дпдирује са границпм треће зпне, а 
на међи парцела пзнашених кап к.ш. бр.  
873/81, 873/58 и 873/1 кпје не пбухвата и у 
правцу југпзапада иде планиранпм улицпм 
504 у дужини пд пкп 520м да би наставила у 
истпм правцу паралелнп са планираним 
улицама 510 и 511, пбухватајући парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 1398/5, 1395/4, 1398/1, 
1398/3, 1398/2, 1396/5, 1396/3, 1396/1, 
1396/4, 1401/2, 1401/1, 1401/3 и 1391, а 
даље наставља планиранпм улицпм 512 у 
истпм правцу и у дужини пд пкп 220м 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
1389, 1385, 1335, те на крају планиране 
улице 512 скреће у правцу југпистпка и иде 
планиранпм улицпм 513 све дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 1375/4 и пута 1933.  

На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
запада и иде путем к.ш. бр.  1933 у дужини 
пд пкп 160м све дп  границе парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 1366/1 и 1366/3 кпје 
пбухвата пдакле се лпми у правцу југа 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *1488/1, 
*1487, 1485, 1488/4, 1491/1, 1490/2, 1491/3 
и 1480. Ту се укљушује на пут к.ш. бр. 1475 и 
иде тим путем у правцу југпистпка у дужини 
пд пкп 230м, наставља путем к.ш. бр. 1693, те 
пд парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 1472 кпју 
не пбухвата и 1713 прекп кпје прелази, 
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граница се лпми у правцу југпзапада и иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *1713, 
1712, *пут 1711, *1695, *1696, *1695, 1701, 
*пут 1936, пднпснп пут крпз Дпое Прлпвце 
и дплази дп парцеле 1807. 

Ту се граница лпми у правцу сјеверпзапада и 
иде парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
*1807, *пут 1829, *1690/3, *1690/2, *1690/1, 
1687/1, *1690/4, *1688, *1690/5, 1666, 1663, 
1664, *1661/3, *1657 и 1494. 

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
1494 и 1501 кпје пбухвата и 1495 кпју не 
пбухвата граница се лпми у правцу 
југпистпка и иде парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1501, 1502/3, 1517/2, 1518/2, 1519/1 
и 1520, 1535, 1536, 1531, 1541, *1550, *1551, 
а пдатле у правцу сјеверпзапада пресјеца 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 1553, 1553 све 
дп пута к.ш. бр. 5646 ( све к.п. Прлпвци ).  

Даље граница наставља границпм са к.п. 
Приједпр 2. На тпм мјесту граница се лпми у 
правцу југпзапада границпм парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 5651/1 ( к.п. Приједпр 2 
) и дплази дп пруге Суоа – Дпбпј, пдакле 
наставља јаругпм Стареница у правцу југа и 
југпистпка у дужини пд пкп 500м све дп 
границе парцела пзнашених кап к.ш. бр. 1575 
(к.п. Приједпр 1 )  кпју не пбухвата и 3972 
(к.п. Приједпр 1 )  кпју пбухвата, те наставља 
у правцу југа парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 3972, 3973, 3974 и 5196. ( Све к.п. 
Приједпр 1). 

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр.  
1577 ( к.п. Прлпвци )  и 5198 (к.п. Приједпр 
1) кпје не пбухвата и 5196 ( к.п. приједпр 1 )  
кпју пбухвата граница се лпми у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
5196, 5195, 5192, 5191, 5190, 5188 и излази 
на пут 5739 и јаругу Мајшевац. ( све к.п. 
Приједпр 1 ). 

Даље граница прати јаругу Мајшевац 
узвпднп и пут к.ш. бр. 5739 све дп раскрщћа 
са путем к.ш. бр. 5220 пдакле тај пут прати у 
правцу југпзапада све дп раскрщћа са путем 
к.ш. бр. 5735/3. Граница даље пресјеца тај 
пут и иде парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
5231, *5232, лпми се у правцу запада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 5233/2, 
5233/1, 5234/2, 5236/1, *5257/3, *5257/2, 
*5257/1, *5250, 5256/2 и дплази дп старпг 
кприта ријеке Гпмјеница. Пдатле граница 
кривуда у правцу запада и југпзапада 

дијелпм старпг кприта Гпмјенице 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
5261, 5263, 5265, 5266/2, 5268 и наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 5270/1, 
*5271, *5270/1, *5274, *5276, 5277/1, 
5278/2, 5281/1, 5282 и дплази дп ријеке 
Гпмјеница. Ту граница прелази ријеку 
Гпмјеницу и у правцу јгпзапада кривуда 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 5870, 
5873, 5888/9, 5888/11, 5888/8, 5888/2, 
пратећи пут 5951, а даље у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  5950, 
5953, 5955, 5957, 5959, 5961, 5962, *пут и 
дплази дп раскрснице путева к.ш. бр. 6744 и 
6087. Даље граница наставља у правцу југа 
путем к.ш. бр. 6087 пбухватајући парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 6063/1, 6063/2, 6064, 
6056, 6065/2, 6065/1, 6066/1 и укљушује се 
на пут к.ш. бр. 6075, кпг прати у дужини пд 
пкп230 м у правцу југа све дп раскрщћа са 
путевима 6132 и 6114.   

Граница наставља путем к.ш. бр. 6114 у 
дужини пд пкп 100м све дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 6127/3 кпју пбухвата и 
6125/2 кпју не пбухвата, да би наставила у 
правцу југа и југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 6127/3, 6127/4, 
*6126, 6169, 6170, 6171, 6184, 6202, 6201, 
6200, те на граници парцела пзнашених кап 
к.ш. 6200 и 6199/1 излази на пут Приједпр – 
Тпмащица. Тај пут прати у правцу југпистпка 
у дужини пд пкп 220м, све дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 6197 кпју не пбухвата и 
ту се дпдирује са границпм урбанпг 
ппдрушја. 

Ч Е Т В Р Т А  З П Н А ( Јужни дип )  

Граница ппшиое у к.п. Ћела пд парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 1010/2 прекп кпје 
прелази и у правцу сјеверпзапада кривуда 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *1010/8, 
*1014/5, *1014/1, пдатле се лпми у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап .ш. бр. 
1027/1, 1026, 1025, 1054/3, 1024/2, 1024/1, 
1023/1, 1022 и на граници са парцелпм 
пзнашенпм кап к.ш. бр. 1060 кпју не пбухвата 
граница скреће у правцу сјеверпзапада 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
1022, *1059, 1073/2, 1073/1, 1074/2, 1074/1, 
1075/1, 1075/2. На трпмеђи парцела 
пзнашених кап к.ш. бр.  1419/2 и 1076/1 кпје 
не пбухвата и 1075/2 кпју пбухвата граница 
се лпми у правцу сјеверпистпка парцелама 
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пзнашеним кап к.ш. бр. 1075/2, *пут 1855 
*1424/2, *1426/1, 1426/2, *1428/3, *1435, 
*1440, *1443 и 1450. На граници парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 1442 кпју не пбухвата 
и 1450 ( све к.п. Ћела ) и 6231 ( к.п. Приједпр 
1 )  кпје пбухвата граница се лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 6231, 6230, 6235 и дијела 6237 
пдакле скреће у правцу сјевера парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 6237, *6242/1, 
*6249/1, 6249/2, 6250/1, *6252, 6257, 6259 и 
6261.  

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
6263 кпју пбухвата и 6252 кпју дијелпм 
пбухвата граница се лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 6263, 6265, 6042/2, 6042/1, 6040/1, 
6038. 

Пд границе парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
6280 кпју не пбухвата и 6038 и 6281/1 кпју 
пбухвата граница иде у правцу југпзапада 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
6281/1, 6328/3, 6328/1, 6327, 6326, 6325, 
6341, 6338, 6335, 6609, *6610, 6618/2, 
6618/3, а пдатле се лпми у правцу југа 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 6620, 
6623, 6624 ( све к.п. Приједпр 1 )  и *1485 ( 
к.п.  Ћела ). 

Даље граница наставља у к.п. Ћела и лпми 
се у  правцу југпзапада пбухватајући 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр.  *1485, *1486, 
*1856/1 и 1489. 

Даље граница се лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1489, 1487 ( к.п. Ћела ) и наставља у 
к.п. Приједпр 1 парцелама пзнашеним кап  
*6625, 6627, 6637/1, 6637/2, 6652/2, 6651, 
6655/1, пресјеца пругу Сански мпст – 
Приједпр ( Лишка Калдрма ) и прати је у 
правцу сјевера дп парцеле пзнашене кап к.ш. 
бр. 6656/3 кпју пбухвата и наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  6656/4, 
6656/5, све дп трпмеђе парцела пзнашених 
кап к.ш. бр. 6604/6 и  6604/8, кпје пбухвата и 
6604/2 кпју не пбухвата. 

Даље, граница се лпми у правцу 
сјеверпзапада пбухватајући парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 6604/8 и 6604/1, а пнда 
у правцу југа се креће парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 6601, 6602, 6359, 6661, 6663, 
*6667, 6671/1, 6673, 6676/3, дип 6676/1, 

*6674, *пут 6726 и *6732, 6723, 6725/1 
6725/2 и *6750.  

Даље наставља у к.п. Миљакпвци 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 72/1, 71/3, 
71/5, 71/2, 71/1, *68/3, *68/1, *63, 61, 54, 53, 
52, 156, 155/2, 155/1, 152, *151 и 146/1.  

Пдатле граница се лпми у правцу истпка 
границпм парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
143/2 све дп жељезнишке пруге Приједпр – 
Лишка Калдрма кпју прати парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 143/2, 143/3 и 143/1.  

Пдатле се граница лпми у правцу југпзапада 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
143/1, 142/1, *пут к.ш. бр. 1443, *168/9, *169, 
168/2, 171/1 и на тпм мјесту излази на 
ријеку Сану прекп кпје прелази и дпдирује 
границу треће зпне. ( Све к.п. Миљакпвци ). 

 

Ч Е Т В Р Т А  З П Н А ( Западни дип )  

Ппшиое у к.п. Шаракпвп на путу к.ш. бр. 1815 
кпд парцела пзнашених кап к.ш. бр. 1592 и 
1593 гдје се дпдирује са границпм друге 
зпне и прати тај пут  у правцу запада све дп 
раскрщћа са путем к.ш. бр. 1813. Ту се 
граница лпми у правцу сјевера и креће се 
путем к.ш. бр. 1813 у дужини пд пкп 540м 
ваздущне линије све дп пптпка к.ш. бр. 1804 
и пута к.ш. бр. 153. Граница наставља у 
правцу сјевера путем к.ш. бр. 153 у дужини 
пд пкп 50м дп раскрснице са путем к.ш. бр. 
1811 ( жегерски мпст ), а пнда у правцу 
сјевера кривуда парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 154 и *пут 1810.  

Даље граница наставља у к.п. Хамбарине у 
правцу сјевера парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  2492/1, 2492/2, 2489/1, 2488, 2484, 
2482/1, 2482/2, 2480/7, 2480/2, 2480/4, 
2480/3, 2457/8, 2457/9, 2460/1, 2460/2, 
2460/4, *пут 2708, 2452/1, 2451/2, 2451/1, 
2450/2, 2450/1, 2449, 2448, 2447, 2446/2, 
2445, 2444, 2443/1, 2443/2, 2439/5, 2439/3, 
2438/2, 2436/3, *2436/2, 2437/1, 1874, 
*1873/1, 1873/2, 1872/2, 1872/1, 1869/2, 
1869/1, 1868, 1867/2, 1867/4, 1867/3 1851, 
181, 184/1, 184/2 и излази на пут к.ш. бр. 
2689.  

Ту се граница лпми у правцу сјеверпистпка и 
прати пут к.ш. бр. 2689 у дужини пд пкп 200м 
све дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 171 и 
наставља у правцу сјевера пбухватајући 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 171, 174, 173, 



 

Страна  276     _____________  __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“____________________        _Брпј: 6/14__ 

 

 
 

172 ( све к.п. Хамбарине ), 4595 и 4596 ( к.п. 
Приједпр 1 ). 

На трпмеђи парцела пзнашених кап к.ш. бр.  
4596 ( к.п. Приједпр 1 ) и 161 ( к.п. 
Хамбарине)  кпје пбухвата и 162/6 кпју не 
пбухвата граница се лпми у правцу 
сјеверпзапада и наставља у к.п. Хамбарине 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  161, 
160/2 и  157, дп парцеле пзнашене кап к.ш. 
бр. 148 кпју пбухвата, а пдатле у правцу 
запада и југпзапада паралелнп са путем 
Љубија – Приједпр и креће се  парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 147/1, 147/2, 147/3, 
209, 208, 216, 217/1, 218, 221/2, 988, 987/2, 
987/1, 986/2, 985/1, 984, 980/1, 976/1, 976/2, 
976/6, 976/3, 963, *пут 2692, 1043/2, 1403/1, 
1047, 1048/1, 1048/2, 1048/6, 1048/4, 1048/5, 
1048/3, 1066, 1065, 1064, 1059, 1056 и кпд 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 1056 скреће у 
правцу југа парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1055, *1033, *1034/1, *1034/2, *1029/3, 
1031, 1766, пдатле наставља у правцу запада 
кривудајући парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. *1762, 1763, пут 1729, 1732, 1734/2, 
1734/1, *1734/4, 1735/1, *пут 1726, и скреће 
у правцу југа парцелама *1736/1,  *1752/2, 
*1752/3, *1750/1, пдатле у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш.бр. *1749/3, 1749/2, *пут 1745, 1741, 
1740, излази на пут к.ш. бр. 1726.  

Затим, граница се лпми у правцу запада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1704, *пут 
2707, 1703/2, *1703/1, 1699/2, а пдатле у 
правцу југа и југпзапада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1697, 1654, 1655, 
*1656, 1661, 1670, 1665, 1991 и *1993, те на 
тпм мјесту излази на раскрсницу путева  к.ш. 
бр. 2704 и 2701 прекп кпје прелази. 

Пд парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 1613 
граница се лпми у правцу сјевера и иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1613, 
1614, 1616, 1622, 1637, 1624/3, 1324/4, 
1626/5, 1626/3 и 1633/1,а не пбухватајући 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 1632/2, 
1632/1, 1604/1, 1604/5, 1604/2 и 1604/3.  

Пд парцеле  пзнашене кап к.ш. бр. 1603 кпју 
пбухвата граница се даље лпми у правцу 
сјеверпзапада и запада а паралелнп са 
путем Љубија – Приједпр парцелама  
пзнашеним кап к.ш. бр.  1602, 1598, 1593, 
1592, 1591, 1589, 1588, 1587/3, 1587/2, 1584, 
1583, 1582, 1579/4, 1579/5, 1579/3, 1579/2, 

1579/1, 1578 и 1575. Пд парцеле пзнашене 
кап к.ш. бр. 1575 граница се лпми у правцу 
сјеверпистпка и кривуда парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1575, *пут Љубија – 
Приједпр 1188, 1190/2, 1191, 1193, *пут 
2695, 1177/1, 1176/4, 1176/1, 1176/3, 1176/2, 
1154, 1155/1, 1155/2, 1149/1, 1143, 1131, 
1130, 1129 и излази на пут к.ш. бр. 2694. 
Прати га у правцу сјевера у дужини пд пкп 
75м дп парцеле пзнашене кап к.ш. 901 кпју не 
пбухвата и 909/1 прекп кпје прелази. 

Пдатле граница наставља у правцу истпка 
парцелма пзнашеним кап к.ш. бр. *909/1, 
909/2, 917, 923, *931, *929/1, *929/5, 937, 
*936, *938/1, 938/2 и излази на пут к.ш. бр. 
2693. Прати га у дужини пд пкп 120м у 
правцу истпка све дп парцеле пзнашене кап 
к.ш. бр. 942 кпју не пбухвата и 956 кпју 
пбухвата и наставља парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 955/1 и 958 све дп пута к.ш. бр. 
2691. Прати га у правцу сјеверпзапада у 
дужини пд пкп 120м све дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 609/1 кпју пбухвата и 
наставља истпшнп парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 610 и 612.  

Пдатле се граница лпми у правцу сјевера 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
585, 584/1, 549, 547, 552, 569, 568/2, 568/1, 
566, 563, *пут 2686, 287, 286/1, 4 и  469, те 
излази на раскрсницу путева 1288  и 1286 
пдакле наставља у к.п. Ракпвчани путем к.ш. 
бр. 1286 у правцу сјевера у дужини пд пкп 
320м све дп парцеле к.ш. бр.  306. Пдатле 
наставља правац сјевера парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 306, 323/1, 323/2 и 
318/1.  

Даље наставља у к.п. Ризванпвићи 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  566, 567, 
561, 560, 559, 537, 538, 539, 128, 129, 130/1, 
130/3, 130/2, *131, 133/3, *519/2, 519/3 и 
излази на  пут к.ш. бр. 1582. Наставља у 
правцу сјевера паралелнп са путем к.ш. бр. 
1269, парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
134/2 и  134/3. 

Пдатле наставља у к.п. Бишћани парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 469/1, 469/2, 470/2, 
470/1, 399/2, 404/6, 422, 412/2, 411 и  410. 

На трпмеђи парцела пзнашених кап к.ш. бр.  
410 и 409 кпје пбухвата и 408/2 кпју не 
пбухвата, а паралелнп са путем к.ш. бр. 1267 
граница се лпми у правцу запада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 409, 407, 405/1, 
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405/10, 405/3, 405/2, 384/4, 384/2, 385, 
388/1, 388/2 и излази на пут к.ш. бр. 1260/1. 

Пдатле граница се лпми у правцу сјевера 
пратећи пут к.ш. бр. 1260/1 дплази дп 
раскрснице са путевима к.ш. бр. 1267 и 313 и 
наставља путем к.ш. бр. 313 у правцу сјевера 
све дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 311/3 
кпју не пбухвата и 308/1 кпју пбухвата. 

Пдатле граница кривуда у правцу истпка све 
дп ријеке Сане пбухватајући парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 308/1, 308/2, 309, 
310/5, 310/1, 310/8, 379/1, 379/2, 355/2, 
359/3, 359/1, 359/5 и 361. На тпм мјесту 
излази на ријеку Сану кпја је на тпм дијелу 
граница са к.п. Приједпр 1 и прати је 
узвпднп пднпснп у правцу југпистпка у 
дужини пд пкп 180м, све дп краја пута к.ш. 
бр. 1267 и парцеле 365 кпју пбухвата.  

Прелази ријеку Сану, наставља у к.п. 
Приједпр 1, те пд парцеле пзнашене кап к.ш. 
бр. 575 прати ријеку Сану низвпднп у правцу 
сјеверпзапада у дужини пд пкп 1 км све дп 
пптпка Светиоа. Пптпкпм Светиоа се креће 
у правцу сјеверпистпка у дужини пд пкп 
400м све дп раскрснице са путем Брезишани 
– Приједпр ( кпји се наставља на Улицу 
Мухарема Суљанпвића ). Пдатле прати пут 
Брезишани – Приједпр у правцу запада у 
дужини пд пкп 160 м све дп раскрснице са 
путем к.ш. бр. 5689, пдакле се лпми у правцу 
сјевера, те прати тај пут у дужини пд пкп 
450м све дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 56 
кпју не пбухвата и 27 кпју пбухвата.  

Пдатле се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада и иде парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 27, 26, 25, 24, 22, *19, 17, 14,12, 
11/3, 11/1, 11/2, 8, 7, 3, 2 и излази на пптпк 
Цигануща кпји је граница са к.п. Брезишани. 
Затим се креће пптпкпм Цигануща у правцу 
сјевера све дп жељезнишке пруге Нпви Град 
– Приједпр и на тпм мјесту се дпдирује са 
границпм друге зпне.  
 

П Е Т А   З П Н А  

СЕГМЕНТ 1 

Граница ппшиое у к.п. Шаракпвп на граници 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 1711/2 кпју 
пбухвата и 1710/1 и 1712/1 кпје не пбухвата 
и на тпм мјесту се дпдирује са границпм 
треће зпне, а ппклапа се са границпм 
урбанпг ппдрушја.  

Граница иде у правцу запада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1711/2, 1711/1, 1694, 
1692/2, 1692/1, 1691/2, 1691/1, 1688, 1687, 
1686/1, 1681, 1680 и излази на пут к.ш. бр. 
1816. 

Пдатле се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада и прати пут к.ш. бр. 1816 у 
дужини пд пкп 600м све дп раскрснице са 
путе 1815 кпјим даље наставља у правцу 
сјеверпистпка у дужини пд пкп 370м све дп 
раскрснице са путем 1814. 

Граница даље прати пут к.ш. бр. 1814 све дп 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 1543 кпју 
пбухвата и 626 кпју не пбухвата. Даље 
граница наставља у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1550, 
590/1, 590/2 и 588 пдакле се лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 588 и 587 те избија на пут 1822 кпг прати 
у правцу сјеверпистпка у дужини пд пкп 
200м све дп раскрснице са путевима 1811 и 
1810. Граница даље наставља путем 1811 
кпји је уједнп и граница са к.п. Хамбарине у 
правцу сјеверпзапада у дужини пд пкп 150м 
све дп к.ш. бр. 2506 ( к.п. Хамбарине ) , кпју 
пбухвата, а на тпм мјесту напущта границу 
урбанпг ппдрушја. Даље граница наставља у 
к.п. Хамбарине. 

Граница иде у правцу сјевера парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.. 2506 и 2505, те  
избија на пут 2705 кпг прати у правцу 
сјеверпзапада у дужини пд пкп 250м све дп 
к.ш. 2508/1 пдакле се лпми у правцу запада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 2511/1, 
2511/2, 2512/2, 2512/1, 2514, 2521/4, *пут 
2704, *2539, 2216/2, 2216/1, 2218, 2220/2, 
2224, 2227/1, 2227/3,2229/1, 2234, *2236, 
2009/3, 2006, 2009/1, *2011, 2003, 2000, 
1999/1, 1999/2, 1998/1 и избија на пут к.ш. 
бр. 2701. 

Граница прелази прекп пута к.ш. бр. 2701 и 
иде у правцу сјевера парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 2022/3, 2022/1, 2022/2, 2024 и 
2023 и на тпм мјесту се дпдирује са 
границпм шетврте зпне. 
 

СЕГМЕНТ 2 

Ппшиое у к.п. Хамбарине на трпмеђи 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 1573/2 кпју 
пбухвата и 1549 и 1576 кпје не пбухвата, а на 
тпм мјесту се дпдирује са границпм шетврте 
зпне и границпм урбанпг ппдрушја. Граница 
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иде у правцу сјевера парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр./ 1573/1, 1574/1, прелази прекп 
пута к.ш. бр. 2688 ( Љубија Приједпр ) и 
наставља у правцу сјеверпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1196, 1197, гдје се 
лпми у правцу запада парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1199, 1203/2, 1203/1, 1208/2, 
1207, 1209/1 и 1209/2 и избија на пут к.ш. бр. 
1243 пдакле се лпми у правцу сјевера и иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 841/4, 
843, 845/2, 845/3, 845/1, 845/4, *пут 835, 
823/1, 818/2, 818/1, 815/2, 815/1, 816, *пут 
2696, 789, 770/1, 793/2, *пут 788, 777, 780, 
782, *434, 436/1, 435, 438/2, 444, 446, 416/2, 
416/4, 416/5, 416/1.  

Даље граница наставља у к.п. Ракпвшани и у 
правцу сјеверпзапада иде парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 758, 756, 755/1, 764, 
*пут 1293, 751, *750, *пут 730, а пдатле иде у 
правцу сјеверпистпка парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 720, 718/2, 718, 713, 712, *678/1, 
678/4, 679, 680, 682, 688/2, 690, 696, 699/2, а 
пдатле у правцу сјеверпзапада граница  се 
лпми парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 701, 
703, *пут 1283, 93/2 и дплази дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 93/3. 

Пдатле се граница лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. *93/4, *93/1, *93/5, *100, 103, 107/3, 
107/2, 108/4, 109, 110, 111/2, 111/1, 116/1, 
115/2, *118/2, *118/1, *122, *126 и  124, а 
пдатле у правцу сјеверпзапада паралелнп са 
путем к.ш. бр. 1284 граница иде парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 128, 129/2, *130/1, 
130/2, 134/2, 135, *136, *142 и 138. ( све к.п. 
Ракпвшани ). 
 

СЕГМЕНТ 3 

Ппшиое у к.п. Приједпр 2 пд пптпка 
Цигануща кпји је на тпм дјелу граница са к.п. 
Брезишани, а кпд парцеле пзнашене кап к.ш. 
бр. 3 и на тпм мјесту се дпдирује са 
границпм друга зпне. 

 Граница иде у правцу сјеверпистпка 
границама парцела пзнашеним кап к.ш. бр. 3, 
5/4, 5/1, 7, 8, 5736/2, 5736/3, 5742/2, 5741/3, 
5741/1, 5740/1, 5740/2, 5739 и избија на пут 
к.ш. бр. 5738. Пд тпг пута се граница лпми у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 5747/4, 5743/1, 5773/1, 5773/3, 
5776/4, 5776/3, 5776/2, 5779, 5781, 5786/2, 

5785/1, 5791/3, 5791/1, 5791/4, 5794/1, 
*пптпк Светиоа и 73. 

Пдатле се граница лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 87/1, 86, 5989/2, 5989/3, 5988 и избија на 
пут к.ш. бр. 5833 кпг прати дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 5831, пдакле се лпми у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 5831, 5832/1, 5839/1, 5840, *пптпк 
к.ш. бр. 5991, 5974/5, 5974/1, 5974/4, 5974/6, 
5975/1, 5976 и избија на пптпк  5964. Прати 
га у правцу сјеверпистпка у дужини пд пкп 
200м прелазећи прекп пута к.ш. бр. 994, све 
дп парцеле 5911 пдакле се граница лпми у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 5911, 5913/2, 5919/1, 5920/2, 5920/6, 
5920/1 и 5920/4, а на тпм мјесту се дпдирује 
са границпм шетврте зпне. 
 

СЕГМЕНТ 4 

Граница ппшиое у к.п. Шејреци  пд пута к.ш. 
бр. 5993 кпји је граница са к.п. Приједпр 2 и 
к.п. Шејреци, а кпд парцеле пзнашене кап к.ш. 
бр. 142/4 кпју пбухвата и на тпм мјесту се 
дпдирује са границпм шетврте зпне. 

Граница иде у правцу сјевера парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 142/4, 142/6, 142/3, 
142/2, 142/1, 142/7, 142/5, 138 и 139, а 
пдатле се лпми у правцу југа пбухватајући 
исте парцеле све дп к.ш. бр. 136/4 пдакле се 
граница лпми у правцу истпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 136/4, 133/1, 133/4, 
133/3, 133/2, те кпд парцеле 132 се лпми у 
правцу сјевера парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 132, 131, 130, 116 и 115, а пдатле у 
правцу истпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 118/5, 118/1, 121, 122/2, 92/1, те кпд 
парцеле 206 се лпми у правцу сјеверпистпка 
ппменутпм парцелпм пресјеца пут к.ш. бр. 
434 и пбухвата парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
62, 61 и 64. 

Ту се граница лпми у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 64, *65/1, 
*66, 70/1, 70/2, *74, 76 и 77/1. 

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
77/3 кпју не пбухвата и 77/1 кпју пбухвата 
граница се ппклапа са границпм урбанпг 
ппдрушја и наставља ппклапајући се 
границпм урбанпг ппдрушја. Граница иде 
границпм катастарских ппщтина Шејреци и 
Црна Дплина све дп трпмеђе катастарских 
ппщтина Шејреци, Црна Дплина и Пухарска. 
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Даље граница наставља границпм 
катастарских ппщтина Црна Дплина и 
Пухарска све дп к.ш. бр. 279/2 кпју не 
пбухвата и 280 кпју пбухвата. Пдатле 
граница наставља у правцу истпка крпз к.п. 
Пухарска парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
280, 305/6, а пдатле иде у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 308/2, 
307, 258, 259 и избија на пут 255 кпјим се 
спущта у правцу југа све дп к.ш. бр. 258 кпју 
пбухвата и 254/3 кпју не пбухвата и на тпм 
мјесту се дпдирује са границпм шетврте 
зпне, а напущта границу урбанпг ппдрушја. 
 

 

СЕГМЕНТ 5 

Ппшиое у к.п. Прлпвци на раскрсници старпг 
пута Приједпр – Баоа Лука и пута и пута за 
Малп Паланшищте ( к.ш. бр. 1918 ). 

Прати стари пут приједпр – Баоа Лука у 
дужини пд пкп 1500 м, све дп к.ш. бр. 874/1 и 
873/26 кпје не пбухвата и 875/1 кпје 
пбухвата, гдје се дпдирује са границпм 
треће зпне. ( Све к.п. Прлпвци ) 

 

СЕГМЕНТ  6 

Граница пете зпне щести сегмент ппшиое на 
граници катастарских ппщтина к.п. Прлпвци 
и к.п. Кпзаруща пд пптпка Мајшевац између 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 1114/1 к.п. 
Прлпвци и 3870/3 к.п. Кпзаруща, а на тпм 
мјесту се дпдирује са границпм треће зпне. 

Граница иде у правцу југпзапада 
ппклапајући се са границпм урбанпг 
ппдрушја пптпкпм Мајшевац ( границпм 
катастарских ппщтина Прлпвци, Кпзаруща и 
Дпои Гаревци )све дп пута к.ш. бр. 1109. 
Пдатле  граница иде у правцу сјеверпзапада 
крпз к.п. Прлпвци путем 1109 све дп 
раскрснице са путем к.ш. бр. 1932/1 кпг даље 
прати у правцу сјеверпзапада све дп 
раскрснице са путем к.ш.бр. 1932/7 дакле се 
граница лпми у правцу југпзапада. 

Граница прати пут к.ш.бр. 1932/7 у дужини 
пд пкп 720м све дп раскрснице са 
планиранпм улицпм 503 гдје се граница 
лпми у правцу сјеверпзапада те иде 
планиранпм улицпм 503 све дп раскрснице 
са планиранпм улицпм 502.  

Пдатле граница пбухвата нпвппрпјектпванп 
насеље „Јанића пумпа“ крећући се јужним 
пбпдпм ппменутпг насеља све дп 

раскрснице нпвппрпјектпваних улица 513 и 
514. Пд ппменуте раскрснице граница се 
лпми у правцу југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1375/4, 1375/5, *пут 
1933, 1483, 1468/1, 1468/3, 1472, и излази на 
пут к.ш. бр. 1693. 

Прати га у правцу истпка у дужини пд пкп 
220м све дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
1115 и 1437 кпје пбухвата и 1441 кпју не 
пбухвата. Наставља у правцу истпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1437 и 
1435 пдакле се лпми у правцу југа и напущта 
границу урбанпг ппдрушја парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1435, 1730, 1732, 
1733 и 1735, а пдатле иде у правцу истпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1737, 
1738, 1741, *пут 1934, 1757, 1759, *пут 1754, 
1764, 1767 и излази на пптпк Мајшевац кпји 
је у тпм дјелу граница са к.п. Дпои Гаревци.  

На тпм мјесту граница пете зпне се ппнпвп 
ппклапа са границпм урбанпг ппдрушја и 
прати пптпк Мајшевац у правцу југпзапада 
све дп к.ш. бр. 1776. Ту граница пете зпне 
напущта границу урбанпг ппдрушја и пптпк 
Мајшевац те иде у правцу запада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. *1774/2, 1772, 
1774/3, *пут 1780, 1781, 1804, 1805, 1809/2 а 
пдатле се лпми у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1828/1, 
1830 и 1850. 

Граница даље иде у правцу сјеверпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1850, 1851 
и 1678 те пд парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
1864 кпју пбухвата граница се лпми у правцу 
запада парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
*1863, *1865, *1866, 1870, 1871, 1877, 1871 и 
излази на пут  1579 кпг прати у правцу 
југпзапада све дп жељезнишке пруге Суоа – 
Дпбпј. 

Граница наставља путем к.ш. бр. 1579 у 
правцу југпзапада и у дужини пд пкп 450м 
све дп пптпка Мајшевац и трпмеђе 
катастарских ппщтина Дпои Гаревци, 
Приједпр 1 и Прлпвци.  Пдатле се граница 
пете зпне ппнпвп ппклапа са границпм 
урбанпг ппдрушја. 

Граница даље наставља границпм између 
к.п. Приједпр 1 и к.п. Дпои Гаревци путем 
5738 у правцу југпзапада у дужини пд пкп 
550м све дп раскрснице са путевима к.ш. бр. 
5759 и 6745/1 гдје напущта границу урбанпг 
ппдрушја. пГраница даље наставља крпз к.п. 
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Приједпр 1 у правцу југпзапада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 5770, 5771/1, 5778/1, 
*пут 5787, 5794/3 и излази на ријеку 
Гпмјеницу. 

Прати је у правцу запада у дужини пд пкп 
800м све дп к.ш. бр. 5864 и пута к.ш. бр. 5834 
кпг прати у правцу југпзапада у дужини пд 
пкп 100м све дп к.ш. бр. 5848 гдје се лпми у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 5848, 5847, 5846 и излази на 
раскрсницу путева к.ш. бр. 5834 и 5841. Даље 
граница се лпми у правцу југпзапада путем 
к.ш. бр. 5841 у дужини пд пкп 200м и 
наставља путем к.ш. бр. 6094 у истпм правцу 
све дп к.ш. бр. 6098. Пдатле се граница лпми 
у правцу југа парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 6098, 6099/1 и избија на пут 6102 кпји је 
уједнп и граница са к.п. Ћела и иде тим 
путем у правцу југпистпка у дужини пд пкп 
350м све дп пута кпји је граница између к.п. 
Приједпр 1 и Ћела. 

Пдатле граница се ппклапа са границпм 
урбанпг ппдрушја и прати тај пут ( границу 
између к.п. Приједпр 1 и Ћела ) у дужини пд 
пкп 600м у правцу југа све дп раскрснице са 
путем Приједпр – Тпмащица. Даље граница 
наставља крпз к.п. Ћела путем Приједпр – 
Тпмащица у правцу југпистпка и у дужини пд 
пкп 170м све дп раскрснице са путем к.ш. бр. 
1854 пдакле се граница лпми у правцу 
југпзапада пратећи тај пут у дужини пд пкп 
1300м све дп границе са к.п. Миљакпвци 
пднпснп парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
120/1 ( к.п. Миљакпвци ) кпју пбухвата и 124 
кпју не пбухвата ( к.п. Миљакпвци ).  

Ту се граница пдваја пд границе урбанпг 
ппдрушја. 

Граница даље наставља крпз к.п. 
Миљакпвци у правцу сјеверпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 120/1, 
123, 123/2 и 122а пдатле се лпми у правцу 
југпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
119/3, 128/3, 129/2, *118/9, *118/1, 132/2, 
133/3, 134/3, 136/6, 137/6, 137/8, 137/7 и 
прелази прекп жељезнишке пруге Приједпр 
– Лишка Калдрма. 

Граница наставља у истпм правцу 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 142/4, 
139/2, *пут 1443, 170/2, 171/3, 172/3 и 
излази на ријеку Сану прекп кпје прелази 
гдје се дпдирује са границпм треће зпне 

Граница даље наставља у к.п. Ризванпвићи и 
иде у правцу запада парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 834/2, *833, 831, 829/6, *837, 
843/1, 846/4, 849, *851, *871/1, *пут 870, 
869, *867/1, *867/2, 1434, *1432, *1431/1, 
*1426, 1427 и излази на пут к.ш. бр. 1587. 

Пд пута се лпми у правцу сјеверпистпка и 
иде парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
*1417/1, *1417/2, *884/1, *885, 886/1, *пут 
15851379/2, 901/2, 901/3, 901/1, *902, 909/1, 
918/2, 918/1, 918/3, 923, 924, 926, 927/3, 
927/2, 930, 932, 933, *пут 941/2, 941/1, 
*942/4, 942/1, *942/3 и излази на пут к.ш. бр. 
938 и наставља у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  295/2, 
291/4, 291/3, 291/2, *285, 284/1, 284/2, 
279/2, 283 и 279/1. 

Граница даље наставља у к.п. Бищћани у 
правцу сјеверпзапада парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1257, *1249/2, *1249/1, *1248, 
1244, 1243 и излази на раскрсницу путева 
к.ш. бр. 1260/1 и 1263. Пдатле граница 
наставља у правцу истпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 567, 565, 563, 560/1, 
560/2, 560/7, 560/3, 558, 555/2, 555/1, 554, 
*552, 551, *549/2, 550, *549/1, *545, *544/4, 
544/2, *542/1, 542/2, *540/2, *540/1, *537/3, 
537/2, 538, *537/1, *532, 529/1, 529/2, 523/1, 
518, 517, *514, 510/2, 509/3, 509/2, *508/2, 
*508/1, *505/2, *505/3, *505/4, 501, 499, 
498/5, 498/1, 498/4, 498/8, 498/3, 493, 495/1, 
495/3 и 495/2. 

Граница даље наставља у правцу сјевера, а 
паралелнп са путем к.ш. бр. 1230/1 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 487, 486, 
485, 484, 481/2, 481/1,   270, 273/1, 274/1, 
*277/2, *277/3, 277/4, 276, *пут 1267, 307, 
304, 303, *301/1, 298/2, 298/3, 298/4, 316, 
325, 328, 330 и 331 и на тпм мјесту излази на 
ријеку Сану, прелази прекп ое  у правцу 
сјеверпзапада све дп парцеле пзнашене кап 
к.ш. бр. 126 ( к.п. Приједпр 1 ). 

Даље граница наставља у к.п. Приједпр 1 у 
правцу сјеверпистпка парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 126, 127, 128 и 129 и избија на 
пут к.ш. бр. 5690, кпг прати у правцу 
сјеверпзапада у дужини пд пкп 900м све дп 
пптпка Цигануща кпг даље прати у правцу 
сјеверпистпка у дужини пд пкп 600м све дп 
парцеле 93 кпју пбухвата гдје се дпдирује са 
границпм шетврте зпне ( све к.п. Приједпр 1 ) 
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Ш Е С Т А   З П Н А 
 
СЕГМЕНТ 1 
Ппшиое  у к.п. Брезишани на граници 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 2538 кпју 
пбухвата и 2543 и 2550/1 кпје не пбухвата, а 
на тпм мјесту се дпдирује са границпм друге 
зпне. 
Иде у правцу сјеверпистпка пбухватајући 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 2538 и 2528, те 
излази на пут к.ш. бр. 2798. 
Прати тај пут у правцу југа све дп раскрснице 
са путем к.ш. бр. 2572. 
Пдатле, граница се лпми у правцу истпка, 
прати пут к.ш. бр. 2572 у дужини пд пкп 
630м, све дп пптпка Цигануща, кпји је уједнп 
и граница са к.п Приједпр 2. 
Пд пптпка Цигануща, граница наставља 
границпм к.п. Брезишани и к.п. Приједпр 2, 
све дп трпмеђе између к.п. Брезишани, 
Приједпр 2 и Шејреци. 
Граница даље наставља границпм к.п. 
Брезишани и к.п. Шејреци, све дп трпмеђе 
катастарских ппщтина Шејреци, Брезишани и 
Црна Дплина. 
Даље наставља границпм к.п. Шејреци и 
Црна Дплина, све дп к.ш. 77/3 ( к.п. Шејреци ), 
кпју пбухвата и к.ш. бр. 1336 ( к.п. Црна 
Дплина ) и 77/1 ( к.п. Шејреци ), кпје не 
пбухвата. 

 

СЕГМЕНТ 2 

Ппшиое у к.п. Пухарска на трпмеђи парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 260 и 269 кпје не 
пбухвата и пута к.ш. бр. 255 кпји пбухвата. 

Иде у правцу сјеверпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 254/5, 254/2, 251, 
246/1, 246/3, 244/3, а затим у правцу сјевера 
иде парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 266 
све дп пута к.ш. бр. 511. 

Пд пута наставља у правцу истпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 219, 218, 
200/2, *пптпк Пухарска, 102/2, *102/6, 104, 
99 и излази на пут Приједпр – Кпзарска 
Дубица. Прелази тај пут Приједпр – Кпзарска 
Дубица и наставља у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 114 и 115. 

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
115 кпју пбухвата и 1513 ( к.п. Великп 
Паланшищте ) кпју не пбухвата, граница 
щесте зпне даље прати границу к.п. 
Пухарска и к.п. Великп Паланшищте, све дп 

к.ш. бр. 148/1 ( к.п Пухарска ) и 1988/5  ( к.п. 
Великп Паланшищте) и пута Пухарска – 
Великп Паланшищте. 

Пд тпг пута граница наставља у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1996/12, 1996/11, 1996/2, 1997, 2016/14, 
2017. (све к.п. великп Паланшищте). 

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
2017 (к.п. Великп Паланшищте) и 1188 (к.п. 
Приједпр 2) кпје пбухвата и 2018 (к.п. 
Великп Паланшищте)  кпју не пбухвата, 
граница наставља границпм к.п. Приједпр 2 
и к.п. Великп Паланшищте, све дп трпмеђе 
катастарских ппщтина Приједпр 2, Великп 
Паланшищте и Прлпвци. 

Даље граница наставља у к.п. Прлпвци 
пптпкпм Бешкпвац у правцу југпистпка дп 
пптпка Милпщевица, кпји је граница са к.п. 
Приједпр 2 и Прлпвци. 

Граница пдатле иде пптпкпм Милпщевица 
све дп к.ш. бр. 629/1 кпју пбухвата и 523 кпју 
не пбухвата. 

Пдатле граница иде у правцу југпистпка 
парцелама 629/1, 629/2, 637, 631, 635 и 634, 
а кпд к.ш. бр. 631 се лпми у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш. 
631, 644 и 640/3 гдје се дпдирује са 
границпм шетврте зпне. ( све к.п. Прлпвци). 

 

СЕГМЕНТ 3 

Граница ппшиое у к.п. Прлпвци на граници 
парцела пзнашених кап  к.ш. бр. 1441 и 1435 
кпје не пбухвата и 1434 кпју пбухвата, а на 
тпм мјесту се дпдирује се границпм 5. Зпне.- 
Пдатле иде у правцу сјевера парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1434, 1432/2, 1430/2, 
и излази на пут к.ш. бр. 1933. Прати га у 
правцу југпистпка све дп к.ш. бр. 1197/2 кпју 
пбухвата. 
Даље се лпми у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1197/2, 
1197/3, 1202/4, 1202/1, пдатле у правцу 
југпзапда парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1202/1, 1201, 1176 и дплази дп пптпка 
Мајшевац кпји је у тпм дијелу граница са к.п. 
Дпои Гаревци. 

Затим, граница прати пптпк Мајшевац у 
дужини пд пкп 720 м све дп к.ш. бр. 1763/4 
кпју пбухвата и 1767 и 659 (к.п. Дпои 
Гаревци) кпје не пбухвата и на тпм мјесту се 
дпдирује се границпм 5. Зпне. 
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СЕГМЕНТ  4  

Ппшиое на граници к.п. Прлпвци и Дпои 
Гаревци на пптпку Мајшевац између парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 1176 (к.п. Прлпвци) 
кпју пбухвата и 672 (к.п. Дпои Гаревци) кпју 
не пбухвата. 

Граница иде у правцу југпзапада пптпкпм 
Мајшевац у дужини пд пкп 1300 м и дплази 
на пругу Суоа – Дпбпј, прекп кпје прелази, а 
затим наставља ппменутим пптпкпм у истпм 
правцу у дужини пд пкп 600 м, све дп 
раскрсинце са путем к.ш. бр.1579, гдје се 
дпдирује са границпм 5. Зпне. 

 

СЕГМЕНТ 5 

Ппшиое на раскрсници путева к.ш. бр. 5759 
(к.п. Приједпр 1), 5738 (к.п. Приједпр 1) и 
6745/1 (к.п. Приједпр 1), а на тпм мјесту се 
дпдирује са границпм 5. Зпне. 

Путеви к.ш. нр. 5738 и 6745/1 су граница 
између катастарских ппщтина Приједпр 1 и 
Дпои Гаревци. 

Граница прати пут к.ш. бр. 6745/1 све дп 
ријеке Гпмјенице у правцу југа и у дужини 
пд пкп 250 м. 

Пдатле граница се лпми у правцу запада 
пратећи ријеку Гпмјеницу све дп к.ш. бр. 
5819 (к.п. Приједпр 1) и 2/1 (к.п. Ћела). 

Даље граница иде границпм катастарских 
ппщтина Приједпр 1 и Ћела, све дп 
раскрснице путева 117 (к.п. Ћела) и ......... 
(к.п. Приједпр 1), гдје се дпдирује са 
границпм 5. Зпне. 

 

СЕГМЕНТ 6 

Ппшиое на граници између катастарских 
ппщтина Миљакпвци и Ћела, на путу к.ш. бр. 
1535, а између парцела к.ш. бр. 120 и 213 
(к.п. Миљакпвци) кпје пбухвата и 1528/2 
(к.п. Ћела) кпју не пбухвата, а на тпм мјесту 
дпдирује границу 5. Зпне. 

Пдатле, граница иде у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 213, 214, 
125/1, 130, 131, 137/4, а даље у правцу југа 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 198, 197, 
196 и 195. 

Ту се граница лпми у правцу запада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 195, 
194/1, 194/2, *пруга Приједпр – Лићка 
калдрма, 183 и излази на раскрсницу путева 
к.ш. бр. 182 и 1443. 

Наставља путем к.ш. бр. 182 у правцу запада 
у дужини пд пкп 320 м, те избија на ријеку 
Сану, прекп кпје прелази и  дпдирује се са 
границпм 3. Зпне 

 

СЕГМЕНТ  7 

Ппшиое на путу  к.ш. бр. 1811, кпји је граница 
између катастарских ппщтина Шаракпвп и 
Хамбарине , између парцела  пзнашених кап 
кап  к.ш  бр. 2506 (к.п. Хамбарине)  и  161/1  
(к.п. Шаракпвп). 

На тпм мјесту граница се дпдирује са 
границпм пете зпне и иде у правцу запада  
путем к.ш. бр. 1811 у дужини пд пкп 600м све 
дп к.ш. бр. 2531. 

Даље се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада и иде крпз к.п. Хамбарине  
парцелама пзншеним кап к.ш. бр.  2531,  
2529, 2528,  2527,  2526, 2538, 2539, 2215, 
2220/1, 2223,  2228, 2232, 2207, 2205, 2202, 
2204, 2009/4, 2009/2, 2009/6 и избија на пут 
к.ш. бр. 2011. 

Даље граница прати пут  к.ш.  бр. 2011 у 
правцу запада у дужини пд пкп 200м све дп 
к.ш. бр 2197 , пдакле наставља у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
2196, 2192, 2193/1, 2193/2, 2185, 2159/1, 
*пут 2703, 2152, *2150/3, 2148/1, 2143, 2142, 
2128, 2125, 2120/2, *пут 2702, 2108/1, 
2112/1, 2602, 2601, 2605, 2621, 2625 и избија 
на пут к.ш. бр. 2701.  

Пдатле се граница лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1452,           1454/2, 1454/1, 1456/4, 
1456/1, 1458, 1464, 1466/1, 1467, 1471, 1473, 
1484, 1485, 2098/1, 2094/1, 2086, 2082/1 и 
избија пут к.ш. бр. 2079 . 

Прати га у правцу сјевера у дужини пд пкп 
50 м све дп раскрснице са путевима к.ш. бр. 
2699, 2700, пдакле настаља у правцу сјевера 
путем к.ш. бр. 2700 у дужини пд пкп 100м,  
све дп парцеле  пзнашене кап к.ш. бр. 2048/2. 

Даље граница иде у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 2049/1, 
*пут 2051, 2041/2, 2042/1 , 2041/3, 2036, 
2035, 2034, 2028, 2027 и 2026, а пдатле у 
правцу сјеверпзапада парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр.  1608, 1629, 1606, 1576, 1573/2, 
1573/1, 1572, 1571/3, 1571/2, 1571/1, 1568, 
1570 и избија на пут  Љубија – Приједпр . 

Граница  прати пут Приједпр-Љубија у 
правцу запада у дужини пд пкп 170м све дп 
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к.ш. бр. 1226, пдакле наставља у правцу 
сјеверпзапада парлема пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1226, 1225, *1224, 1242,  1250, 1249, 
1248, 1247, 1260 и 1259 и пдатле у правцу 
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1262, 1273 и  1278. 

Даље граница наставља у  к.п.  Ракпвшани  
парцелама пзнашеним кап к.ш  бр .  806,  
805/1,  804  избија на пут  к.ш. бр.  2696 . 

Прати тај пут у правцу запада  у дужини пд 
пкп 300м  и дплази дп  раскрснице са 
жељезнишкпм пругпм  Приједпр-Љубија . 

Граница даље прати жељезнишку пругу 
Приједпр-Љубија у правцу сјеверпзапда у 
дужини пд пкп 80м те дплази на раскрсницу 
са путем к.ш. бр. 1293. 

Граница даље наставља у  к.п. Ракпвшани. 

Пд пута к.ш. бр. 1293 граница иде у правцу 
сјеверпзапда парцелама  к.ш. бр.  1169/2 
,1169/3, 1169/4, 1168, а пдатле наставља у 
правцу сјеверпистпка парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр.  1167/2,  1166, 1164, 1157/1, 
1157/3, 1154/1, *1154/2, 837, 841/5, 841/1, 
841/4, 842/3,  854/5, 857,  860/2,  859,  860/1  
и излази на пут к.ш. бр.  1294 . 

Граница прати ппменути пут  у дужини пд 
пкп 480 м  у правцу сјеверпзапда  све дп 
раскрснице са  путем  к.ш. бр. 1289  кпјим 
наставља у правцу сјеверпистпка  у дужини 
пд 120 м. 

Пд парцеле  к.ш. бр.  39/1 граница иде у 
правцу  сјеверпистпка парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 39/1, 45/6, 45/1, 54, 57/6, 62/2,  
62/1, 64/2,  64/4,  67, 70/1, 80/1 а пдатле у 
правцу југпистпка  парцелама пзнашеним 
кап к.ш . бр.  80/2  и  84/2 . 

Даље граница наставља у правцу 
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  93/3, 93/4, 93/1, 93/5, 100, 105, 106, 
113 и  97/2,  а пдатле у правцу запада 
парцелама пзнашеним  кап к.ш. бр.  130/1, 
пдакле се граница лпми  у правцу  
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  133 и  142. 

Граница даље наставља у к.п.  Ризванпвићи  
и иде  у правцу сјеверпзапада  парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  834/1, 833, 832, 
829/4, 837, 843/2,  846/6,  846/3, 850, 851, 
871/1, 870, 867/1, 867/2, 1432, 1431/1, 1430, 
1426, 1425, 1421, *пут 1587, 1419, 1417/1, 
1416, 1415, 1396/2 и избија на пут  к.ш. бр. 
1585. 

Прати га у правцу запада,  а затим  у правцу  
сјеверпистпка  све дп  к.ш. бр.  1023 кпју не 
пбухвата  и  994/4 кпју пбухвата . 

Граница даље наставља у правцу 
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  994/4, 994/1, 994/2, 985/2, 985/1, 
985/5, 966/6, 966/4, 966/3, 966/7, 966/2, 959, 
950/1, 947/2, 947/1, 947/3, 942/6, 943, 944/2 
и избија на пут 938,  а уједнп и на  границу 
између катастарских ппщтина Ризванпвићи  
и  Бищћани. 

Даље граница наставља у к.п. Бищћани,  
пратећи пут к.ш. бр. 1209 у правцу 
сјеверпзапда  у дужини пд пкп 130м све дп 
парцеле  пзнашене кап к.ш. бр. 1174, пдакле 
наставља у истпм правцу парцелама 
пзанашеним кап к.ш. бр.  1175/1 , 1178, *пут 
1187, 1189/3 , 1189/2 , 1189/1, 1191, 1193/2, 
1193/1, 1193/3, 1146/1, 1146/2, 1146/5 и 
избија на пут к.ш. бр. 1260/1. 

Граница прати пут к.ш. бр. 1260/1  у правцу 
сјеверпистпка  у дужини пд пкп 120м  све дп 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 1142, пдакле 
наставља у правцу сјеверпзапда парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  1141, 1139/1, 1139/2, 
1138/1, 1138/2, 1136,  938/6, 938/4,  938/5, 
935, 933, 932, 931, 908 и крај пута к.ш. бр. 
1259, а пдатле  се граница лпми у правцу  
југпистпка  парцелама пзашеним кап к.ш. бр.  
906/1, 906/2,  901/2, 899/2, 899/1, 899/3, 
890/1, 893/2, 893/3, 893/1 и  841. 

Даље се граница лпми у правцу југа  
парцелама пзаншеним кап к.ш. бр.  841, 849, 
847, 616/2 и  617, а пдатле у правцу  
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  620/2, 620/1, 636, 638/1, 647, 648/1, 
652, 655/1 и  655/2 

На тпм мјесту граница излази и пресјеца пут  
к.ш. бр. 1263  и иде у правцу  истпка  
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  178/2 , 
178/3 , 178/1, 181/1, 164/1, 164/2, 158, 157/2 
и излази на пут  к.ш. бр. 1265. 

Пдатле, граница  прати ппменути пут у 
дужими пд пкп 90м све дп к.ш. бр.  151/7, 
кпју не пбухвата  пдакле кривуда у правцу  
југпистпка  парцелама пзнашеним кап  к.ш. 
бр. 154/2, 154/3, 154/4, *пут  147, 130, 137/2, 
137/1 и избија на пут к.ш. бр.  1267. 

Граница пресјеца тај пут и наставља у правцу 
југа  парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 229, 
228, 227, 524 и  232/2, пдакле наставља у 
правцу  у правцу истпка парцелама 
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пзаншеним кап к.ш. бр.  513/1, 488/1, 488/2, а 
даље у правцу сјевера парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  262/2, 263/3, 263/1, 
278. 279 и избија на пут  кк.ш. бр. 1267.  

Граница наставља ппменутим путем  све дп  
раскрснице са  путем к.ш. бр.  319 кпјим 
даље прпдужава у правцу сјевера  у дужини 
пд пкп  200м. 

Пд краја пута  к.ш. бр. 319  и працеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 320  граница се лпми у 
правцу сјеверпзапада  парцелама 
пзаншеним кап к.ш. бр.  321 , 104, 102, 101, 
100/1, 100/2, 99, 98, 97, 96, 94, 93 и избија на 
ријеку Сану кпја је у тпм дјелу граница са 
к.п. Приједпр 1. 

Граница даље наставља у правцу 
сјеверпзапда ријекпм Санпм у дужини пд 
пкп 800м  све дп трпмеђе између 
катастарских ппщтина Бищћани , Приједпр 1 
и Брезишани. 

Даље граница наставаља крпз к.п. 
Брезишане  ријекпм Санпм у правцу 
сјеверпзапда  и у дужини пд пкп  700м  све 
дп  к.ш. бр  2776 кпју не пбухвата   и  2777 
кпју пбухвата. 

Граница  даље иде у правцу сјеверпистпка  
границпм парцеле пзаншене кап к.ш. бр.  
2777 и ибија на пут к.ш. бр. 2709 . 

Граница се даље креће путем  к.ш. бр.  2709 у 
правцу  сјевера  у дужини пд пкп 300м  све 
дп к.ш. бр.  2706  гдје се лпми у правцу 
сјеверпистпка  и иде парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 2706,  2690/6,  2690/5,  2690/4,  
2690/3, 2694/3,  2694/5 и  2694/1  те избија 
на раскрсницу  жељезнишки  пруга  Суоа – 
Љубија и  Суоа – Дпбпј и  на тпм мјесту се 
дпдирује са границпм  друге зпне.  

 

ППИС ГРАНИЦЕ ЗПНА  

ГРАДСКПГ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА У 
КАТАСТАРСКИМ ППШТИНАМА КПЗАРУША, 

КПЗАРАЦ, КАМИЧАНИ И ТРНПППЉЕ 

 

Д Р У Г А   З П Н А  

 

Граница Друге зпне ппшиое у к.п. Кпзарац, 
на магистралнпм путу Приједпр – Баоа 
Лука, на граници парцела пзнашених кап к.ш. 
бр. 1887/1 кпју не пбухвата и 1876/2 кпју 
пбухвата. Пдатле иде у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1876/2, 
*1895/9, 1895/10, 1895/12, 1895/8, а даље се 

лпми у правцу југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1893/8, 1893/1, 
1892/1, 1891/1, 1891/5, 1891/3, * ријека 
Стареница, 3588, 3591/1, *пут 3578/1, 
3594/1, 3577/9, 3570/2, 3577/3 и 3617/2. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 3607/1, 3609, 3617/1, 3616/2, 3616/1 и 
избија на Пмладинску улицу. 
Даље граница прелази прекп ппменуте 
улице и наставља у истпм правцу парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 3538/4, 3542/2, 
3538/2, 3533/1, 3533/6, 3533/3, 3532/1, 
*3525, 3521/2, 3521/3, 3521/4, 3520, 3510/1, 
3510/2, *3507, 3501, 3500, 3497, 3210/1, 
3211/1, 3211/2, 3210/6, 3210/4 и 3223/1. 
На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
3223/1 и 3222 кпје пбухвата и 3221 кпју не 
пбухвата, граница се лпми у правцу запада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3220 и 
3218, те избија на Улицу Раде Кпндића. 
Пдатле, граница наставља у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 3246, 3243, 3242/3, 3242/1, *3241/3, 
3241/4, 3241/1, 3240/2, *3239, 3306, 3310/2, 
3315 и избија на ријеку Стареницу. 
Даље се креће узвпднп лијевпм пбалпм 
ппменуте ријеке пбухватајући парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр,. 3312, 3316 и 3317, а 
пнда напущта лијеву пбалу ријеке 
Стареницеи лпми се у правцу југа парцелпм 
пзнашенпм кап к.ш. бр. 3317, те избија на 
раскрсницу Улица Младена Стпјанпвића и 
Емина Заимпвића. 
Граница наставља у правцу југа Улицпм 
Емина Заимпвића у дужини пд пкп 100 м све 
дп к.ш. бр. 3366. 
На тпм мјесту се лпми у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3366, 
3367/2, 3367/1, 3373, 3372, * Улица Кемала 
Кљушанина, 3399, 3401/1, 3401/2, 3402, 
3403, а пнда у правцу југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 3409, 3410, 3461, 
3421/1 и 3434/1. 
Даље се граница лпми у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3434/1, 
3434/2, 3437, 3440/1, 3440/5, 3440/4, 3442/5, 
3442/7, *пут 3442/8, 3446/9, 3446/2, 
3446/14, 3446/13, 3446/16, 3446/7 и 3446/12, 
а пнда у правцу сјеверпзапада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 3446/12, 3446/8, 
3446/15, 3447/9, 3447/8 и 3709/1. 
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Пдатле граница иде у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3708, 
3710, 3706, 3707/1, 3705/1, 3704/1, те ибија 
на Пмладинску улицу. Ту се граница лпми у 
правцу југпистпка, пратећи ппменуту улицу у 
дужини пд пкп 200 м све дп к.ш. бр. 2708 кпју 
не пбухвата и 2710/1, прекп кпје прелази. 
Дљље граница наставља у истпм правцу 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *2710/3, 
2705, 2706, 2704/3, 2702/1, *2700/1, 
*2700/2, *2698, *2696/2, *2696/1, *2691, 
2690/10, 2690/6, 2690/4, 2690/2, 2690/9, 
2685/5, 2685/7, 2685/4, *2664/4, *2664/1, 
*2664/7, *2664/2, *2664/8, *2664/3, *2660, 
*2659, 2658/2, 2655/2, 2656/1, *2658/1, 
*2658/3, *2657, те се кпд к.ш. бр. 2655 ( 
грпбље ), кпју не пбухвата лпми у правцу 
југпзапада и наставља у к.п. Камишани. 
Граница прати стари пут Приједпр – Баоа 
Лука све дп раскрснице са путем 6239/2 и 
наставља у к.п. Камишани пратећи пут к.ш. 
бр. 6239/2 у правцу југпзапада пресјецајући 
магистрални пут Приједпр – Баоа Лука, а 
затим наставља путем к.ш. бр. 6239/1 све дп 
к.ш. бр. 1650. Ту се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада и иде парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1650, 1651/2, 1648/1, *1649/1, 
1649/8, 1668/1, 1670/4, 1670/1, 1670/5, 
*1671/1, *пптпк 1672, *1676/1, 1676/4, 1678 
и 1680/1 те избија на пут к.ш. бр. 6237/1 кпји 
је граница са к.п. Кпзарац и прекп кпг 
прелази и наставља у к.п. Кпзарац. 
Креће се у правцу сјеверпзапада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 2751, 2750, 2719/1, 
2719/2, 2719/6, 2719/7, 2723/1, 2729/2, *пут 
2730/1, 2735/10, 2735/17, 2735/5, 2736/7, 
2736/6, 2736/5, 2736/4, 2736/3, 2736/8, 
2736/2, 2737/1, те избија на пут к.ш. бр. 3076. 
Ту се граница лпми у правцу југпзапада, 
пратећи ппменути пут у дужини пд пкп 100 
м, све дп границе парцела пзнашених кап 
к.ш. бр. 1861 кпју не пбухвата и 1865/3,  кпју 
пбухвата. 
Пдатле граница иде у правцу сјеверпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1865/3, 
3596/4, 3596/1, 3595/7, 3595/8, 3595/10, 
3577/1, 3577/6, 1870, 1871/4, 1869/2, те 
изија на ријеку Стареницу, кпју прати у 
правцу сјевера у дужини пд пкп 100 м, све 
дп магистралнпг пута Приједпр – Баоа Лука. 
Даље наставља магистралним путем у 
правцу сјеверпзапада у дужини пд пкп 200 м 
све дп к.ш. бр. 1876/2 пдакле и ппшиое. 

Т Р Е Ћ А   З П Н А  

 

Граница Треће зпне ппшиое у к.п. Кпзарац 
на магистралнпм путу Приједпр Баоа Лука, 
на граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
1885/11, кпју не пбухвата и 1718/4, кпју 
пбухвата. 
Пдатле граница иде у правцу сјеверпистпка 
парцелпм пзнашенпм кап к.ш. бр. 1718/9, а 
пнда у правцу југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1718/6, 1718/7, 
1718/8, 1718/9, 1718/10, 1886/4, 1901/24 и 
1886/5. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1895/9, 1895/1, 1924/2, 1924/1 и избија 
на пут 1920, кпг прати у правцу 
сјеверпистпка у дужини пд пкп 250 м, све дп 
раскрснице са старим путем Приједпр – 
Баоа Лука. 
Граница прелази прекп старпг пута Приједпр 
– Баоа Лука, пбзхватајући парцеле пзнашене 
кап к.ш. бр. 1944/2, 1949 и 1951/3 у  правцу 
сјеверпситпка, а пнда се лпми у правцу 
југпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1951/3, 1944/3, 1944/5, 1944/1, 1944/2, 
1995/2, *1995/6, 1997/23, *1997/18, 1997/22, 
1997/16, 1996, 3104, 3106/2, те избија на 
Улицу Раде Кпндића. 
Граница даље прати Улицу Раде Кпндића у 
правцу истпка у дужини пд пкп 370 м, све дп 
ријеке Старенице, кпјпм даље наставља у 
правцу сјевера, а пптпм и истпка, те је 
напущта на расксници патева к.ш. бр. 3270 и 
3716, пднпснп кпд к.ш. бр. 3280, кпју 
пбухвата у цијелпсти и  избија на пут к.ш. бр. 
3716, кпг прати у правцу сјеверпситпка све 
дп к.ш. бр. 3290, кпју пбухвта. 
Даље граница иде у правцу истпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3290, * 
ријека Стареница, 3319, * Улица Младена 
Стпјанпвића, 3325/2, 3325/1, 3328/1, 3328/3, 
те избија на пут к.ш. бр. 3331. 
Ту се граница лпми у правцу југпзапада, 
пратећи пут к.ш. бр. 3331 у дужини пд пкп 
180 м, све дп граница парцела пзнашених 
кап к.ш. бр. 3343 кпју пбухвата и 3332 кпју не 
пбухвата. 
На тпм мјесту се лпми у правцуЈуга 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3343 и 
3345, а пптпм у правцу истпка парцелама 
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пзнашеним кап к.ш. бр. 3350/4, 3350/3, 3348 
и избија на пут к.ш. бр. 3347. 
Прати га у правцу југа у дужини пд  пкп 170 
м све дп раскрснице са путевима к.ш. бр. 
2607, 2654 и Улице Емина Заимпвића , а 
пдатле наставља у истпм правцу путем 
пзнашеним кап к.ш. бр. 2654 у дужини пд пкп 
400 м, све дп к.ш. бр. 2687/3 кпју пбухвата и 
2687/1 кпју не пбухвата. 
Ту се граница лпми у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 2687/3, 
2693, 2692/1, 2692/3, 2694/2, а пнда у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 2691, 2690/3, 2685/2, 2685/1, 2685/3, 
2664/4, 2664/1, 2664/5, 2664/6, 2660, 2659, 
2658/1, 2658/3, 2657, 2655 и избија на стари 
пут Приједпр - Баоа Лука. 
Даље наставља у к.п. Камишани, пратећи 
стари пут Приједпр – Баоа Лука у правцу 
југпистпка и у дужини пд пкп 850 м, све дп 
границе парцела пзнашених кап к.ш. бр. 1878 
кпју не пбухвата и 1876 кпју пбухвата. 
Ту се граница лпми у правцу југпзапада 
парцелпм пзнашенпм кап к.ш. бр. 1876, те 
избија на магистрални пу Приједпр  - Баоа 
Лука. 
Затим се лпми у правцу сјеверпзапада, 
пратећи магистрални пут Приједпр – Баоа 
Лука, све дп к.ш. бр. 1860/5 кпју пбухвата, а 
пдатле у правцу запада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1860/5, 1828 и 1831. 
На тпм мјесту граница иде у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1831, а 
пнда у правцу запада парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1833/2, 1833/1, 1838/4, те избија 
на пптпк Ријеку и пут к.ш. бр. 6235,  кпг прати 
у правцу сјевера све дп к.ш. бр. 1629 кпју 
пбухвата. 
Ту се граница лпми у правцу сјеверпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1629, 
*1628/1, *1628/2, *1628/3, *1628/4, *1628/5  
и избија на пут к.ш. бр. 1637, кпг прати у 
правцу сјеверпзапада, све дп раскрснице са 
путем к.ш. бр. 6239. 
Пдатле наставља у истпм правцу парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1654/4, *1649/5, 
*1649/1, *1649/4, 1666, *1671/1, *1672, 
1676/1, 1685/2, 1685/1, 1686 и избија на пут 
к.ш. бр. 6237/1, кпји је уједнп и граница са 
к.п. Кпзарац. 
Даље граница наставља у к.п. Кпзарац. 
Граница иде у правцу сјеверпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 2758, 

2761/1, 2760, 2762/6, 2761/2, 2746, *2745, 
2744/3, 2744/1, 2744/4, 2743/2, 2741/4, 
2741/1, * пут к.ш. бр. 3076, 1860/3, 1860/12, 
1860/11, 1860/10, 1860/17, 1860/16, 1860/14, 
1860/15, 1860/1, 1866/9, *1866/6, 1871/3, 
1871/2 и 1868, а даље у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1868, 1867, 1869/1, 1869/2, и избија на 
ријеку Стареницу. 
Граница прелази ријеку Стареницу и 
наставља у правцу сјеверпзапада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1890/5, 1890/4, 
1876/13, 1876/15, 1876/7, 1876/12, 1876/5, 
1876/10, 1876/9, 1887/4, 1887/2, 1887/3, 
*1885/2, *1885/8, *1885/7, 1885/10, а пнда 
се лпми у правцу сјеверпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1885/10, 1885/9 и 
избија на магистрални пут Приједпр – Баоа 
Лука, прекп кпг прелази и дплази дп к.ш. бр. 
1718/4, пдакле и ппшиое. 

 

Ч Е Т В Р Т А   З П Н А 

СЕГМЕНТ  1 
Граница 4. Зпне ппшиое у к.п. Кпзарац нас 
раскрсници магистралнпг пута Приједпр  - 
Баоа Лука и пута к.ш. бр. 3081. 
Пдатле граница иде у правцу сјеверпистпка 
пратећи пут к.ш. бр. 3081, све дп к.ш. бр. 
1732/1 кпју пбухвата. Ту се граница лпми у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1732/1, 1732/2, 1732/3, *1728/1, 
1727/1, 1727/6, 1725/3, 1724/10, *1724/1, 
*1724/8, *172/4, *1722/2, *1720/4, *1718/1, 
а пдатле се лпми у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1901/22, 
1901/1, 1901/5 и избија на стари пут 
Приједпр – Баоа Лука. 
Граница се лпми у правцу истпка пратећи 
ппменути пут у дужини пд пкп 140 м, све дп 
к.ш. бр. 1957 кпју пбухвата, а пнда иде у 
правцу сјеверпситпка парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1957, 1958, 1956/1, 1954/2, 
1955/2, 1953/2, 1953/1, те избија на пут к.ш. 
бр. 1983. 
Прати ппменути пут у истпм правцу у 
дужини пд пкп 100 м, све дп к.ш. бр. 1947 
кпју пбухвата, пдакле наставља у правцу 
истпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1947, 1945/1, 1945/2, 1945/3, 1995/4, 1995/6, 
1997/19, 1997/20, 1997/25, 1997/13, 2001/2, 
2003, 2006/2, 2006/1, 3151, 3153, 3156, 3157, 
3158, 3160, те избија на пут к.ш. бр. 3716. 
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Граница даље наставља да кривуда путем 
к.ш. бр. 3716, све дп к.ш. бр. 3291, кпју 
пбухвата. 
На тпм мјесту граница напущта пут к.ш. бр. 
3176 и у правцу сјеверпистпка иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3291, 
3288, 3289, и избија на ријеку Стареницу, 
кпју прати у истпм правцу у дужини пд пкп 
150 м, све дп к.ш. бр. 2132, кпју пбухвата. 
Пдатле граница се лпми у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 2132, 
2131, * пут Кпзарац – Мракпвица ( к.ш. бр. 
3073 ),  затим прати пут к.ш. бр. 2502 у 
дужини дп пкп 190 м, те наставља у истпм 
правцу парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
2503, 2504/1, 2506 и избија на пут к.ш. бр. 
2389, кпг прати у правцу југа све дп 
раскрснице са путем к.ш. бр. 2511. 
На тпм мјесту граница прелази пут к.ш. бр. 
2511 и наставља у правцу југа и југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 2524, 
2525/2, 2525/1, 2518/5, 2570/1, 2568, 2564, 
2565, 2586, 2585, 2593/1, 2597/1, 2604, 
2603/1, *пут к.ш. бр. 2607, 2627, 2629, 
2626/2, 2626/1, 2640/4, 2640/1, 2641/4, 
2641/3, 2624, 2623, 2643/1, 2646/6, 2646/4, 
2646/3, 2646/2, 2647/4, 2647/3, 2647/2, 
2647/1, 2648, 2650, 2651/1 и 2653/3. 
Ту се граница лпми у правцу југпистпка, 
прелази прекп пута к.ш. бр. 6189 и наставља 
у к.п. Камишани. 
У правцу југпистпка  се креће парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1610/1, 1610/2, 
1612/2, прати пут к.ш. бр. 1613, а затим и 
пптпк Ријеку, све дп к.ш. бр. 1587, кпју 
пбухвата и наставља у истпм правцу 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1587, 
1586/2, 1586/1, 1583/2, 1583/3, 1579/2, 
1577/2, 1574, 1572, 1569/1, 1569/2, 1569/3, 
1569/4, 1569/5, те избија на пут к.ш. бр. 6175. 
Даље граница прати ппменути пут у правцу 
југа у дужини пд пкп 150 м, све дп 
раскрснице са старим путем Приједпр - 
Баоа Лука, гдје се дпдирује са границпм 3. 
Зпне. 
 
СЕГМЕНТ 2 
Граница ппшиое у к.п. Камишани на старпм 
путу Приједпр – Баоа Лука кпд парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 1891 кпју не пбухвата, а 
на тпм мјесту се дпдирује са границпм 3. 
Зпне. 

Пдатле иде у правцу југпистпка, пратећи 
стари пут Приједпр – Баоа Лука у дужини пд 
пкп 1000 м, све дп раскрснице са птем к.ш. 
бр. 6232/1, кпјим даље наставља у истпм 
правцу у дужини пд пкп 160 м, све дп 
раскрснице са птем к.ш. бр. 6233/2. 
Ту се граница лпми у правцу југпзапада, 
пратећи пут к.ш. бр. 6233/2 у дужини пд пкп 
200м, те избија на раскрсницу магистралнпг 
пута Приједпр – Баоа Лука и пута к.ш. бр. 
6233/1. 
Даље наставља у истпм правцу путем к.ш. бр. 
6233/1, све дп раскрснице са путем к.ш. бр. 
4688. На тпј раскрсници се граница лпми у 
правцу сјеверпзапада и иде путем к.ш. бр. 
4688 у дужини пд пкп 330 м, а даље 
наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
4684/1, 4679/4, *пптпк Брусница, 5215/2, 
5215/1, 5219, 5248/2, 5248/7, 5248/6, 5263/4, 
1873/4, те избија на пптпк к.ш. бр. 6175, кпг 
прати у правцу сјевера, све дп к.ш. бр. 1830 
кпју пбухвата, а пнда се лпми у 
правцусјеверпзапада парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1830, 1829/4, и на трпмеђи 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 1829/4, 1828 
и 1823 се дпдирује са границпм 3. Зпне. 
 
СЕГМЕНТ  3 
Граница ппшиое у к.п. Камишани на граници 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 1628/5 и 
1628/4, а на тпм мјесту се дпдирује са 
границпм 3. Зпне. 
Пдатле граница иде у правцу југа парцелема 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1628/ , те се кпд к.ш. 
бр. 1636/3 лпми у правцу сјеверпзапада 
парцелема пзнашеним кап к.ш. бр. 1636/3, 
1634/2, 1634/14, 1634/13, *пут к.ш. бр. 6239, 
1654/10, 1649/5, 1649/1, 1649/4, 1664, 
1671/1, 1672, 1699 и 1696. 
Ту се граница лпми у правцу југпзапада 
парцелема пзнашеним кап к.ш. бр. 1693, 
1698/5, 1698/4, 1698/2, *пут к.ш. бр. 1706, 
1708, 1712/2, *пут к.ш. бр. 1717 и 1734/1, а 
даље у правцу сјеверпзапада парцелема 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1734/1, 1735, 1736, те 
избија на пут к.ш. бр. 6237/1, кпји је граница 
са к.п. Кпзарац. 
Граница даље прати ппменути пут у правцу 
југпзапада све дп к.ш. бр. 2788/2 кпју 
пбухвата, пдакле наставља у к.п. Кпзарац у 
правцу сјеверпзапада парцелема пзнашеним 
кап к.ш. бр. 2788/2, 2786/2, 2786/1, 2786/3, 
2785, 2802, 2803, 2801/1, 2801/2, 2800/4, 
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пдакле се лпми у правцу сјевера и иде 
границпм са к.п. Трнпппље парцелема 
пзнашеним кап к.ш. бр. 2847/1, 2847/2, 
2848/3 и 2848/2, те на тпм јесту избија на пут 
к.ш. бр. 3415, кпјиграница са к.п. Трнпппље. 
Даље граница прелази ппменути пут и 
наставља у к.п. Трнпппље и у правцу 
сјеверпзапада иде парцелема пзнашеним 
кап к.ш. бр. 216/3, 215, 213/4, 213/1, 213/3, 
213/2 и избија на пут к.ш. бр. 3077, кпји је 
граница са к.п. Кпзарац. 
Пдатле граница наставља у к.п. Кпзарац, 
прати пут к.ш. бр. 3077 у правцу југпзапада, 
све дп к.ш. бр. 2902/3, кпју пбухвата,а у 
дужини пд пкп 100м. 
Ту се лпми у правцу сјеверпзапада 
парцелема пзнашеним кап к.ш. бр. 2902/3, 
2903/1, а даље у правцу сјеверпистпка 
парцелема пзнашеним кап к.ш. бр. 2903/1, 
2899/4, 2899/8, 2899/3, 2899/2, 2899/1, 
2881/5, 2881/4, 2881/3, 2881/2, 2877/2, 
2877/3, 2875/3, 2875/2, *2889/1, *пут к.ш. бр. 
2890, 1843, 1844, 1855/1, 1855/6, 1855/7 и 
1860/9. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада и иде парцелема пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1866/2, 1866/1, 1866/3, 1866/4, 
1834, те избија на ријеку Стареницу, кпју 
прати у истпм правцу у дужини пд пкп 160 м, 
све дп к.ш. бр. 1875/2 кпју пбухвата. 
Граница даље наставља у правцу 
сјеверпзапада парцелема пзнашеним кап 
к.ш. бр. 18752, 1877/2, 1876/16, 1876/14, 
1876/1, 1889/1, 1888, *1883, 1885/2, 1885/8, 
1885/7, 1885/10, 1885/6 и 1885/3, а пнда се 
лпми у правцу југпзапада парцелпм 
пзнашенпм кап к.ш. бр. 1724/2, све дп пута 
к.ш. бр. 1738/3, кпг прати у правцу 
сјеверпзапада, све дп к.ш. бр. 1738/4, прекп 
кпје прелази у правцу југпзапада, а затим 
наставља у правцу сјеверпзапада парцелема 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1739/1, 1742/2, 
1742/3, те избија на пут к.ш. бр. 3081, кпји је 
граница са к.п. Кпзаруща. 
Прати га у правцу сјеверпистпка у дужини пд 
пкп 180 м, све дп раскрснице са 
магистралним путем Приједпр – Баоа Лука, 
пдакле граница 4. Зпне ппшиое 

 

П Е Т А   З П Н А 

СЕГМЕНТ  1 

Граница пете зпне ппшшиое у к.п. Кпзаруща 
на граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
3452/1 и 3452/3. Граница иде у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
3452/3, 3452/4, 3456, 3454, 3458/2, 3458/1 и 
3459, а пдатле се лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 3459, *пптпк Кпзаруща, 3395, 3397, 
3398, 3389/10, 3389/3, 3389/9 и 3390/3. На 
тпм мјесту граница се лпми у правцу запада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3382, 
3383, 3380/5, те избија на пптпк Јаругу кпг 
прати у правцу југпзапада све дп к.ш. бр. 
3488/1 и у истпм правцу наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3488/1 и 
3487/1. Ту избија на пут к.ш. бр. 3493 кпг 
прати у правцу сјевера све дп раскрснице са 
пптпкпм Јаруга ( к.ш. бр. 4272 ) и путем к.ш. 
бр. 3349/2. Пдатле се лпми у правцу 
сјеверпистпка и прати пут к.ш. бр. 3349/2 у 
дужини пд пкп 220м, наставља путем к.ш. бр. 
3349/3 и 3349/1 у истпм правцу те избија на 
стари пут Приједпр- Баоа Лука. 
Граница даље прати ппменути пут 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
3362 и 3364/2, а затим прелази ппменути пут 
и у правцу сјеверпистпка иде парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 3071, 3072/3, 3077/2, 
3077/1, 3076, 3063, 3064/2, * 3064/1, * 
3064/3, *3059/3, 3059/1, а пдатле се лпми у 
правцу истпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 3059/1, 3058, * пут к.ш. бр. 3039, 3028, 
3031, *пптпк Јаруга 2976/1, 2974, *пут к.ш. 
бр. 2985, 2933, 2917, 2916, 2912/2, 2912/3, 
2912/4, 2912/1, 2905/1, 2904, *пут 4246, 
2895/2, *пут к.ш.бр. 2878, 2877/2, 2876, 
2875/2, 2875/3, 2861/3, 2861/1, 2863/1, 
2862/2, те избија на пптпк Кпзарущу кпг 
прати у правцу сјеверпистпка у дужини пд 
пкп 220м све дп к.ш. бр. 2826/1. 
Пдатле се граница лпми у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *2826/1, 
*2761/1, 2758, *пут к.ш. бр. 2759, 2769/2, 
*пптпк Јаруга, 2792/1, 2792/2, 2785, *2787, а 
пдатле се лпми у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 2784, 
2783, 2782, 2781, 2779, те избија на пут к.ш. 
бр. 3068 кпји је граница са к.п. Кпзарац. 
Граница прати ппменути пут у правцу 
сјеверпистпка у дужини пд пкп 150м све дп 
раскрснице са путем к.ш. бр. 1713 ( к.п. 
Кпзарац ), те даље наставља у к.п. Кпзарац. 
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На тпм мјесту се граница лпми у правцу југа 
путем к.ш. бр. 1713 у дужини пд пкп 100м, 
све дп к.ш. бр. 1703 пдакле наставља у 
правцу сјеверпистпка парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1703, 1704, а пнда се лпми у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. *пут 1706, 1708, 1711/2, 1712/2, 
*1963/3, а пдатле иде у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1963/1 и 1963/2, а пдатле у правцу 
југпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1963/2, 1966 и 1965, те избија на пут к.ш. бр. 
1983 и на тпм мјесту се дпдирује са 
границпм шетврте зпне. 
 
СЕГМЕНТ  2 
Граница ппшиое кпд парцеле пзнашене кап 
к.ш. бр. 2094 кпју не пбухват, а на ријеци 
Стареници и на тпм мјесту се дпдирује са 
границпм шетврте зпне. 
Пдатле граница прати ријеку Стареницу у 
правцу сјеверпистпка у дужини пд пкп 500м 
све дп к.ш. бр. 1525 и пдатле наставља у 
истпм правцу парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1525, 1538/2, 1528, 1527, 1534, 1529 те 
избија на пут к.ш. бр. 1525 кпг прати у правцу 
сјевера у дужини пд пкп 60м све дп к.ш. бр. 
1518/1. На тпм мјесту ср граница лпми у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1518/1, 1518/2, 1520/4, *пптпк 
Стареница, 2201, *пут Кпзарац Мракпвица и 
802/2. А пдатле граница наставља у правцу 
југа парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 802/2, 
802/1, 2205, 2351/1, 2351/2, 2349, 2362/2, 
2362/1, 2363/8, 2363/7, 2363/5, 2364, 2365, 
2387, 2388 и избија на пут к.ш. бр. 2389, кпг 
прати у правцу југа у дужини пд пкп 240м 
све дп к.ш. бр. 2378. 
На тпм мјесту граница се лпми у правцу 
истпка пбухватајући парцелу пзнашену кап 
к.ш. бр. 2378, а затим наставља путем к.ш. бр. 
2376 у дужини пд пкп 80м све дп 
раскрснице са путем к.ш. бр. 2343 гдје се 
лпми у правцу југпистпка пратећи ппменути 
пут све дп раскрснице путева к.ш. бр. 2511 и 
2537, те наставља путем к.ш. бр. 2537 у 
дужини пд пкп 100м и у правцу југпистпка 
све дп раскрснице са путем 6189/2 кпји је 
граница са к.п. Камишани, и граница даље 
наставља у тпј катастарскпј ппщтини. Ту се 
граница лпми у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1048/2, 
*1052/1, 1051, 1052/3, 1052/4 и избија на пут 

к.ш. бр. 1069 кпг прати у правцу југпистпка у 
дужини пд пкп 150м све дп к.ш. бр. 1072/2 
гдје се лпми у правцу југпзапада 
пбухватајући ппменуту парцелу и парцелу 
к.ш. бр. 1072/7. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1072/7, 1071/1, 1063, а пдатле у 
правцу југпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1066, 1456, 1458/3, 1461, 1464/3, 
1467, *пут 1469, 1485, *пут 1484, 1483, 
1476/1, 1476/2, те избија на пут к.ш. 6189 кпг 
прати у истпм правцу у дужини пд пкп 300м 
све дп к.ш. бр. 1498/2. 
Ту се граница лпми у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1498/2, 
1498/1 и 1499/1 гдје избија на пптпк Ријека 
кпју прати у правцу југа у дужини пд пкп 
500м све дп к.ш. бр. 1588/2 кпју не пбухвата 
гдје се дпдирује са границпм шетврте зпне. 
 
СЕГМЕНТ  3 
Граница ппшиое у к.п Камишани кпд парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 1564/1 на путу к.ш. бр. 
6175 и на тпм мјесту се дпдирује са 
границпм шетврте зпне. 
Пдатле граница иде у правцу истпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *1564/1, 
1562, 1563, *1549, а даље у правцу 
југпистпка парцелпм пзнашенпм кап к.ш. бр. 
1546, а затим избија на пут к.ш. бр. 1915. 
Ту се граница лпми у правцу југпзапада и 
прати ппменути пут у дужини пд пкп 200м 
све дп к.ш. бр. 1899 гдје се лпми у правцу 
југпистпка и иде парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 1899, 1898, 1896, 1895/2, 1895/3, 
1895/4 и 1891. 
На тпм мјесту се лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1927, 1926/2, 1925/1 и 1424/2, а пнда у 
правцу југпистпка иде парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 1924/2 и 1924/1, гдје избија на 
пут к.ш. бр. 1928 кпд прати у правцу 
југпзапада у дужини пд пкп 100м све дп к.ш. 
бр. 1946 гдје наставља у истпм правцу 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1946, 
1931/1, 1931/2 и избија на пут к.ш. бр. 6195 
кпг прати у правцу истпка у дужини пд пкп 
420м све дп пптпка Брусница и к.ш. бр. 
4667/2 пдакле наставља у истпм правцу 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 4667/2, 
4667/1, 4667/3, 4666, *пут 6196 и 4664. Даље 
се граница лпми у правцу југа парцелама 
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пзнашеним кап к.ш. бр. 4658, 4715, 4714, а 
даље у правцу сјеверпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 4716/1, 4718, 4721/3, 
4725/2, 4725/3, 4725/5, 4652/3, 4728/2, 
4728/1, 4730/2, 4643/1, 4643/2, 4644, 4645, 
4651/7, 4651/2, 4651/8, 4651/9, 4651/3, те 
избија на пптпк пзнашен кап к.ш. бр. 6177 кпг 
прати у правцу југпистпка све дп к.ш. бр. 
4753 кпју пбухвата, а затим наставља у 
правцу југпистпка парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 4752, 4751, 4756/4, 4755,  4759/1, 
4760/7, 4760/21, 4760/19, 4760/19, 4760/8, 
4762/2, *4763/2, *4763/1 и избиа на пптпк 
к.ш. бр. 6178 кпг прати у правцу 
сјеверпистпка у дужини пд пкп 80м све дп 
к.ш. бр. 4767/1. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
југпистпка и иде парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 4767/1, 4767/8, 4767/7, 4767/6, 
4767/5, *4774/1, 4774/3 и избија на  пут к.ш. 
бр. 6226 кпг прати у правцу југа све дп 
раскрснице са старим путем Приједпр- Баоа 
Лука и путем к.ш. бр. 6228/1. 
Даље граница прати пут к.ш. бр. 6228/1 у 
правцу југа у дужини пд пкп 550м све дп к.ш. 
бр. 5020/1 гдје наставља у истпм правцу 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 5021/1, 
5021/4, 5021/3 и на тпм мјесту избија на 
магистрални пут Приједпр- Баоа Лука.  
Пдатле граница у правцу сјеверпзапада 
прати ппменути пут у дужини пд пкп 350м 
све дп к.ш. бр. 4980/4 гдје се лпми у правцу 
запада парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
4980/4, 4980/1, 4980/6, 4980/7, *4975/3, 
4975/2 и *4975/1, а пнда се лпми у правцу 
југпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
4972/3, 4972/4, 4972/5, 4972/2, 5124/1, 
5122/1 и 5118/2, гдје избија на пптпк 
Вријеска. 
Граница прати ппменути пптпк у правцу 
југпистпка у дужини пд пкп 420м све дп к.ш. 
бр. 5159, 5176/2 кпје пбухвата, а пдатле се 
лпми у правцу сјевера парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 5176/2, 5154/7, а 
даље у правцу сјеверпзапада парцелама 
пзнашененим кап 5176/1, *пут 6175, 5177/6, 
те избија на пут к.ш. бр. 5177/5, кпг прати у 
правцу сјевера у дужини пд пкп 550м све дп 
раскрснице са путем 4688 кпјим наставља у 
истпм правцу све дп к.ш. бр. 4687 кпју не 
пбухвата гдје се дпдирује са границпм 
шетврте зпне.  
 

СЕГМЕНТ  4 
Граница ппшиое у к.п. Камишани, на граници 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 5275 кпју не 
пбухвата и 1823 кпју пбухвата и на тпм 
мјесту се дпдирује са границпм шетврте 
зпне.  
Пдатле граница иде у правцу запада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1823, 
1822, *6174, *6235, 1818/4, 1817, 1816, 1813, 
*1815, 5319 и избија на пут 6239 и 6238. 
Пдатле граница наставља у правцу 
југпзапада путем к.ш. бр. 6238 све дп к.ш. бр. 
5322/4 кпју пбухвата а пдатле се лпми у 
правцу сјевера пзнашеним кап к.ш. бр. 
5322/4, 5321, 5323, 1783/3, 1783/4, 1783/1, 
*пут 1785, 1786, *1801, 1798, *пут 1796, 
1660, 1662/1, 1662/3 и 1666 и на тпм мјесту 
се дпдирује са границпм шетврте зпне.  
 
СЕГМЕНТ  5  
Граница ппшиое у к.п. Камишани на граници 
парцела 1734/1 и 1734/2 кпје не пбухвата и 
1729 кпју пбухвата и на тпм мјесту се 
дпдирује са границпм шетврте зпне. 
Пдатле граница иде у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1729, 
1731/3 те избија на пут к.ш. бр. 1745 кпг 
прати у истпм правцу све дп к.ш. бр. 1746/1 
прекп кпје прелази да би наставила истим 
правцем парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
1751/1, 1751/10, 1751/2, 1754 и 1753/2. 
Граница наставља у к.п . Трнпппље у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
281, *пут 284, 285, 287, *пут 295, 373, и 
избија на пут к.ш. бр. 3428 прекп кпг прелази 
и иде у правцу сјеверпзапада парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 546/4, *пут 3426, 
270/3, 266/2, 266/3, 265 и у истпм правцу 
наставља путем к.ш. бр. 264 све дп 
раскрснице са путем к.ш. бр. 3415 прекп кпг 
прелази и у истпм правцу наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 164/3, 
164/6 и 164/5. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 164/5, 164/1, 171, 170, 174/2, 184/3, 186, 
197/2, 197/1 те избија на пут 195 кпг прати у 
правцу југпистпка у дужини пд пкп 70м све 
дп к.ш. бр. 202. 
Пдатле граница се лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 202/1, 206, 208, 219/1, 218/1, 218/3 и 
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216/1 и на тпм мјесту се дпдирује са 
границпм шетврте зпне.  
 
СЕГМЕНТ 6 
Граница ппшиље у к.п. Кпзарац на граници 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 2881/2 кпју 
не пбухвата и 2875/4 прекп кпје прелази  и 
на тпм мјесту се дпдирује са гарницпм 
шетврте зпне. 
Пдатле граница иде у правцу сјеверпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 2885/4, 
2885/3, 2885/1, 2894, 2895/1, те избија на 
ријеку Кпзарашку кпју прати у правцу 
југпзапада у дужини пд пкп 120м све дп к.ш. 
бр. 2945. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 2945, *пут 2075, 1792/9, 1792/8, 
1792/7, 1792/6, 1792/5, 1792/4, 1792/3, 
1792/2, 1792/1, а пнда се лпми у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 1792/1, 1788/1, 1779, *1780, *1781, 
1786/5, 1786/3, 1786/4, *1802/2, 1801/2, 
1799, 1809/1, 1807/1 и дип 1808/2.  
Пдатле се граница лпми у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 1812/2, 
1812/6, 1812/5, 1814/2, 1816, 1817, 1920, те 
избија на ријеку Стареницу кпју прати све дп 
к.ш. бр. 1831 и пута к.ш. бр. 1821  кпје не 
пбухвата и на тпм мјесту се дпдирује са 
границпм шетврте зпне. 
 
Ш Е С Т А   З П Н А  
 СЕГМЕНТ 1 
Граница щесте зпне ппшиое на граници 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 3488/1, 
3487/1 и пута 3493 и на тпм мјесту се 
дпдирује са границпм пете зпне. 
Пдатле се граница прптеже у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
3489 и 3490, а пнда у правцу сјеверпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3334/6, 
3334/1, 3332/1, 3330/11, 3330/10, 3311/8, 
3311/3, 3311/14 и 3309/1, а даље у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
3303/6 и 3303/1. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 3301/3, *3301/1, *3299/1, 3299/3, 
3299/4, 3284/5, 3284/6, *3651/1, *пптпк 
Јаруга, *пут 4262/2, 3653/2, 3657/1, 3658/3, 
3658/4, 3658/5, 3658/1, 3658/6, 3658/2 гдје 
избија на пптпк Јаругу ( к.ш. бр. 4270) кпг 

прати у правцу југпзапада у дужини пд пкп 
140м све дп к.ш. бр. 3716/2. 
Пдатле граница наставља у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 3716/2, 3716/14, 3716/12, 3717, 3718, 
пут 3807/5, *пут 3816/2, 3826/4, 3826/1, 
*пптпк Репущница, 3842/8, 3842/7, 3842/1, 
3842/6, 3841, 3849/4, 3849/3, 3849/2, 3849/1, 
3848/1, 3852, 3853/2, 3856, 3865/1, *пут 
3878, 3866/5, 3866/4, 3866/3, 3866/1, 3866/6, 
*3870/4, *3870/2, 3870/3, те избија на пптпк 
Мајшевац кпји је граница са к.п. Бпжићи.  
Граница даље прати пптпк Мајшевац у 
правцу сјевера у дужини пд пкп 140м све дп 
раскрснице са старим путем Приједпр- Баоа 
Лука и парцеле бр. 1790/1. Пдатле граница 
кривуда у правцу истпка и југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *1790/1, 
*пут 4251/1, *1794/1, *1795/1, *1798/1, 
*1802/1, *1801/1, *1803/1, не пбухаватајући 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 1818/3, 1817, 
1821/3, 1821/4, 1821/5, а пбухватајући к.ш. 
бр. 1818, а даље наставља у истпм правцу 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *1823, 
*1825/1, *1826, *1831/1, *1832/1, *1833, 
1834/2, 1843/3, *1843/1, *пптпк Репущница, 
1910/1, 1910/4, 1913/3, 1913/1, *пут 4248, 
*пптпк к.ш. бр. 4268, 1961/2, 1959/3, 1959/6, 
1939/2, 1939/1, *пут 1935, 1932, 1934, 3781, 
3778, 3777, 3772, 3769/5, *пут 3750, 3742, 
3741, 3207/1, 3214/3, 3214/1, 3212, 3213, 
3218/3, 3218/2, 3218/4, 3232, 3193, 3187, 
*пут 4255/1, 2305/2, *пптпк Јаруга ( к.ш. бр. 
4270, 3184, 3182/1, 3182/5, 3182/4, 3182/8, 
3182/3, 3180, 3172, 3167/2, *пут 4254, 
3155/2, 3142, 3132, 3135/2, *пптпк Јаруга ( 
к.ш. бр. 4271) , 3104/1, 3104/2, *3112, 3111, 
3108, 3078, те на граници парцела пзнашених 
кап к.ш. бр. 3078 кпју дијелпм пбухвата и 
3072/6 и 3072/3 кпје не пбухвата се дпдирује 
са границпм пете зпне. 
 

СЕГМЕНТ  2 
Граница ппшиое у к.п. Камишани, на граници 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 4780/2 и пута 
к.ш. бр. 6226 и на тпм мјесту се дпдирује са 
границпм пете зпне. 
Пдатле граница иде у правцу сјеверпистпка 
парцелама пзнашеним кап брпј 4780/2, 
4785/6, 4785/5, 4785/4, 4785/3, 4785/1, 
4800/1, 4787/5, 4793, 4574, 4576, 4575, 4566, 
4558, 4562, 4564/1, 4567/3, *пут 4637, а 
пдатле се граница лпми у правцу југпистпка 
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парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 4540, 
4539, те избија на пптпк Вријеску кпју прати 
у правцу југпзапада у дужини пд пкп 100м 
све дп раскрснице са путем 4529 кпг даље 
прати у правцу истпка да би даље наставила 
у правцу југпзапада пптпкпм к.ш. бр. 3883, 
све дп пптпка Вријеска.  
Граница даље наставља ппменутим пптпкпм 
у правцу југпзапада у дужини пд пкп 220м 
гдје избија на стари пут Приједпр- Баоа Лука 
прекп кпг прелази и у истпм правцу 
наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
4517/4, 4517/7, 4517/2, 4517/5, *пптпк 
Вријеска, *4811/1, *пптпк 4812, 4814/1, 
4814/2, 4813, 4824/3, 4824/2, 4823/1, 4823/2, 
4823/3, 4823/4, *пут 4827, 4830/3, 4832/4, 
4832/2, 5014/1, 5013, 5015, 5019/6, 5019/4, 
5018, *5019/1, те кпд парцеле 5021/2 избија 
на пптпк Вријеску кпју прати у истпм правцу 
у дужини пд пкп 150м све дп магистралнпг 
пута Приједпр- Баоа Лука и парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 4985/3 кпју не пбухвата 
гдје се дпдирује са границпм пете зпне. 
 

СЕГМЕНТ 3 
Граница ппшиое на граници парцела 
пзнашених кап к.ш. бр. 543/2 и 546 кпје не 
пбухвата, а на путу к.ш. бр. 3426 и на тпм 
мјесту се дпдирује са границпм пете зпне. 
Граница прати ппменути пут у дужини пд 
пкп 180м све дп к.ш. бр. 548/1 кпју пбухвата, 
а пнда наставља у правцу сјеверпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 548/1, 
551, 550/3, *пут 578, 580/3, 580/2, а даље у 
правцу југпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 582/5, 582/4, 591/4, 591/1, 591/2, 
592/2, 592/3, 603/2, 603/3, 603/4, а пнда се 
лпми у правцу југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 603/6, 602/2, 602/1, 
*пптпк к.ш. бр. 568/2 и 568/3. 
На тпм мјесту се граница лпми у правцу 
југпзапада парцелама пзнашеним кап к.ш бр. 
568/3, *пут 3427 и 747, а пнда у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 747 и 748. 
Граница пдатле иде у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 749 и 743, 
те се кпд парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 750 
кпју не пбухвата лпми у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 743. *пут 3415, 624/1 а пнда иде у 
правцу сјеверпистпка парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 624/1, *пут 621, 607, 604, *пут 

3416, 81/2, 84/2, 84/8, *85/1, *86, 112, 117, 
116, 124, 123, 20, *пут 134, 127, 129, 143/1, 
145/2, 149/3, 151/2, *155, те се на трпмеђи 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 155 и 154 
кпје пбухвата и 164/5 кпју не пбухвата 
дпдирује са границпм пете зпне. 

 

ППИС ГРАНИЦЕ  ЗПНА 

ГРАДСКПГ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА У 
КАТАСТАРСКИМ ППШТИНАМА ПМАРСКА И 

ЛАМПВИТА 
 

ПМАРСКА  Т Р Е Ћ А   З П Н А 

 

Граница треће зпне ппшиое на жељезнишкпј 
пруги Суоа-Дпбпј на граници парцела  4107 
кпју не пбухвата и  4106/2 кпју пбухвата.  

Пдатле граница креће у правцу 
сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр. 4106/2, 4105, 4104, 4102/5, 4102/4, 
4102/3, *пут  5922, 4102/1, 4101/4, 4101/5, 
4100/3, 4100/5, 4100/2, 4100/1, 4072/1 4070, 
4068, 4066, 4064, 4062, 4060, 4073/4, 4073/3,  
прелази прекп пута к.ш. бр. 4056 и наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  4055/3, 
4055/1, 4055/7, 4055/6, 4055/4. На  трпмеђи 
парцела пзнашених кап к.ш. бр.  4054/4 кпју 
не пбухвата  и 4055/4,4030/2 кпју пбухвата, 
граница се лпми у правцу сјевера парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 4030/2, 4030/1, 
4030/3, 4030/4, 4048/6, а пдатле у правцу 
истпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
4048/6, *пут 4048/1, 4047/2, *4047/3, 
*4047/6, 4046/1 4046/7 *4046/2,  4045/3, 
4045/2, 4044/5, 4044/4, 4044/3, 4044/16, 
4044/20 и 4044/9 

Пдатле се граница лпми у правцу сјевера 
пбухватајући парцеле пзнашене кап к.ш. бр.   
4043/1  и  4043/2 све дп пптпка Јаруга кпјим 
наставља у правцу сјеверпистпка све дп 
границе парцела пзнашених кап к.ш. бр.  
3718/1 кпју не пбухвата  и 3718/5 кпју 
пбухвата.  

На тпм мјесту граница избија на раскрсницу 
путева к.ш. бр.  5904 и  5982/2, те прелази ту 
раскрсницу и пбухвата парцелу пзнашену кап 
к.ш. бр.  3778/2. 

На граници парцела  пзнашених кап к.ш. бр. 
3780 и 3779 кпје не пбухвата и 3778/2 кпју 
пбухвата граница се лпми у правцу 
југпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
3778/1, *пптпк Јаруга 3865/1, 3864/1, 3866, 
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*3867, *3868, 3869, 3856/2 и *3856/1,  а 
паралелнп са  путем   к.ш. бр. 3870. Пдатле се 
граница лпми у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  3856/1, 
*пут 3870, 3901/1, 3900, 3898/2, *пут 3952,* 
3973/62, 3973/63, *пут  3973/99, 3973/64, 
3973/65, 3973,66, 3973/67, 3973/68, 3973/69, 
3973/70, 3973/71 и  3973/72  а параленп са  
путем к.ш. бр.   3973/99, кпг не пбухвата  и 
дијелпм пута к.ш. бр. 3973/100 

Пдатле граница прелази прекп пута к.ш. бр. 
3973/100, парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
3973/4 и пута к.ш. бр. 3982, пдакле се лпми у 
правцу југа  парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр.  5013/14, 5013/24, 5013/15, 5013/16, 
5013/17 и избија на жељезнишку пругу Суоа-
Дпбпј.  

Граница даље прати жељезнишку пругу у 
правцу сјеверпзапада у дужини пд пкп 700м 
све дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 4107, 
кпју не пбухвата и  4106/2, кпју пбухвата, тј. 
мјеста гдје прва зпна ппшиое. 

 

ПМАРСКА И ЛАМПВИТА  Т Р Е Ћ А  З П Н А – 
Ппред магистралнпг пута Приједпр – Баоа 
Лука 

 

Ппшиое у к.п. Лампвита на путу Приједпр – 
Баоа Лука кпд парцела пзнашених  кап к.ш. 
бр. 2314/9 кпју не пбухвата и 2314/8 кпју 
дијелпм пбухвата. 

Креће се у правцу југпистпка парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. *2314/8, *2314/7, 
*2314/6, *2314/2, 2314/4, *пут 4437/2, 
*2298, *2297, *2300, *2286/1, *пут 2284, 
*2283, *2282/1 *пут 4440 и *2213, пдакле се 
лпми у правцу сјеверпистпка прелазећи 
ппнпвп прекп пута к.ш.. бр. 4440 и наставља 
у истпм правцу парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 2175, *2716, а пнда се лпми у правцу 
југпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
*2173, *2143, *2140, 2138, 2129, 2130, *2122 
и излази на пут к.ш. бр. 5892/1, кпји је 
граница са к.п. Пмарска  

Граница наставља у к.п. Пмарска 

Иде јужнп путем к.ш. бр. 5892/1 дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 1942/14, пдакле се 
лпми управцу истпка и иде парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1924/14 и *1942/3, 
1924/13 и излази на пут Приједпр – Баоа 
Лука. 

Ту се граница лпми у правцу југа парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 1942/17, 1942/16, 
1942/23 и 1942/22, а затим у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 2111, и 
*2116 све дп к.ш. бр. 2120. 

Пдатле се лпми у правцу југа парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр. 2119/7, 2119/1, 
2119/6 и 2118, а даље у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 2465/8, 2465/7, *главни пут крпз 
Пмарску, 2178/2 и 2179/6.  

Даље граница кривуда у правцу 
сјеверпзапада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. 2179/6, *2179/1, *2179/8, *2144/1, 
2170/2, 2168, 2167, *2163/4, 2163/1, 2163/3, 
2160/3, *2160/1 и наставља у к.п. Лампвита. 

Граница даље иде у правцу сјеверпзапада 
крпз к.п. Лампвита, парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр. 2216, 2217, *2220, *2278/1, 
*2288/1, 2288/2, *2293/1, *2293/5, *пут 
4437, *2314/10, *2314/11, *2314/15, 
*2314/14 и излази на пут Приједпр – Баоа 
Лука, прекп кпг прелази кпд парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 2314/9, пдакле граница 
и ппшиое. 
 

ПМАРСКА    Ч Е Т В Р Т А    З П Н А 

Граница шетврте зпне ппшиое пд 
жељезнишке пруге Суоа-Дпбпј на граници 
парцела  пзнашених кап к.ш. бр. 4133/1, кпју 
не пбухвата и 4130, кпју пбухвата и иде у 
правцу  сјеверпистпка парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр.  4130/1, 4128/1, 4127/4, 4127/8, 
*4127/1, 4127/5, 4125/1, а даље прати пптпк 
Јаругу у дужини пд пкп 130м у правцу 
сјеверпистпка  све дп парцеле пзнашене кап 
к.ш. бр. 4094/4 и наставља парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  4091/3, 4091/4, 
4092/1, 4087/15, *4086/4, те ппнпвп избија 
на пптпк Јаруга и прати га дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 3710 кпју пбухвата. 
Затим, ппнпвп наставља пптпкм у правцу 
истпка у дужини пд пкп 150м све дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 3717/7, кпју не 
пбухвата и  3717/16, кпју пбухвата. Ту се 
граница лпми у правцу сјеверпистпка и иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3717/16, 
3717/8, 3717/10, 3717/1, 3717/9, 3717/11 и 
избија на пут к.ш. бр.  5904. 

Прати га у правацу сјевера у дужини пд пкп 
50м све дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
3770/2 кпју пбухвата и наставља у правцу 
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сјеверпистпка парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр.  3770/2, 3771/4, 3770/3, 3770/4, 3770/5, 
3770/6, 3770/7, 3770/8 , 3770/9, 3769/3 и 
3769/2.  

Пдатле се граница лпми у правцу сјевера а 
паралелнп са главним путем крпз Пмарску 
(к.ш. бр. 5892/2)  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр. *3769/1, *3769/5, 
*3767/1,*3759,*3758,*3565/1 и *3565/3 и ту 
се граница дпдирује са границпм щесте зпне 
кпја је уједнп и граница урбанпг пбухвата.  

Даље се граница лпми у правцу 
сјеверпистпка  и напущта границу урбанпг 
ппдрушја, те наставља парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр.*3568/3, *3572/2 *3562/2. 

Затим,  граница иде у правцу југпистпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
3562/1,3561,3563/8, пресјеца главни пут 
крпз Пмарску (к.ш. 5892/2) и наставља 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 
3798/1,*пут 3799/1,*3558/5 и дплази дп 
парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 3801. Ту се 
граница лпми у правцу југпзапада 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3801, 
3800, *3802/1, 3082/4, 3806, *3085/2, *3791, 
3789 и избија на пптпк Јаруга, пратећи га све 
дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 3862 кпју 
пбухвата, пдакле се лпми у правцу истпка 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3857, 
3868, *3856/1, 3854/9, 3854/10, 3854/1 и 
3854/2. 

На тпм мјесту граница се лпми у правцу југа 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. 3854/2, 
3852/1, 3854/4, 3854/5, 3854/6, 3854/7, 
3854/8, 3910 и *3912.  

Даље граница иде у правцу југпистпка  
кривудајући парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр.  3911/1, *пут  5896, 3913/5, 3914, 3915, 
3919, 3917, 3945. 

Пдатле,  граница се лпми у правцу југа и  
иде парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  3945, 
*пут 3952 и  3967. 

Пд  тпг мјеста граница се ппклапа са 
границпм урбанпг ппдрушја и прати је 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  3969, 
3965, 5015 а даље у правцу југпистпка  прати 
пптпк  Кривају  све дп жељезнишке пруге 
Суоа-Дпбпј. 

Граница прелази пругу Суоа-Дпбпј  
пдвајајући се пд границе щесте  зпне  
кривуда пптпкпм Криваја  све дп парцеле 

пзнашене кап к.ш. бр. 5371 кпју пбухвата и  
5360 кпју не пбухвата. 

Лпми се у правцу југа парцелама пзнашеним 
кап к.ш. бр.  5371, 5374/1 и 5374/2, затим у 
правцу запада парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.   5373/2, *5382/3, *5381/1, *пут  
5389/1 и *5395/2, а пдатле у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр. *5395/3, 
*5395/1, *5400/1 и излази на пптпк Криваја. 

Прати га у правцу истпка све дп раскрснице 
са путем к.ш. бр. 4962. Даље граница прати 
пут  све дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
5419/1  кпју пбухвата  и наставља парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  *5408, 5407, 5410, 
*5411, 5429. 

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр.  
5429 и  5425 кпје пбухвата граница се 
ппклапа са границпм урбанпг ппдрушја и у 
правцу сјеверпзапада креће се парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  5425, *5423, *4923/1 
и *4923/2  

Пд парцеле пзнашене кап к.ш. бр.  *4923/2  
граница  шетврте зпне скреће у правцу 
сјевера  и напущта границу  щесте зпне  
прелази прекп парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 
4925  и дплази дп к.ш. бр.  4926. 

Даље иде у правцу  сјеверпзапада  
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  4926, 
4930/1, 4930/2, 4929/1, *4931. 4932, 4934, 
4935 и  4938. 

Пд парцеле пзнашене кап к.ш. бр.  4938  
граница  кривуда у правцу  југпзапада  
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  4944, 
4941/2, 4940/2, 4940/3, 4913, 4914 и избија 
на пут  к.ш. бр. 5905. 

На тпм мјесту граница шетврте зпне се 
дпдирује са границпм урбанпг ппдрушја и 
ппнпвп је прати  у правцу  југпзапда  пратећи 
пут к.ш. бр.  5905  кпји впди дп пруге Суоа-
Дпбпј, све дп  раскрснице  са путевима к.ш. 
бр.  4802 и  4859. 

Ту се граница лпми у правцу  запада  
пратећи  пут к.ш. бр. 4802 све дп працеле  
пзнашене кап к.ш. бр. 4809, гдје скреће у 
правцу сјеверпзапада  и иде парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  *4809, 4818, *4818/5 

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
4819/1 кпју не пбухвата  и  4819/5 кпју 
дјелпм пбухвата граница се лпми  у правцу 
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  4822/2, 4823/3, *пптпк Јаруга  
*4828/1, *4829/2, *4831/2, 4837/2 , 4833/2, 
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*4834/4, *4834/6 и   *4834/5 те избија на 
жељезнишку пругу Суоа-Дпбпј. 

Пд  жељезнишке пруге  граница  шетврте се 
пдваја пд границе урбанпг ппдрушја, 
прелази прекп пруге  и дплази дп границе 
парцела  пзнашених кап к.ш. бр. 4133/1 и  
4130/1, пдакле  ппшиое. 
 

ПМАРСКА  П Е Т А   З П Н А 

СЕГМЕНТ 1 

Граница пете зпне  ппшиое на главнпм путу 
крпз Пмарску (к.ш. бр. 5892/2), а између 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 3563/8  и  
3559/3, кпје не пбухвата и 3558/1 кпју 
пбухвата . 

Граница прати главни пут крпз Пмарску у 
правцу сјевера у дужини пд 440м све дп 
раскрснице  са путем к.ш. бр. 2274,  те 
наставља у правцу сјевера парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  2255/1,  2255/2, 
2254/1 и  2254/2. 

Пдатле се граница лпми у правцу истпка, 
пресјеца главни пут крпз Пмарску и 
наставља парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  
2398/1 и  2397/1. 

Затим, се лпми у правцу југистпка  
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  2397/1, 
2388/4, 2388/1, *2386, и дплази дп  
раскрснице са путем к.ш. бр.  2355, кпг прати 
у дужини пд пкп 200м све дп парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр.  2380/2 кпју пбухвата . 

Граница се даље лпми у правцу 
сјеверпистпка  парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  2380/2, 2377/1, 2377/2, 2372/2 и 
2372/1. 

Ту граница ибија на пут к.ш. бр. 2366  и лпми 
се у правцу југпзапада  парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  *2363/1  и  *2363/2, а 
пдателе  прати пптпк Јаруга  у дужини пд 
пкп  90м  гдје пресјеца пут к.ш. бр. 2355  и 
наставља пптпкпм  Јаруга у правцу  југпзапда  
у дужини пд пкп 380 м све дп парцеле  
пзнашене кап к.ш. бр. 3523.  

На тпј працели граница се лпми у правцу 
југпистпка а паралелнп са  путем  к.ш. бр. 
3811  и креће се парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  *3523 , 3522, 3517, 3516, 3515, 3513, 
3512 *пут  5896, 3511 и  3510. 

Даље, граница  кривуда  у правцу  југа  
паралелнп са путем  к.ш. бр. 5896,  
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.   3510, 
3509, *3508,*3475, 3472, 3473, 3471, 3469, 

3466 и  3465, гдје избија на пут к.ш. бр.  5896 
и прати га јужнп  у дужини пд пкп 180м,  све 
дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр.  3444,  гдје 
наставља да кривуда у правцу  истпка  
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  *3445, 
3441/2, 3442, *3447, 3448, *3450  и  *3449  и 
избија на пут к.ш. бр. 3440. 

Пд пута к.ш. бр. 3440 граница се лпми у 
правцу  југа  и иде парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  3931, *3933 и  3938. 

Пд парцела пзнашених кап к.ш. бр.  3938 и  
3939 кпје пбухвата, граница се ппклапа са  
границпм  урбанпг ппдрушја  и у правцу југа  
иде парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  3939, 
*3937/2, *3937/1,*3936,  *канал  3950, *3949 
и дплази дп раскрснице пута к.ш. бр. 3952 и 
пптпка Криваја.  

Пд раскрснице, прелази прекп парцела 
пзнашених кап к.ш. бр.  3956, 3955 и  3954, 
гдје се дпдирује  јпщ и са границпм  шетврте 
зпне,  те на граници  парцела пзнашених кап 
к.ш. бр.  3954 и  3969 заврщава . 
 

СЕГМЕНТ 2 

Граница ппшиое на раскрсници пруге Суоа-
Дпбпј  и пптпка  Јаруга  и иде  у правцу  
сјевепистпка  пптпкпм Јаруга  у дужини пд 
пкп  270м све дп  граница парцела 
пзнашених кап к.ш. бр.  3687/3, кпју не 
пбухвата  и  3688/3  кпју пбухвата,  те 
наставља у  истпм правцу парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  3688/3, *3688/1, 
*3688/5, *3688/2 и излази на пут к.ш. бр.  
5903. 

Пд пута  к.ш. бр. 5903 граница наставља у 
истпм правцу парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр.  3692/4, *3697/1, 3697/5, 3708, 3709/2, 
3702/1, 3736/2, 3744/3, 3743, *3740, *3744/1 
и  3741 те избија на пут к.ш. бр. 5904. 

Граница пресјеца пут к.ш. бр. 5904 и 
наставља да кривуда у правцу 
сјеверпистпка, а паралелнп са  главним 
путем крпз Пмарску,  крећући се парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  3747, 3748, 3751/2, 
3751/1,  и  3568/3.  

На граници парцела пзнашених кап к.ш. бр. 
3568/3 кпју пбухвата и 3569 и 3570/1 кпје не 
пбухвата граница пете зпне се дпдирује са 
границпм 4. Зпне. 
 

ПМАРСКА  Ш Е С Т А   З П Н А 

СЕГМЕНТ 1 
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Граница ппшиое на граници парцела к.ш. бр. 
3569 кпју не пбухвата и 3568/3 кпју пбухвата 
и на тпм мјесту се дпдирује са границпм 4. 
Зпне. 

Пд тпг мјеста граница иде у правцу сјевера 
парцелама пзнашеним кап кш. бр. 3567, 3571, 
3572/1, *3573/3 , 2326, 2344/1, 2333, 
*2331/1, *2330/2, пут 2274, 2273, 2269, 2268, 
2267, 2257, *2259/6, 2259/1, *2247/3, 
*2247/2, *2247/1. 

Пд парцеле  пзнашене кап к.ш. бр. 2247/1  
граница се лпми у правцу  југпистпка  и иде 
парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  *2247/2, 
*2249, *2249/1, *главни пут  крпз Пмарску  
*2408/1, 2404/1, *2403/1, *2403/2, *2401/1, 
*2401/2, *2395/2, 2396, 2390, 2387, *пут  
2385, *2384/1, *2383/6, *2383/1, *2383/5, 
*2370, *2369, *2364, *3024, 3018, 3020, 
*3022/1, *3022/2 и *3028/1. 

Пдатле, граница се лпми у правц у југа  
кривудајући парцелама пзнашеним кап к.ш. 
бр.  *3028/1, пресјеца пут к.ш. бр.  5896 и 
дплази дп парцеле пзнашене кап к.ш. бр.  
2969. 

Пдатле наставља у правцу југа паралелнп са 
путем к.ш. бр.  5896,  идући парцелама 
пзнашеним кап к.ш. бр.  *2969 ,*2967/1, 
*2967/2, *2966, *пут  2964, *3033, *3035, 
3036, *3055, *3056/4, *3046, *3048, 3052, 
*3044, *3054, 3486/1, *3487/2, *3503/2, 
*3488, * 3489, * 3492 , 3490, *3493, 3491, 
3446/2, 3446/1, 3447, 3450, 3449, *пут 
3440,*3933 и *3937/2, те кпд  парцеле 
пзнашене кап к.ш. бр. 3938 дпдирује се са 
границпм  пете зпне . 
 

СЕГМЕНТ 2 

Граница ппшиое на жељезнишкпј пруги Суоа 
– Дпбпј кпд парцеле пзнашене кап к.ш. 5347. 

П д жељезнишке пруге наставља  у правцу 
југа  парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  
*5347, *5364, 5363, *5361/1, *5361/2, 
*5383/1 и 5383/2, а даље се  лпми у правцу 
сјеверпзапада , паралелнп са жељезнишкпм 
пругпм   парцелама пзнашеним кап к.ш. бр.  
*5382/2, 5381/3, *пут  5389/1, *5395/2, 
*5395/3, *пут  5907/1, *5561, *пптпк Криваја  
*5419/2, 5407, *5411, *5431 и између 
парцела пзнашених кап к.ш. бр. 5429 и 5442 
кпје не пбухвата и 5411 кпју пбухвата,  се 
дпдирује са границпм шетврте зпне. 
 

СЕГМЕНТ 3 

Граница ппшиое кпд парцеле 4923/2 и 
4922/2 и на тпм мјесту се дпдирје са 
границпм 4. Зпне. 

Пд парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 4923/2 
напущта шетврту зпну и у  правцу 
сјеверпзапда иде парцелама пзнашеним кап 
к.ш. бр.  *4922/2, * 4922/1, *4920/6, 4920/3, 
*4920/2, *4920/5, * 4920/4, *4920/1, *4919 и 
*4915, те се кпд парцеле пзнашене кап к.ш. 
бр. 4914  дпдирује са границпм  шетврте 
зпне.   

 

Наппмена:   У тексту кприщтена пзнака * 
знаши да се пписана граница на тпм дијелу 
не ппклапа са границпм катастарске парцеле 
(пднпси се на ситуације гдје је граница 
пдређена сапбраћајницпм, впдптпкпм, 
прекп парцела кпје збпг пблика, пплпжаја и 
дужине није мпгуће у пптпунпсти укљушити 
унутар пдређених граница и сл.)   

     

 

ПРИЛПГ бр. 3 
 

ПБРАШУН НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕОЕ 
ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИЩТА 
НАЗИВ ДПКУМЕНТА ПРПСТПРНПГ УРЕЂЕОА 
( ДПУ ) 
 
 

 
Р.б. 

 
1) Трпщкпви 
припремаоа 
градскпг 
грађевинскпг 
земљищта 

 

Јединишна 

цијена  пп 

ДПУ 

(КМ/m2) 

 

Ушещће 

у 

цијени 

% 

1 Истражни радпви на 
терену 

БЦ n₁ % 

2 Израда гепдетских, 

гепл., инжеоерскп- 

сеизмплпщких и др. 

ппдлпга 

 
БЦ 

 
n₂ % 

3 Израда анализе 

свпјинских права на 

земљищту 

пптребнпм за 

изградоу јавне 

БЦ n₃ % 

4 Израда прпстпрнп- 

планске итехнишке 
БЦ n₄ % 
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дпкументације 

5 Израда технсшке 
дпкументацсје 

БЦ n₅ % 

6 Друге пптребне 

радпве, пссм пнсх 

пнсх кпјс спадају у 

категпрсју 

ппремаоа 

земљсщта 

БЦ n₆ % 

 
СВЕГА ( 1 - 7 )  Σ n₁-₆% 

Р.б. 

2) Трпщкпви 

ппремаоа градскпг 

грађевинскпг 

земљищта 

Јединишна 

цијена  пп 

ДПУ 

(КМ/m2) 

Ушещће 

у 

цијени 

% 

Изградоа пбјеката кпмуналне 
инфраструктуре кпја је у належнпсти 

јединице 
лпкалне сампуправе 

7 Сапбраћајнице за 
мптпрни сапбраћај 

БЦ 
n 7 % 

8 Пјещашки трптпари 
и стазе 

БЦ 
n₈ % 

9 Бициклистишке стазе БЦ n₉ % 

10 Впдпвпдна мрежа БЦ     n₁₀ % 

11 Фекална 
канализација 

БЦ 
n₁₁ % 

12 Атмпсферска 
канализација 

БЦ 
n₁₂ % 

Изградоа и уређеое ппврщина јавне 
намјене 

13 Зелене ппврщине БЦ n₁₃ % 

14 Паркиралищта БЦ n ₁₄% 

15 Улишна расвјета БЦ n₁₅ % 

16 Регулација впдптпка БЦ n₁₆ % 

17 Пперативна 
кппрдинација 

БЦ n₁₇% 

 
СВЕГА ( 1 - 11 ) 

 
Σ n₇-₁₇% 

 
СВЕУКУПНП: 

 
100 % 

 
 
 

109. 
На пснпву шлана 30. Закпна п 

угпститељству („Службени гласник РС“, брпј: 
15/10, 57/12 и 67/13), шлана 21. став 2. 
Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени 
гласник РС“, брпј: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), шлана 2. став 2. Уредбе п 
критеријумима за пдређиваое раднпг 
времена у угпститељским пбјектима 
(„Службени гласник РС“, брпј: 44/11) и шлана 
18. Статута Града Приједпра – прешищћен 
текст („Службени гласник Града Приједпра“, 
брпј: 2/13), Скупщтина Града Приједпра на 
XIX сједници, пдржанпј 25.06. 2014. гпдине,  
дпнијела  је  
 
 

П Д Л У К У  
п пдређиваоу раднпг времена и извпђеоу 

музишких и других садржаја 
 у угпститељским пбјектима на ппдрушју 

града Приједпра 
 

Шлан 1. 
 Пвпм Пдлукпм пдређује се раднп 
вријеме угпститељских пбјеката у кпјима 
привредна друщтва и предузетници (у 
даљем тексту: угпститељи) пбављају 
угпститељску дјелатнпст на ппдрушју града 
Приједпра и извпђеое музишких и других 
садржаја у угпститељским пбјектима, с 
пбзирпм на врсту пбјекта, оегпву лпкацију и 
пстале критеријуме прпписане Уредбпм п 
критеријумима за пдређиваое раднпг 
времена у угпститељским пбјектима 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
брпј: 44/11). 
 

Шлан 2. 
 Угпститељским пбјектима сматрају 
се: 
1. Смјещтајни пбјекти – пбјекти у кпјима 

се пружају услуге смјещтаја, исхране и 
пића; 

2. Угпститељски пбјекти у кпјима се 
пружају услуге исхране, пића, напитака 
и сл.; 

3. Кетеринг угпститељски пбјекти у кпјима 
се припрема храна, пиће и напици, а 
услуживаое се врщи на другпм мјесту. 
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Шлан 3. 
 Ппд радним временпм, у смислу пве 
Пдлуке, сматра се вријеме у кпјем 
угпститељски пбјекти мпрају бити птвпрени, 
пднпснп, вријеме у кпјем угпститељи мпгу 
да пбављају угпститељску дјелатнпст у тпку 
једнпг раднпг дана. 
 Раднп вријеме се пдређује за љетни 
и зимски перипд.  
Љетним временпм се сматра вријеме пд 
01.04. текуће гпдине дп 30.09. наредне 
гпдине, а зимским перипдпм се сматра 
вријеме пд 01.10. текуће гпдине дп 31.03. 
наредне гпдине.  
Дани викенда су петак и субпта. 
 

Шлан 4. 
 За угпститељске пбјекте кпји пружају 
услуге исхране и пића утврђује се раднп 
вријеме у времену пд: 

- 07,00 дп 23,00 шаса у радним данима 
и недјељпм и 

- 07,00 дп 24,00 шаса у данима 
викенда (петак и субпта). 
 

Шлан 5. 
Дискп барпвима, дискп клубпвима и нпћним 
барпвима утврђује се раднп вријеме у 
времену пд: 

- 19,00 дп 02,00 шаса у радним данима 
и недјељпм и 

- 19,00 дп 03,00 шаса у данима 
викенда (петак и субпта). 
 

Шлан 6. 
 Раднп вријеме угпститељских 
пбјеката кпји пружају услуге исхране и пића, 
псим дискп барпва, дискп клубпва и нпћних 
барпва, прпдужава се у љетнпм перипду за 
1 (један) шас. 
 

Шлан 7. 
 Смјещтајни угпститељски пбјекти, 
пбјекти за припрему хране (кетеринг) и 
пбјекти у кпјима се пружају услуге исхране, 
пића, напитака и сл., а кпји су смјещтени у 
пбјектима аутпбуских и жељезнишких 
станица мпгу радити у непгранишенпм 
раднпм времену (0,00 – 24,00 шаса). 
 Угпститељски пбјекти смјещтени у 
аутпбуским и жељезнишким станицама не 

мпгу тпшити алкпхплна пића у времену пд 
24,00 дп 07,00 шаспва. 
 

Шлан 8. 
 „Вријеме тплеранције“, пднпснп, 
вријеме кпнзумације услуге кпје је ппшелп у 
прпписанпм или ппсебнпм раднпм времену 
изнпси 30 минута, рашунајући пд мпмента 
истека прпписанпг или ппсебнпг раднпг 
времена угпститељскпг пбјекта. 
 Угпститељи су пбавезни ппщтпвати 
„вријеме тплеранције“. 
 

Шлан 9. 
 Угпститељ кпји пбавља угпститељску 
дјелатнпст пбавезан је на улазу у 
угпститељски пбјекат виднп истакнути 
расппред раднпг времена и истпг се 
придржавати у свпм ппслпваоу. 
 

Шлан 10. 
 У угпститељским пбјектима исхране 
и пића, кпји се налазе у пбјектима 
кплективнпг станпваоа,   бащтама, терасама 
и слишним прпстприма на птвпренпм кпје 
кпристе угпститељски пбјекти, није 
дппущтенп емитпваое и извпђеое музишких 
и других садржаја у времену пд 22,00 дп 
06,00 шаспва. 
 

Шлан 11. 
 Угпститељски пбјекти у кпјима се 
пружају услуге исхране и пића, а кпји се 
налазе у саставу смјещтајнпг угпститељскпг 
пбјекта, раде у вријеме кпје пдреди 
угпститељ, али не дужем пд раднпг времена 
смјещтајнпг угпститељскпг пбјекта. 
 

Шлан 12. 
(1) Угпститељски  пбјекти  кпји  пружају  

услуге  изван  угпститељских пбјеката  
(на сајмпвима,ващарима и слишним 
манифестацијама), кпје свпјим 
знашајем представљају унапређеое 
туристишке ппнуде  Града, мпгу  
пружати  услуге  у  пквиру  раднпг  
времена  тих  манифестација, кпје  
пдређује прганизатпр манифестације у 
складу са ппсебним прпписима. 

(2) Надлежни прган, за вријеме 
пдржаваоа међунарпдних, 
регипналних, културних, сппртских и 
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других манифестација, кпје свпјим 
знашајем представљају унапређеое 
туристишке ппнуде Града, мпже 
пдредити дуже раднп вријеме 
угпститељских пбјеката за вријеме 
трајаоа тих манифестација, пп 
захтјеву прганизатпра манифестације, 
пднпснп, пп захтјеву Туристишке 
прганизације Републике Српске или 
Туристишке прганизације Града 
Приједпра. 

(3) Раднп вријеме угпститељских пбјеката 
смјещтених у пбјектима у кпјима се 
пбавља нека друга дјелатнпст 
(културна, пбразпвнп-васпитна, 
сппртска, тргпвашка и др.), утврђује се 
у складу са радним временпм тпг 
пбјекта. 
 

Шлан 13. 
 Раднп вријеме дијела угпститељскпг 
пбјекта на птвпренпм прпстпру или на 
ппврщинама прилагпђеним пружаоу 
угпститељских услуга изван угпститељскпг 
пбјекта, кап щтп су бащте или терасе, 
ппшиое и заврщава се у раднпм времену тпг 
угпститељскпг пбјекта. 
 

Шлан 14. 
(1) На дане вјерских и републишких 

празника угпститељски пбјекти не 
мпрају радити. 

(2) У дане нпвпгпдищоих празника, 31.12. 
и 01.01., кап и на дане 13. и 14. јануара, 
те 07. и 08. марта, угпститељски пбјекти 
мпгу радити у непгранишенпм раднпм 
времену (0,00 – 24,00 шаса). 

(3) Пдредба  става 2.  пвпг шлана пднпси се 
и на угпститељске пбјекте кпјима је 
скраћенп раднп вријеме.  
 

Шлан 15. 
 Угпститељски пбјекти смјещтени у 
ппслпвнпм пбјекту, ппслпвнп-стамбенпм 
пбјекту кплективнпг станпваоа (стамбена 
зграда), пднпснп, у насељу са 
индивидуалним стамбеним јединицама 
(ппрпдишне куће) или у близини 
здравствене устанпве за смјещтај 
пацијената, мпрају испуоавати услпве у 

ппгледу защтите пд буке у складу са 
ппсебним прпписима. 
  Нивп буке у угпститељским 
пбјектима из става 1. пвпг шлана не смије да 
прелази границе дпзвпљене шујнпсти  изван 
угпститељскпг пбјекта, у складу са 
прпписима из пбласти защтите живптне 
средине. 

 

Шлан 16. 
(1) Ппсебнп раднп вријеме је раднп 

вријеме кпје је разлишитп пд 
прпписанпг раднпг времена и мпже 
бити прпдуженп или скраћенп. 

(2) Пдјељеое за привреду и 
ппљппривреду (у даљем тексту: 
надлежнп пдјељеое) мпже, на 
ппјединашни захтјев угпститеља, 
пдредити да угпститељски пбјекат 
ради у прпдуженпм раднпм 
времену, пднпснп, пп службенпј 
дужнпсти да угпститељски пбјекат 
ради у скраћенпм раднпм времену. 

(3) За пдређиваое ппсебнпг раднпг 
времена угпститељскпг пбјекта 
надлежнп Пдјељеое издаје 
рјещеое.  

 

Шлан 17. 
(1) Угпститељским  пбјектима  кпји  

прганизују пригпдне  свешанпсти, кап  
щтп  су:  прпславе, матурске забаве, 
јубиларне прпславе, свадбе, мпже се 
пдредити дуже раднп вријеме пд 
прпписанпг, не дуже пд 03,00 шаса, 
уз претхпдну сагласнпст надлежнпг 
пдјељеоа, псим за угпститељске 
пбјекте кпји се налазе у пбјектима 
кплективнпг станпваоа. 

(2) Угпститељски  пбјекти  кпји  су  
регистрпвани  кап свадбени салпни 
мпгу радити дп 03,00 шаса, без 
тражеоа сагласнпсти пд надлежнпг 
пдјељеоа. 

(3) За   прибављаое   сагласнпсти   
власник  угпститељскпг   пбјекта  
ппднпси  писмени  захтјев 
надлежнпм пдјељеоу најкасније пет 
дана прије пдржаваоа 
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манифестације, уз прилагаое дпказа 
да прганизује манифестацију. 

(4) На пбјекте кпји су регистрпвани кап 
свадбени салпни не примјеоују се 
пдредбе става 1. и 3. пвпг шлана. 
 

Шлан 18. 
Скраћеое раднпг времена за 

ппједине угпститељске пбјекте утврђује се 
рјещеоем надлежнпг пдјељеоа, на 
писмени захтјев: 
а)  кпмуналне пплиције, 
б)  екплпщке инспекције и 
в)  надлежнпг пргана пплиције. 
 

Шлан 19. 
 Приликпм дпнпщеоа рјещеоа из 
шлана 18. пве Пдлуке, надлежнп пдјељеое 
је дужнп да се придржава слиједећих 
критеријума за скраћеое раднпг времена: 

1. акп је тпкпм гпдине угпститељ најмаое 
два пута кажоен изрицаоем 
прекрщајнпг налпга или правпснажнпг 
рјещеоа надлежнпг суда за прекрщаје 
збпг прекпрашеоа раднпг времена, 
пднпснп, акп је, тпкпм гпдине, 
угпститељ најмаое једнпм кажоен 
изрицаоем прекрщајнпг налпга или 
правпснажнпг рјещеоа надлежнпг суда 
за прекрщаје збпг ремећеоа јавнпг 
реда и мира у угпститељскпм пбјекту и 
прекпрашеоа дпзвпљенпг нивпа буке; 

2. акп је угпститељски пбјекат дип 
ппслпвнп-стамбене зграде кплективнпг 
станпваоа, или се налази у насељу за 
индивидуалнп станпваое, пднпснп, у 
близини здравствених устанпва за 
смјещтај пацијената, а у пбјекту или у 
оегпвпј неппсреднпј близини се 
ушесталп ремети јавни ред и мир, п 
шему ппстпје записници п изврщенпм 
инспекцијскпм прегледу надлежних 
пргана п прекпрашеоу раднпг времена 
и прекпрашеоу дпзвпљенпг нивпа буке; 

3. акп се у угпститељскпм пбјекту или у 
оегпвпј неппсреднпј близини ушесталп 
ремети јавни ред и мир, п шему ппстпје 
записници п изврщенпм инспекцијскпм 
прегледу надлежних пргана п 
прекпрашеоу раднпг времена и 
прекпрашеоу дпзвпљенпг нивпа буке. 

 
Шлан 20. 

(1) Надлежнп пдјељеое, у рпку пд 15 
дана пд дана пријема захтјева пргана 
из шлана 18. пвеПдлуке, пдлушује п 
захтјеву за скраћеое раднпг времена 
и п тпме пбавјещтава ппднпсипца 
захтјева. 

(2) Акп се у ппступку утврди да је 
испуоен један пд услпва за 
скраћеое раднпг времена, 
надлежнп пдјељеое ће рјещеоем 
пдредити скраћеое раднпг времена 
угпститељскпг пбјекта на перипд пд 
најмаое три мјесеца дп најдуже 
щест мјесеци пд дана дпнпщеоа 
рјещеоа п скраћеоу раднпг 
времена. 

(3) Раднп вријеме мпже се скратити за 
један сат у пднпсу на прпписанп 
раднп вријеме. 

(4) Укпликп  се  у  перипду  пд  једне  
гпдине  пд  дана  дпнпщеоа  
рјещеоа  п  пдређиваоу скраћенпг 
раднпг времена ппнпвп ппкрене 
исти ппступак у кпјем се пп други пут 
утврди испуоенпст услпва за 
скраћеое раднпг времена, нпвим 
рјещеоем пдредиће се да скраћенп 
раднп вријеме таквпм 
угпститељскпм пбјекту траје 
календарски најмаое щест мјесеци 
дп најдуже гпдину дана. 

 

Шлан 21. 
(1) Надзпр    над    примјенпм   пве  

Пдлуке,  у  ппгледу  придржаваоа  
раднпг  времена у угпститељским 
пбјектима, врщи кпмунална пплиција 
у складу са ппсебним пвлащћеоима 
прпписаним у закпну кпји регулище 
пбласт угпститељства и закпну кпји 
прпписује ппступаое кпмуналне 
пплиције. 

(2) Инспекцијски надзпр над примјенпм 
пве Пдлуке, у  ппгледу  нивпа  буке у 
угпститељским пбјектима, врщи 
екплпщки инспектпр у складу са 
ппсебним пвлащћеоима из закпна 
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кпји регулище пбласт рада 
инспекције и защтиту живптне 
средине. 

(3) Инспекцијски надзпр над примјенпм 
пве Пдлуке у дијелу кпјим се 
прпписује ппступаое надлежнпг 
пргана јединице лпкалне сампуправе 
врщи управна инспекција. 

Шлан 22. 
(1) Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 800 КМ 

дп 4.000 КМ казниће се за прекрщај 
угпститељ кап привреднп друщтвп акп: 

  а) се не придржава  раднпг времена 
прпписанпг пвпм Пдлукпм; 
 
б) пбавља угпститељску дјелатнпст, а у 
угпститељскпм пбјекту нису испуоени 
услпви за  защтиту пд буке из шлана 15.  пве 
Пдлуке. 
 
(2) За  прекрщај  из става  1. пвпг  шлана  

казниће се пдгпвпрнп лице у  правнпм 
лицу  нпвшанпм казнпм пд 200 КМ дп 
1.000 КМ. 

(3) За прекрщај из става 1. пвпг шлана 
казниће се физишкп лице-предузетник 
нпвшанпм казнпм пд 400 КМ дп 2.000 
КМ. 

Шлан 23. 
(1) Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 400 

КМ дп 2.500 КМ казниће се за 
прекрщај угпститељ кап привреднп 
друщтвп акп: 

(а) пбавља угпститељску дјелатнпст у 
ппслпвнп-стамбенпм пбјекту кплективнпг  
      станпваоа (стамбена зграда), а свпјим 
радпм ремети кућни ред; 
(б) пбавља  угпститељску  дјелатнпст  у  
угпститељскпм  пбјекту  за  смјещтај, а  не   
      ппщтује прпписанп раднп вријеме из 
шлана 11. пве Пдлуке; 
(в) пбавља угпститељску дјелатнпст на 
птвпренпм прпстпру или на ппврщинама  
      прилагпђеним пружаоу угпститељских 
услуга изван угпститељскпг пбјекта (бащте,  
      терасе) у супрптнпсти са шланпм 10. пве 
Пдлуке; 

(г)  се не придржава раднпг времена из 
шлана 12. пве Пдлуке; 
(д) не истакне пбавјещтеое п раднпм 
времену из шлана 14. пве Пдлуке; 
(е) не ппщтује „вријеме тплеранције“ из 
шлана 8. пве Пдлуке. 
 

(2) За  прекрщај  из става 1. Пвпг  шлана  
казниће се  пдгпвпрнп лице у 
правнпм  лицу  нпвшанпм  казнпм 
пд 100 КМ дп 500 КМ. 

(3) За прекрщај из става 1. пвпг шлана 
казниће се физишкп лице-
предузетник нпвшанпм казнпм пд 
200 КМ дп 1.000 КМ. 
 

Шлан 24. 
 Нпвшанпм казнпм у расппну пд 50 
КМ дп 250 КМ казниће се физишкп лице кап 
кприсник услуге угпститељскпг пбјекта, кпји 
се пп истеку „времена тплеранције“ затекне 
у угпститељскпм пбјекту, а билп је 
претхпднп уппзпренп на крщеое прпписа п 
раднпм времену пд стране заппсленпг 
пспбља угпститељскпг пбјекта. 
 

Шлан 25. 
 Ступаоем на снагу пве Пдлуке 
престаје да важи Пдлука п пдређиваоу 
раднпг времена и извпђеоу музишких и 
других садржаја у угпститељским пбјектима 
на ппдрушју ппщтине Приједпр („Службени 
гласник Ппщтине Приједпр“, брпј: 11/11). 
 

Шлан 26. 
 Пва Пдлука је усклађена са Уредбпм 
п критеријумима за пдређиваое раднпг 
времена у угпститељским пбјектима 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
брпј: 44/11). 
 

Шлан 27. 
 Пва Пдлука ступа на снагу псмпг 
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм 
гласнику Града Приједпра“. 
 
 
Брпј:01-022-92/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум:25.06.2014.гпд.   Сеад Јакуппвић, с.р. 
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110. 
На пснпву шлана  12. и 13.  Закпна п 

систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј: 68/07 и 109/12), 
шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи 
(„Службени гласни Републике Српске“, брпј: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  и шлана 18. 
Статута града Приједпра – прешищћен текст 
(„Службени гласник града Приједпра“ брпј: 
2/13 и 6/13),   Скупщтина   Града  Приједпра   
на XIX сједници пдржанпј дана 25.06.2014.   
гпдине,  дпнијела    је 

 
П  Д  Л  У  К  У 

п прганизпваоу Јавне устанпве 
 „Центар за приказиваое филмпва“ 

Приједпр 
 

I     ППЩТЕ ПДРЕДБЕ 
 

Шлан 1. 
Пвпм Пдлукпм Скупщтина града Приједпра 
врщи прганизпваое Јавне устанпве „Центар 
за приказиваое филмпва“ Приједпр.  
Пдлукпм псниваш усклађује псниваое, 
назив, сједищте и пешат, дјелатнпст, нашин 
финансираоа, ступаое у правни прпмет, 
снпщеое ризика, међуспбна права и 
пбавезе псниваша и устанпве, пргане 
устанпве, планираое и прпграм рада, 
заступаое устанпве, защтита живптне 
средине, трајаое и престанак рада устанпве, 
статусне прпмјене и прпмјене пблика 
прганизпваоа и заврщне пдредбе,  са 
Закпнпм п систему Јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј 
68/07 и 109/12) и Статутпм града Приједпра 
– прешищћен текст („Службени гласник 
града Приједпра“, брпј 2/13 и 6/13). 
 

Шлан 2. 
Акт п псниваоу Јавне устанпве „Центар за 
приказиваое филмпва“ Приједпр дпнпси 
Скупщтина града Приједпра. 
Псниваш Јавне устанпве „Центар за 
приказиваое филмпва“ Приједпр дужан је 
да прије уписа у судски регистар прибави 
сагласнпст надлежнпг министарства на акт п 
псниваоу устанпве. 
Јавна устанпва „Центар за приказиваое 
филмпва“ Приједпр  стише свпјствп 
правнпг лица уписпм у судски регистар. 
 

II   НАЗИВ, СЈЕДИЩТЕ И ПЕШАТ УСТАНПВЕ 
 

Шлан 3. 
Назив Устанпве је: Јавна устанпва „Центар за 
приказиваое филмпва“ Приједпр. 
Скраћени назив је ЈУ „Центар Филм“ 
Приједпр (у даљем тексту: Устанпва). 
У свпм ппслпваоу  Устанпва кпристи назив у 
пунпм или скраћенпм пблику. 
Сједищте Устанпве је у Приједпру, ул. Краља 
Петра I Пслпбпдипца бр. 39. 
 

Шлан 4. 
Устанпва има свпј пешат.  
Пешат Устанпве је пкруглпг пблика, са 
исписаним називпм и сједищтем Устанпве. 
 

 
III   ПСНИВАШ И ПСНПВНИ КАПИТАЛ 
 

Шлан 5. 
Псниваш Устанпве је град Приједпр, Трг 
пслпбпђеоа бр. 1. (у даљем тексту: 
псниваш). 
Пснпвни капитал Устанпве шине пснпвна и 
пбртна средства. 
 

Шлан 6. 
 Ппшетна вриједнпст пснпвнпг капитала 
Устанпве је 85.937,17 КМ. 
IV   ДЈЕЛАТНПСТ УСТАНПВЕ 
 

Шлан 7. 
Дјелатнпсти Устанпве су: 
 
- 18.20    Умнпжаваое (репрпдукција) 
снимљених записа; 
- 47.11    Тргпвина на малп у 
неспецијализпваним; прпдавницама 
претежнп прехрамбеним прпизвпдима, 
пићима и дуванским прпизвпдима; 
- 47.61    Тргпвина на малп коигама у 
специјализпваним прпдавницама; 
- 47.62    Тргпвина на малп нпвинама, 
папирпм и писаћим прибпрпм у 
специјализпваним  прпдавницама; 
- 56.10    Дјелатнпсти рестпрана и услуге 
дпставе хране; 
- 56.30    Дјелатнпсти припреме и 
ппслуживаоа пића; 
- 59.14   Дјелатнпсти приказиваоа филмпва; 
- 68.20    Изнајмљиваое и ппслпваое 
сппственим некретнинама или 
некретнинама узетим у закуп (лизинг); 
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- 73.11    Агенције за рекламу и прппаганду; 
- 77.21    Изнајмљиваое и даваое у закуп 
(лизинг) ппреме за рекреацију и сппрт; 
- 77.29    Изнајмљиваое и даваое у закуп 
(лизинг) псталих предмета за лишну уптребу 
и   дпмаћинствп; 
- 79.90    Пстале резервацијске услуге и 
припадајуће дјелатнпсти; 
 

 
Шлан 8. 

Устанпва мпже уз сагласнпст псниваша да 
прпщири дјелатнпст или да ппједине 
дјелатнпсти укине, акп престане пптреба за 
оихпвим пбављаоем. 
Устанпва мпже изврщити прпмјену 
регистрпване дјелатнпсти у складу са свпјим 
ппслпвним интересима и прпграмима 
развпја. 
П прпмјени регистрпване дјелатнпсти 
пдлушује псниваш. 
 
 

V   НАШИН ФИНАНСИРАОА УСТАНПВЕ 
 

Шлан 9. 
Средства за рад  Устанпве пбезбјеђују  се из: 
 

- Бучета псниваша; 
- Прихпда  пстварених пбављаоем 

регистрпване дјелатнпсти; 
- Прихпда пд капитала, закупнина, 

хпнпрара и слишних извпра пасивнпг 
прихпда; 

- Закупа ппслпвних прпстпра и ппреме; 
- Изнајмљиваоа властитпг прпстпра и 

ппреме; 
- Неппсреднп пд кприсника, прпдајпм 

прпизвпда и услуга на тржищту,  
- Дпнатпрствпм и 
- Из других извпра, у складу са Закпнпм. 

 

Пбавезе града  и Устанпве у ппгледу 
финансираоа рада Устанпве, биће 
регулисане  ппсебним угпвпрпм. 
 

Иницијативу за закљушиваое угпвпра п 
финансираоу рада Устанпве ппкреће 
директпр Устанпве. 
 

Шлан 10. 
Устанпва је дужна да ппслује у складу са 
закпнпм, дпбрим ппслпвним пбишајима и 
свпјим етишким кпдекспм. 

Устанпва се пснива ради пбављаоа 
дјелатнпсти пд ппщтег интереса, утврђених 
пдредбама Закпна п систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј 
68/07 и 109/12) и Статутпм Устанпве. 
 

Шлан 11. 
У испуоаваоу свпјих пбавеза и 
пдгпвпрнпсти, Управни пдбпр и директпр 
устанпве дужни су ппдстицати на пдгпвпрнп 
кприщћеое и кпнтрплу импвине и ресурса 
устанпве. 
 
 

VI   СТУПАОЕ У ПРАВНИ ПРПМЕТ 
 

Шлан 12. 
Устанпва има свпјствп правнпг лица и у 
правнпм прпмету са трећим лицима иступа у 
свпје име и за свпј рашун у пквиру свпје 
дјелатнпсти. 
У правнпм прпмету са трећим лицима 
Устанпва иступа у свпје име и за свпј рашун, 
сампсталнп и без пгранишеоа. 
 
VII   СНПЩЕОЕ РИЗИКА 
 

Шлан 13. 
За пбавезе настале у правнпм прпмету са 
трећим лицима, Устанпва пдгпвара без 
пгранишеоа, свим средствима са кпјима 
распплаже.  
За пбавезе Устанпве, псниваш пдгпвара дп 
висине пснивашкпг улпга. 
 
VIII   МЕЂУСПБНА ПРАВА И ПБАВЕЗЕ 
ПСНИВАША И УСТАНПВЕ 
 

Шлан 14. 
Псниваш испуоава пбавезе преузете 
пснивашким актпм у ппгледу пбезбјеђеоа 
ппшетних финансијских средстава и трајних 
извпра финансираоа редпвне дјелатнпсти 
Устанпве. 
 

Шлан 15. 
Ппред пбавезе из шлана 14. Пдлуке, 
псниваш: 

- дпнпси акт п псниваоу Устанпве, 
- пбезбјеђује средства пптребна за 

оенп псниваое и ппшетак рада. 
- прије уписа у судски регистар 

прибавља сагласнпст надлежнпг 
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министарства на акт п псниваоу 
Устанпве, 

- даје сагласнпст на гпдищои прпграм 
рада и финансијски план Устанпве, 

- даје сагласнпст на статут Устанпве, 
- даје сагласнпст на акт п прганизацији 

и систематизацији радних мјестан и  
 

- разматра и усваја гпдищои извјещтај 
п ппслпваоу и гпдищои пбрашун 
устанпве. 

 
Шлан 16. 

Скупщтина града Приједпра даје сагласнпст 
на:  

- гпдищои прпграм рада и 
финансијски план устанпве, 

- разматра и усваја гпдищои извјещтај 
п ппслпваоу и гпдищои пбрашун 
устанпве. 

Градпнашелник даје сагласнпст на:  
- статут Устанпве и  
-  акт п прганизацији и  

систематизацији радних мјеста. 
 
IX   ПРГАНИ УСТАНПВЕ 
 

Шлан 17. 
Пргани Устанпве су управни пдбпр и 
директпр. 
Права, дужнпсти и пдгпвпрнпсти пргана 
Устанпве утврђена су пдредбама Закпна п 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј 68/07 и 109/12) и 
Статутпм Устанпве. 
 

Шлан 18. 
Управни пдбпр устанпве именује и 
разрјещава Скупщтина града на приједлпг 
градпнашелника накпн спрпведенпг 
ппступка јавне кпнкуренције. 
Брпј шланпва Управнпг пдбпра утврдиће се 
статутпм Устанпве. 
Ппслпве Управе врщи директпр Устанпве. 
 

Шлан 19. 
Статутпм Устанпве ближе се уређује 
дјелпкруг рада и унутращоа прганизација 
Устанпве, надлежнпст пргана, заступаое и 
представљаое, права, пбавезе и 
пдгпвпрнпсти заппслених, нашин 
прганизпваоа ппслпва и друга питаоа пд 
знашаја за ппслпваое Устанпве. 

У ппгледу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти 
заппслених у Устанпви примјеоују се 
пдредбе закпна и кплективнпг угпвпра, 
кпјим се уређују радни пднпси у лпкалним 
прганима управе. 
 

Шлан 20. 
Надзпр над закпнитпщћу рада Устанпве 
врщи надлежнп Министарствп. 
 
 

X   ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМ РАДА 
 

Шлан 21. 
Устанпва дпнпси гпдищои план и прпграм 
рада устанпве. Гпдищои план и прпграм 
рада дпнпси се за перипд пд једне 
календарске гпдине. У циљу реализације 
гпдищоег плана и прпграма, дпнпсе се 
пперативни планпви за краћи перипд, 
укпликп је тп неппхпднп. 
План и прпграм Устанпве дпнпси Управни 
пдбпр Устанпве на приједлпг директпра. 
Пперативне планпве дпнпси директпр 
Устанпве. 
Гпдищои план и прпграм Устанпве је 
пбавезнп дпставити пснивашу. 
Управни пдбпр за свпј рад пдгпвпран је 
пснивашу. 
 

 
XI   ЗАСТУПАОЕ УСТАНПВЕ 
 

Шлан 22. 
Директпр представља и заступа Устанпву, 
прганизује и рукпвпди радпм Устанпве, 
пбезбјеђује закпнитпст рада и изврщава 
друге ппслпве, утврђене Закпнпм и 
Статутпм. 
Директпра Устанпве  у име псниваша 
именује и разрјещава Скупщтина града, на 
перипд пд шетири гпдине  уз претхпднп 
спрпведен ппступак јавне кпнкуренције. 
 
Ппщти и ппсебни услпви за именпваое 
директпра Устанпве утврђују се Статутпм 
Устанпве, у складу са закпнпм. 
 

Шлан 23. 
Управни пдбпр: 

1) дпнпси статут Устанпве, 
2) пдлушује п ппслпваоу Устанпве, 
3) разматра и усваја извјещтај п 

ппслпваоу и гпдищои пбрашун, 
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4) дпнпси прпграм рада и финансијски 
план Устанпве, 

5) пдлушује п кприщћеоу средстава, у 
складу са закпнпм и статутпм 
Устанпве и 

6) врщи друге ппслпве утврђене актпм 
п псниваоу и статутпм Устанпве. 

 

XII   ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Шлан 24. 
Устанпва је дужна да се, у пквиру свпје 
дјелатнпсти, у цјелпсти придржава прпписа 
п защтити живптне средине. 
 
XIII   ТРАЈАОЕ И ПРЕСТАНАК РАДА УСТАНПВЕ 
 

Шлан 25. 
Устанпва је пснпвана на непдређенп 
вријеме. 
Устанпва престаје да ради : 

- акп не испуоава прпписане услпве 
за пбављаое дјелатнпсти. 

- акп не ппстпје услпви за оенп 
пбављаое дјелатнпсти и  

- пдлукпм псниваша и  
- акп наступе разлпзи предвиђени 

закпнпм. 
Ппступак за престанак рада устанпве 
ппкреће псниваш или министарствп 
надлежнп за врщеое надзпра над 
закпнитпщћу рада устанпве. 
 
XIV   СТАТУСНЕ ПРПМЈЕНЕ И ПРПМЈЕНА 
ПБЛИКА ПРГАНИЗПВАОА 
 

Шлан 26. 
Пдлуку п статусним прпмјенама и п 
прпмјени пблика прганизпваоа дпнпси 
псниваш у складу са закпнпм. 
 
XV   ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Шлан 27. 
Надлежни пргани управљаоа Устанпве 
дужни су у рпку пд 60 дана ускладити Статут 
и друге ппщте акте са пдредбама Закпна и 
пве Пдлуке. 
 
XVI   СТУПАОЕ ПДЛУКЕ НА СНАГУ 
 

Шлан 28. 
Ступаоем на снагу пве Пдлуке, престаје да 
важи Пдлука п прпмјени пблика 

прганизпваоа Јавнпг предузећа „Центар за 
приказиваое филмпва“ Приједпр у Јавна 
устанпва ″Центар за приказиваое филмпва" 
Приједпр, брпј: 01-022-86/08 („Службени 
гласник ппщтине Приједпр“, брпј: 11/08), 
Пдлука п измјени и дппуни Пдлуке п 
усклађиваоу Пдлуке п прпмјени пблика 
прганизпваоа ЈП „Центар за приказиваое 
филмпва“ 
Приједпр у ЈУ „Центар за приказиваое 
филмпва“ Приједпр, брпј: 01-022-85/11 
(„Службени гласник ппщтине Приједпр“, 
брпј: 6/11) и Пдлука п измјенама Пдлуке п 
прпмјени пблика прганизпваоа Јавнпг 
предузећа „Центар за приказиваое 
филмпва“ Приједпр у Јавна устанпва 
„Центар за приказиваое филмпва“ Приједпр 
брпј: 01-022-89/13 („Службени гласник града 
Приједпра“, брпј: 9/13) . 
 

Шлан 29. 
Пва Пдлука ступа на снагу  данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града 
Приједпра“.   
 
 
Брпј:01-022-94/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
 Датум, 25.06. 2014. гпд.     Сеад Јакуппвић  
 
  
111. 

На пснпву шлана 61, 62, 66, и 68. 
Закпна п задуживаоу, дугу и гаранцијама 
Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, брпј: 71/12), шлана 30. 
Закпна п лпкалнпј сампуправи (“Службени 
гласник Републике Српске”, брпј: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13 ) и шлана 18. Статута 
Града Приједпра – прешищћен  текст 
(“Службени гласник Града Приједпра”, брпј: 
2/13 и 6/13), Скупщтина Града Приједпра на 
XIX сједници пдржанпј 25.06.2014. гпдине, 
дпнијела је 

ПДЛУКУ 
п даваоу гаранције АД Тпплани Приједпр за  

дугпрпшнп кредитнп задужеое 
 

I 
 Скупщтина Града Приједпра  (У 
даљем тексту. Град) даје гаранцију АД 
Тпплани Приједпр за дугпрпшнп задужеое (у 
даљем тексту: кприсник гаранције) на изнпс 
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главнице дп: 10.000.000 еура (Слпвима: 
десетмилипнаеура). 
 

II 
 Кредитна средства из ташке I за кпју 
Град Приједпр даје гаранцију пбезбедиће 
АД Тпплана из  дугпрпшнпг зајма Еврппске 
банке за пбнпву и развпј  уз следеће услпве: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а.   1) Намјена задужеоа: -Финансираое капиталних инвестиција 
Тпплане ад Приједпр за прелазак на бипмасу 

а.   2) Врста задужеоа: дугпрпшнп 15 гпдина 

б) Изнпс главнице задужеоа: 19.558.300 КМ или 10.000.000 еура 

в.) Камата и пстали трпщкпви задужаоа 

в.   1) Камата 1% +щестпмјесешни еурибпр 2.493.683,25 КМ или 1.275.000 еура (уз 
еурибпр 0,5%) 

в.   2) Једнпкратна накнада 1% 195.583 КМ или 100.000 еура 

в.   3) Накнада на неппвушена средства 0,5% 146.687,25 КМ или 75.000 еура (50.000 еура у 
2015. гпдини и 25.000 еура у 2016. гпдини 

г.   1) Рпк дпспијећа и услпви птплате 22 пплугпдищое рате пп 889.013,63 КМ или 
444.506,82 еура у  Перипду пд 2019.гпдине дп 
2029. гпдине. Гпдищоа рата кредита је 
1.778.027,26 КМ или 909.091 еурп. 

г.  2) Нашин птплате кредита кприсника гаранције Птплата ће се врщити из средстава редпвнпг 
прилива пд кприсника услуга у тпку грејне 
сезпне 

г.  3) Грејс перипд: 4 гпдине пд дана пптписиваоа 
угпвпра 

 
2015. гпдина дп 2018. гпдина 

д) Нашин псигураоа птплате дуга са пписпм 
кплатерала: 

Бјанкп мјеница са клаузулпм без прптеста уз 
мјенишну изјаву и бјанкп налпзи за пренпс 
средстава са изјавпм Града кап јемца 

ђ.  1.) Кпефицијент сервиса дуга у складу са 
пгранишеоима из шлана 61. 66. и 68. 

Прпценат задуженпсти без тражене гаранције 
на дан 31.05.2014.гпдине је 23,50% 

ђ.  2.) Кпефицијент сервиса дуга у складу са 
пгранишеоима из шлана 61. 66. и 68. на 
највищем гпдищоем нивпу (2019. гпдине) 

7,83% (2.306.034 КМ/29.471.536*100=7,83%) 

е) Изјава кпјпм се пптврђује да нема дпспјелих 
а неизмирених пбавеза пп пснпву ппреза и 
дппринпса: 

Пптврда Ппреске управе РС да Град Приједпр 
нема дпспјелих а не измирених пбавеза пп 
пснпву ппреза и дппринпса  
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III 
Кприсник гаранције ће истпвременп 

пбезбједити услпве кпје банка захтјева пд 
давапца гаранције Града Приједпра. 

 
IV 

 Пвлащћује се Градпнашелник 
Приједпра да у име Града Приједпра, мпже 
пптписивати угпвпре између ад Тпплана 
Приједпр, Републике Српске, Банке и Бпсне 
и Херцегпвине, и п тпме на првпј нареднпј 
сједници пбавијести Скупщтину Града 
Приједпра. 
 

V 
 Пва пдлука ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града 
Приједпра“. 
 

 
Брпј: 01-022- 89/14 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједпр СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 25.06.2014. гпд. Сеад Јакуппвић 
 

 
112. 

На пснпву шлана 30. став (1) Закпна п 
уређеоу прпстпра и грађеоу („Службени 
гласник Републике Српске“ брпј: 55/10), 
шлана 192. Закпна п уређеоу прпстпра и 
грађеоу („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј: 40/13), Пдлуке п приступаоу 
изради Урбанистишкпг плана Приједпра 
(„Службени гласник ппщтине Приједпр“ 
брпј: 11/09), шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) 
и шлана 18. Статута града Приједпра – 
прешищћен текст („Службени гласник града 
Приједпра“ брпј: 2/13), Скупщтина града 
Приједпра , на XIX сједници пдржанпј дана 
25.06.2014.гпдине, дпнијела је  

 
П Д Л У К У 

п измјенама Пдлуке п приступаоу изради 
Урбанистишкпг плана Приједпра 

 
I 

У Пдлуци п приступаои изради 
Урбанистишкпг плана Приједпра бр: 01-022-
116/09 пд 22.10.2009.гпдине („Службени 
гласник ппщтине Приједпр“ брпј: 11/09) 

мијеоа се правни пснпв за дпнпщеое 
Пдлуке, па умјестп шлана 44. Закпна п 
уређеоу прпстпра – прешищћен текст 
(„Службени гласник Републике Српске“ брпј: 
84/02 , 14/03, 112/06 и 53/07 ), треба да 
стпји шлан 30. став (1) Закпна п уређеоу 
прпстпра и  грађеоу („Службени гласник 
Републике Српске“ брпј: 55/10). 

 
II 

 У шлану 5. Пдлуке п приступаоу 
изради Урбанистишкпг плана Приједпра 
умјестп планскпг перипда пд 10 гпдина 
треба да стпји 20 гпдина, такп на нпви назив 
Пдлуке сада гласи: Пдлука п приступаоу 
изради Урбанистишкпг плана Приједпра 
2012-2032.гпдине   
 

III 
 У шлану 6. Пдлуке кпја се мијеоа,  
умјестп ријеши “шл. 55. Закпна п уређеоу 
прпстпра -Прешищћени текст (“Службени 
гласник Републике Српске“ бр: 84/02, 14/03, 
112/06 и 53/07), треба да стпји  шл. 30. став 
(5), (6) и (7). Закпна п уређеоу прпстпра и 
грађеоу (“Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 55/10). 
 

IV 
 Пва Пдлука ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града 
Приједпра“. 

 

 
  Брпј: 01-022-91/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједпр                           СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
 Датум:25.06.2014.гпд.      Сеад Јакуппвић, с.р.  
 

 
 

113. 
На пснпву шлана 30. Закпна п 

лпкалнпј сампуправи („Службени гласник 
Републике Српске, брпј: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и шлана  18. Статута града 
Приједпра – прешищћени текст ("Службени 
гласник града Приједпра", брпј: 2/13), 
Скупщтина града Приједпра на XIX сједници 
пдржанпј дана 25.06.2014. гпдине,  дпнијела  
је  

П Д Л У К У 
п даваоу сагласнпсти за кприщтеое 

земљищта  
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Шлан 1. 
Даје се сагласнпст за кприщтеое 

девастиранпг земљищта, над кпјим правп 
кприщтеоа има РЖР „Љубија“ а.д. 
Приједпр, за узгајаое брзпрастућих врста 
дрвећа. 

 
Земљищте из става 1. ће служити за 

алтернативнп снабдијеваое неппхпднпм 
дрвнпм бипмаспм „Тпплана“ а.д. Приједпр, 
пднпснп за пбезбјеђеое квалитетнпг 
енергента за прпизвпдоу тпплптне енергије. 
 

Шлан 2. 
 Пвлащтени представници Града 
Приједпра и РЖР „Љубија“ а.д. Приједпр, са 
кприсникпм земљищта, ће заједнишки 
направити пперативни план за садоу, оегу, 
сјешу и кприщтеое брзпрастућег дрвећа, 
према динамишкпм плану кприщтеоа крпз 
енергетске  пптребе „Тпплана“ а.д. 
Приједпр. 
 

Шлан 3. 
Пва Пдлука ступа на снагу данпм 

пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града 
Приједпра“. 
 
 

Брoј: 01-022-93/14                 ПРЕДСЈЕДНИК  
    Приједпр                          СКУПЩТИНЕ ГРАДА  
Датум: 25.06.2014.гoд.    Сеад  Јакуппвић, с.р. 
 
114. 

На  пснпву шлана 18. Статута Града  
Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник Града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине Града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник Града Приједпра“ брпј: 2/13), накпн 
разматраоа Инфпрмацијe п стаоу и 
мјерама санације пд ппплава на ппдрушју 
града Приједпра у перипду пд 15.05. дп 
08.06.2014. гпдине, Скупщтина Града 
Приједпра је на XIX  сједници пдржанпј дана 
25.06.2014.гпдине, дпнијела  

 
З А К Љ У Ш А К 

 
1. Скупщтина града Приједпра усваја  

Инфпрмацију п стаоу и мјерама 
санације пд ппплава на ппдрушју 

града Приједпра у перипду пд 15.05. 
дп 08.06.2014. гпдине 
 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Приједпра.“ 

 
 

Брпј: 01 -022-88/14               ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                        СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
Датум: 25.06.2014. гпд.    Сеад Јакуппвић, с.р. 
 
115. 

На  пснпву шлана 18. Статута Града  

Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 

гласник Града Приједпра" , брпј: 2/13) и 

шлана 145. Ппслпвника Скупщтине Града  

Приједпра – прешищћен текст ("Службени 

гласник Града Приједпра“ брпј: 2/13), накпн 

разматраоа Инфпрмацијe  п раду Савјета 

мјесних заједница у 2013. гпдини, 

Скупщтина Града Приједпра је на XIX  

сједници пдржанпј дана 25.06.2014.гпдине, 

дпнијела  

З А К Љ У Ш А К 
 

1. Скупщтина града Приједпра усваја  

Инфпрмацију п раду Савјета мјесних 

заједница у 2013. гпдини. 

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 

пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 

града Приједпра.“ 

 

Брпј: 01 -022-95/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 

   Приједпр,                          СКУПЩТИНЕ ГРАДА 

Датум: 25.06.2014. гпд.    Сеад Јакуппвић, с.р. 

 

116. 

На пснпву шлана 18. Статута Града Приједпр-
прешищћени текст („Службени гласник Града 
Приједпр“ брпј: 2/13 и 6/13),  у вези са 
шланпм  95. Закпна п средоем пбразпваоу и 
васпитаоу („Службени гласник Републике 
Српске “ брпј: 74/08, 108/09,  104/11 и 33/14)  
и  шланпм 7. Правилника п избпру и раду 
щкплскпг пдбпра („Службени гласник 
Републике Српске “ брпј: 7/09 , 39/09, 46/09, 
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65/13 и 69/13) , Скупщтина Града Приједпра 
на XIX сједници пдржанпј дана  25.06.2014. 
гпдине дпнијела јe 
 

Р Ј Е Щ Е О Е 
п измјени Рјещеоа п именпваоу щкплских 

пдбпра пснпвних и средоих щкпла у 
Приједпру 

 
 
1. У    Рјещеоу п именпваоу щкплских 

пдбпра пснпвних и средоих щкпла у     
Приједпру брпј 01-111-125/13 пд 
03.07.2013.гпдине („Службени гласник 
Града Приједпр“ брпј: 9/13 ) у ташки I 
ппдташка 19. врще се измјене, те се у 
щкплски пдбпр ЈУ Електрптехнишка 
щкпла- Приједпр, из реда јединице 
лпкалне сампуправе именује  Драгић 
Бпјан из Приједпра,  умјестп Грбић 
Бпже. 
 

2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику  
Града Приједпра“. 

 
 

Брпј: 01-111- 158/14              ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                        СКУПЩТИНЕ ГРАДА    
Датум, 25.06.2014. гпд.   Сеад Јакуппвић, с.р.   
 
 
117. 
На пснпву шлана 18. Статута Града Приједпр-
прешищћени текст („Службени гласник Града 
Приједпр“ брпј: 2/13 и 6/13),  у вези са 
шланпм 125. Закпна п пснпвнпм  пбразпваоу 
и васпитаоу  („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј:74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), 
шланпм 95. Закпна п средоем пбразпваоу и  
 

васпитаоу („Службени гласник Републике 
Српске “ брпј: 74/08, 108/09, 104/11 и 33/14) 
и  шланпм 7. Правилника п избпру и раду 
щкплскпг пдбпра („Службени гласник 
Републике Српске “ брпј: 7/09 , 39/09, 46/09, 
65/13 и 69/13) , Скупщтина Града Приједпра 
на XIX сједници пдржанпј дана  25.06.2014. 
гпдине дпнијела је  

 

 
Р Ј Е Щ Е О Е 

п измјени Рјещеоа п именпваоу щкплских 
пдбпра пснпвних и средоих щкпла у 

Приједпру 

 
1. У    Рјещеоу п именпваоу щкплских 

пдбпра пснпвних и средоих щкпла у  

Приједпру брпј 01-111-125/13 пд 

03.07.2013.гпдине („Службени гласник 

Града Приједпр“ брпј: 9/13 ) у ташки I 

ппдташка 14. врще се измјене, те се у 

щкплски пдбпр Специјалне пснпвне и 

средое щкпле „Ђпрђе Натпщевић“ 

Приједпр, из реда јединице лпкалне 

сампуправе именује Вигоевић Гпран из 

Приједпра,  умјестп Спое Кпвашевић. 

 
2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 

пбјављиваоа у „Службенпм гласнику  

Града Приједпра“. 

 
Брпј: 01-111- 159/14              ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                        СКУПЩТИНЕ ГРАДА    
Датум: 25.06.2014. гпд.   Сеад Јакуппвић, с.р.     
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Брпј акта                                                                                                                                Страна 

 
 

108.  Пдлука п уређеоу прпстпра и грађевинскпм земљищту 228. 

109.  Пдлука п пдређиваоу раднпг времена и извпђеоу музишких и других 
садржаја у угпститељским пбјектима на ппдрушју града Приједпра 

 
297. 

110.  Пдлука п прганизпваоу Јавне устанпве „Центар за приказиваое филмпва“ 
Приједпр 

 
302. 

111.  Пдлука п даваоу гаранције АД Тпплани Приједпр за  дугпрпшнп кредитнп 
задужеое 

 
305. 

112.  Пдлука п измјенама Пдлуке п приступаоу изради Урбанистишкпг плана 
Приједпра 

307. 

113.  Пдлука п даваоу сагласнпсти за кприщтеое земљищта 307. 

114.  Закљушак o усвајаоу Инфпрмације п стаоу и мјерама санације пд ппплава 
на ппдрушју града Приједпра у перипду пд 15.05. дп 08.06.2014. гпдине 

 
308. 

115.  Закљушак п усвајаоу Инфпрмације п раду Савјета мјесних заједница у 2013. 
гпдини 

 
308. 

116.  Рјещеое п измјени Рјещеоа п именпваоу щкплских пдбпра пснпвних и 
средоих щкпла у Приједпру 

 
309. 

117.  Рјещеое п измјени Рјещеоа п именпваоу щкплских пдбпра пснпвних и 
средоих щкпла у Приједпру 

 
309. 

 
 
 
 
 
 

-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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


