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126 
На основу члана  2. став 1. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 75/04), члана 386. тачка 1. Закона о 
предузећима ( ″Сл. гласник РС ″, бр. 24/98, 62/02, 
66/02, 38/03, 97/04 и 34/06), те члана 18. Статута 
Општине Приједор ("Службени гласник Општине 
Приједор”, број: 5/05), Скупштина општине 
Приједор, на XXIII сједници одржаној 26.10.2006. 
године,   д о н и ј е л а  ј е: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРОМЈЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА ОДП 
ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА ПРИЈЕДОР У 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ″ЦЕНТАР ЗА 
ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА " 

ПРИЈЕДОР 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом Одлуком врши се промјена облика 
организовања ОДП за приказивање филмова 
Приједор (у даљем тексту : Предузеће).  
У смислу одредби Закона о јавним предузећима 
(″Службени гласник РС″, бр. 75/04), врши се 
промјена  облика организовања „Основног 
државног предузећа за приказивање филмова“ у 
јавно предузеће.    
  
II  ФИРМА, СЈЕДИШТЕ И ПЕЧАТ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 2. 
Предузеће из претходног става, пословаће под 
називом:  
Јавно предузеће ″Центар за приказивање филмова"  
Приједор. 
 
 
 
 

 
 
Сједиште предузећа је у  Приједору, ул.  Матије 
Проте Ненадовића  бр. 1. 
 

Члан 3. 
Предузеће има свој печат. 
 Печат предузећа је округлог облика,  са исписаном 
фирмом и сједиштем предузећа. 
            
III  ОСНИВАЧ И ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Члан 4. 
 Оснивач предузећа  је Скупштина општине 
Приједор, Трг ослобођења бр. 1 (у даљем тексту: 
Оснивач). 
Основни капитал предузећа чине основна и обртна 
средства. 

Члан 5. 
Књиговодствена вриједност основног капитала 
Предузећа  са даном 31.12.2005. године  износи: 
84.203,00 КМ. 
            
IV  ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
  

Члан 6. 
Предузеће  ће обављати сљедеће дјелатности: 
- 92130 -  Приказивање филмова; 
- 52110 - Трговина на мало у неспецијализованим 
               продавницама; 
 
- 52470 - Трговина на мало књигама, новинама и 
                 писаћим материјалом; 
- 55403 - Кафане ; 
- 70200 -  Изнајмљивање некретнина за сопствени 
                рачун; 
- 92320 -  Дјелатност објеката за културне 
                приредбе; 
- 92340 -  Остале забавне дјелатности. 
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Члан 7. 
Предузеће може да, уз сагласност Оснивача, 
прошири дјалатност, или да поједине дјелатности 
укине, ако престане потреба за њиховим 
обављањем. 
Предузеће може извршити промјену регистроване 
дјелатности у складу са својим пословним 
интересима и програмима развоја. 
О промјени регистроване дјелатности одлучује 
Оснивач. 
 
V  НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 8. 
Средства за финансирање Јавног предузећа 
″Центар за приказивање филмова" Приједор 
обезбјеђују  се: 
- из прихода  остварених обављењем регистроване 
дјелатности; 
- прихода од капитала, закупнина, хонорара и 
сличних извора пасивног прихода; 
- непосредно од корисника, продајом производа и 
услуга на тржишту, донаторством и 
   из других извора, у складу са Законом. 
 

Члан 9. 
Предузеће је дужно да послује у складу са законом, 
добрим пословним обичајима и својим етичким 
кодексом. 
Основни циљ рада и пословања предузећа је 
стицање профита и афирмација културе на 
подручју општине Приједор као: културна 
дјелатност јавног приказивања филмова, концерата, 
предавања, изложби, састанака, презентација и 
слично. 

Члан 10. 
У испуњавању својих обавеза и одговорности, 
надзорни одбор и директор Предузећа дужни су 
подстицати на одговорно  коришћење и контролу 
имовине и ресурса Предузећа.  
 
VI СТУПАЊЕ У ПРАВНИ ПРОМЕТ 
 

Члан 11. 
Предузеће је правно лице и има право да у правном 
промету закључује уговоре и предузима друге 
правне послове и правне радње у оквиру своје 
правне и пословне способности. 
 У правном промету са трећим лицима Предузеће 
иступа у своје име и за свој рачун, самостално и без 
ограничења. 
 
VII  СНОШЕЊЕ РИЗИКА 
 

Члан 12. 
За обавезе настале у правном промету са трећим 
лицима, Предузеће одговара својом цјелокупном 
имовином. 
За обавезе Предузећа, Оснивач одговара до висине 
oснивачког улога. 
 
 

VIII  ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 13. 
Органи Предузећа су: 
- Скупштина, 
- Надзорни одбор, 
- Директор. 
 
Права, дужности и одговорности органа предузећа 
утврђена су одредбама Закона о јавним 
предузећима (″Службени гласник РС″, бр.75/04 ) и 
Закона о предузећима (″Сл. гласник РС″, бр.24/98, 
62/02, 66/02,3 8/03, 97/04 и 34/06). 
  

Члан 14. 
Скупштину предузећа чине лица која именује 
Скупштина општине Приједор својом одлуком. 
Надлежност Скупштине предузећа утврдиће се 
статутом Предузећа у складу са Законом о јавним    
предузећима. 
Надзорни одбор бира и именује Скупштина 
општине Приједор. 
Надлежност надзорног одбора утврдиће се 
статутом Предузећа. 
Послове Управе  врши директор Предузећа.   
 

Члан 15. 
Статутом Предузећа ближе се уређује дјелокруг 
рада и унутрашња организација Предузећа, 
надлежност органа, заступање и представљање, 
права, обавезе и одговорности  запослених, начин 
организовања послова и друга питања од значаја за 
пословање Предузећа. 
У погледу права, обавеза и одговорности 
запослених у Предузећу примјењују се одредбе 
закона и колективног уговора, којим се уређују 
радни односи у локалним органима управе. 
 
IX РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН 
СНОШЕЊА РИЗИКА  
 

Члан 16. 
Предузеће стиче добит у складу са Законом . 
Надзорни одбор, на приједлог директора, за сваку 
пословну годину доноси одлуку о начину 
расподјеле добити, односно начину покривања 
губитка, ако за ту годину није било добити. 
 
X  ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 17. 
Директор представља и заступа Предузеће, без 
ограничења, организује и руководи радом 
Предузећа, обезбјеђује законитост рада и извршава 
друге послове, утврђене законом и статутом. 
Директор предузећа може у оквиру својих 
овлаштења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање предузећа. 
Статутом Предузећа уређују се услови које треба 
да испуњава лице које се именује за директора. 
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Члан 18. 
Оснивач даје сагласност на Статут, акт о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста, годишњи програм рада и програме 
културних дјелатности, финансијски план и 
годишњи обрачун, те разматра извјештај о раду 
Предузећа. 

Члан 19. 
Надзорни одбор Предузећа има предсједника и два 
члана. 
Надзорни одбор врши надзор над законитошћу 
рада Предузећа, а нарочито: 
- контролише рад директора; 
- контролише примјену Статута и других општих 
аката; 
- контролише материјално-финансијско пословање; 
- контролише извршавање одлука и других аката 
Управе; 
- обавља и друге послове, утврђене Статутом 
Предузећа. 
 
XI  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 20. 
Предузеће је дужно да се, у оквиру своје 
дјелатности, у цјелости придржава прописа о 
заштити животне средине. 
 
XII  ТРАЈАЊЕ  И  ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 21. 
Предузеће је основано  на неодређено вријеме. 
Предузеће престаје да постоји ако наступе разлози 
предвиђени Законом. 
 
XIII  СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ,  ПРОМЈЕНА 
ОБЛИКА 

Члан 22. 
 Одлуку о статусним промјенама и о промјени 
облика организовања доноси Оснивач, у складу са 
законом. 
 
XIV  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 
Јавно предузеће ″Центар за приказивање филмова" 
Приједор ће у року од 60 дана од дана доношења 
ове Одлуке, извршити измјене и допуне  Статута, 
те предузети све радње потребне за регистрацију 
промјене облика опрганизовања Предузећа код 
надлежног суда. 
Оснивач именује директора који заступа и 
представља Предузеће у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима, 
("Сл.гласник РС", број 41/03). 
 
XV  СТУПАЊЕ ОДЛУКЕ НА СНАГУ 
 

Члан 24. 
Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Приједор“.       
 

Члан 25. 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о формирању „Основног државног 
предузећа за приказивање филмова“ Приједор. 
 
Број:01-022-97/06                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.2006.       Прим.др Азра Пашалић,с.р. 
    * * * 
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На основу члана 12. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/2004), члана 18. Статута општине Приједор („ 
Службени гласник општине Приједор“, број: 
5/2005), члана 7. Одлуке о критеријумима, начину и 
поступку расподјеле средстава удружењима и 
фондацијама, члана 122. Пословника Скупштине 
општине Приједор (Службени гласник општине 
Приједор“, број: 8/2005 и 3/06), Скупштина 
општине Приједор на XXIII сједници, одржаној  
26.10.2006.године донијела је 

 
О Д Л У К У 

о избору приоритетне области за финансирање 
пројеката удружења и фондација у 2006. години 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се приоритетна област: 
        1. незапосленост,   
        2. социјална заштита. 
Из ових области финасираће се, из буџета општине 
Приједор, пројекти удружења и фондација у 2006. 
години. 

Члан 2. 
Комисија именована од стране Начелника општине 
Приједор провешће конкурсну процедуру, а након 
доношења одлуке о расподјели средстава и јавног 
објављивања одлуке, Начелник општине Приједор 
закључиће уговор са удружењем или фондацијом. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Приједор“. 
 
Број:01-022-107/06                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.06             Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
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На основу члана 12. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/2004), члана 18. Статута општине Приједор („ 
Службени гласник општине Приједор“, број: 
5/2005), члана 7. Одлуке о критеријумима, начину и 
поступку расподјеле средстава удружењима и 
фондацијама, члана 122. Пословника Скупштине 
општине Приједор (Службени гласник општине 
Приједор“, број: 8/2005), Скупштина општине 
Приједор на XXIII  сједници, одржаној 26.10.2006. 
године донијела је 
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О Д Л У К У 
о избору приоритетне области за финансирање 
пројеката удружења и фондација у 2007. години 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се приоритетна област: 
             1. незапосленост,   
             2. социјална заштита, 
             3. привреда, 
             4. пољопривреда, 
             5. спорт 
Из ових области финасираће се, из буџета општине 
Приједор, пројекти удружења и фондација у 2007. 
години. 

Члан 2. 
Комисија именована од стране Начелника општине 
Приједор провешће конкурсну процедуру, а након 
доношења одлуке о расподјели средстава и јавног 
објављивања одлуке, Начелник општине Приједор 
закључиће уговор са удружењем или фондацијом. 
 

Члан 3. 
Комисија из члана 2. ове Одлуке подноси 
Скупштини општине извјештај о реализацији 
средстава додјељених удружењима и фондацијама 
за ту годину. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Приједор“. 
 
Број:01-022-108/06                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.2006.         Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
                                                                                     

*** 
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11 и члана 63. 
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» бр. 101/04, 32/05 и 118/05) и 
члана 18. и 38. Статута општине Приједор (« 
Службени гласник општине Приједор» бр. 5/05 ), 
Скупштина општине Приједор, на XXIII сједници 
одржаној дана  26.10.2006.године,  
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о враћању општини Приједор права 

кориштења на некретнинама 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком прописује се враћање Општини 
Приједор права кориштења на некретнинама који 
су ранијим одлукама Скупштине општине 
Приједор или другим актима општинских органа 
дате на кориштење привредним и другим 
организацијама и појединцима на подручју 
општине.          
           Члан 2. 
Некретнине из члана 1. ове Одлуке чине земљиште, 
зграде, пословни простори и други грађевински 
објекти. 
 

Члан 3. 
Право кориштења на некретнинама враћа се 
општини Приједор као носиоцу права управљања, 
кориштења и располагања имовином јединице 
локалне заједнице. 

Члан 4. 
Скупштина општине ће за сваки конкретни случај  
донијети одлуку о враћању имовине у власништво 
Општине. 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у « Службеном гласнику општине 
Приједор « 
 
Број:01-022-85/06                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.2006.          Прим.др.Азра Пашлић,с.р. 
  * * * 
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На основу члана 3., а у вези са чланом 2. став 1. 
тачка 10. и 11. Закона о комуналним дјелатностима 
(«Сл. Гласник Републике Српске» бр. 11/95 и 
51/02), члана 37. Закона о јавним путевима («Сл. 
гласник РС» бр. 3/04) и члана 18. Статута општине 
Приједор («Сл. Гласник општине Приједор» бр. 
5/05) Скупштина општине Приједор на XXIII 
сједници одржаној 26.10.2006. године донијела је 
  

О  Д  Л  У  К  У 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ПРЕКОПАВАЊЕ 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређују се услови и начин 
прекопавања коловоза и плочника градских улица, 
јавних зелених  и других јавних површина ( у 
даљем тексту: јавне површине), а у сврху изградње, 
поправке и реконструкције свих врста подземних 
инсталација. 
Радови из претходног става могу се изводити само 
у периоду од 21. марта до 01. новембра, а изван 
овог периода само у случајевима нужне поправке 
подземних инсталација. 
 
II ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕКОПАВАЊА 
 

Члан 2. 
 Прекопавање коловоза и плочника градских улица, 
зелених и других јавних површина у граду, врши се 
на основу одобрења одјељења надлежног за 
комуналне послове. 
Одобрење за прекопавање јавних површина може 
се дати: правном лицу, самосталном привреднику и 
физичком лицу. 

Члан 3. 
У одобрењу из члана 2. ове Одлуке утврђује се: 
- вријеме почетка и завршетка радова, с тим да се 
  трајање радова ограничи на најкраћи  могући рок, 
-површина односно мјесто на којем се одобрава 
  прекопавање, 
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-Извођач радова и одговорно лице извођача радова, 
 које врши надзор над извођењем радова   
-услови дати у сагласностима предузећа која су 
власници постојећих инсталација на мјесту или у 
близини мјеста извођења радова, 
-услови за безбједно одвијање саобраћаја за 
вријеме извођења радова, 
 
-други услови везани за извођење радова 
прописани законом и овом Одлуком 
За прекопавање јавних површина плаћа се накнада 
чији износ је утврђен Тарифом комуналних такса. 
 

Члан 4. 
Радови на прекопавању јавних површина не могу  
отпочети прије издавања одобрења 
Од стране надлежног одјељења . 
Изузетно, радови могу започети прије издавања 
одобрења само у случајевима хитних интервенција, 
на поправци постојећих инсталација и уз усмену 
сагласност руководица надлежног одјељења. 
Извођач радова који је почео радове на поправци 
инсталација уз усмену сагласност, дужан је одмах, 
а најкасније у року од 24 сата, поднијети писмени 
захтјев за издавање одобрења 
за прекопавање јавних површина 
 

Члан 5. 
Уз захтјев за издавање одобрења за прекопавање 
јавне површине инвеститор радова, дужан је 
приложити: 
-  одобрење за грађење или реконструкцију, ако се 
ради о изградњи нових инсталација 
илиреконструкцији старих инсталација, 
-ситуациони снимак са назначеним мјестом 
прекопа и положајем свих постојећих инсталација 
које се налазе на мјесту или у близини мјеста 
прекопа као и сагласност власника инсталација на 
којима се изводе радови, 
-  сагласност предузећа чије инсталације се налазе у 
близини или на мјесту прекопа. 
Код издавања накнадног одобрења за прекоп, 
извођач радова уз захтјев, прилаже само ситуацију 
са уцртаном санираном локацијом прекопа и 
доказом у уплати накнаде. 
 

Члан 6. 
Одговорно лице извођача радова, дужно је за 
вријеме извођења радова, имати на радилишту  
одобрење за прекопавање јавне површине и 
показати га на захтјев овлашћеног органа који 
врши надзор на примјеном одредаба ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
Код ископавања ровова преко јавних саобраћајних 
површина у сврху полагања или поправке 
подземних инсталација, извођач радова је дужан 
сав ископани материјал одмах одвести на депонију 
одређену за ту врсту материјала. 
Код ископавања ровова преко јавних зелених 
површина, извођач радова је дужан да покрај 
ровова депонује хумусни слој земље, а након тога 

извршити ископ и одвојено депоновати остали 
земљани и други материјал. 
 

Члан 8. 
Затрпавање ровова на прекопаној јавној-
саобраћајној површини извођач радова је дужан 
извршити шљунком или дробљеним материјалом 
који садржи најмање 3 ( три ) фракције са 
максималном величином зрна од 8 цм. 
Шљунак или камени агрегат који се користи у ту 
сврху има се депоновати на мјесту извођења радова 
и то непосредно прије почетка радова на прекопу. 
Затрпавање ровова обавља се у слојевима од 20 цм, 
уз прописно набијање сваког слоја. 
Висина задњег слоја који мора бити збијен до 
модула стишљивости који је прописан за канкретну 
саобраћајну површину која се прекопава, мора бити 
нижа од завршног слоја за 20 цм, ако се ради о 
асфалтној површини. 
Завршни слој прекопане површине има се извести у 
два слоја бетона МБ-20, дебљине 15 цм. 
Ако је постојећи слој асфалта на саобраћајници 
која се прекопава дебљине од 5 цм, потребно је 
ливени асфалт извести у одговарајућим слојевима и 
постојећој дебљини. 
Рок за завршетак радова из овог члана одређује се у 
складу са чланом 3. ове Одлуке. 
 

Члан 9. 
Затрпавање рова на прекопаној јавној зеленој 
површини, извођач радова дужан је извршити 
насипањем земљаног материјала уз набијање, и то 
20 цм испод висине рова. 
Завршни слој прекопане јавне зелене површине, 
дебљине 20 цм има се затрпати хумусним 
материјалом и засијати травом. 
Вишак земљаног материјала има се одмах одвести 
на депонију одређену за ту врсту материјала. 
 

Члан 10. 
Ако извођач радова приликом прекопавања јавне 
површине оштети другу јавну површину или 
инсталације, дужан је одмах, о свом трошку 
довести јавну површину у првобитно стање, 
односно поправити оштећене инсталације. 
У случају да извођач радова не поступи по одредби 
из става 1. овог члана поправку ће по налогу органа 
који врши надзор над примјеном ове Одлуке 
извршити треће лице, а о трошку извођача радова. 
 

Члан 11. 
Извођач радова је дужан по завршетку радова, а 
најкасније у року од 5 дана прекопану јавну 
површину у цијелости довести у првобитно стање. 
Ако извођач радова прекопану јавну површину не 
доведе у првобитно стање у року утврђеном у 
одобрењу из чл. 3. ове Одлуке, прекопану јавну 
површину ће у првобитно стање довести одјељење 
надлежно за одржавање јавних површина, а о 
трошку извођача радова. 
Сматра се да прекопана јавна површина није 
доведена у првобитно стање, уколико у периоду од 
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3 године од дана завршетка радова, настану разна 
оштећења као последица неквалитетно изведених 
радова. 

Члан 12. 
Извођач радова дужан је да користи податке 
Катастра комуналних објеката и уређаја, односно 
да пријави надлежном  органу сваку промјену 
насталу, изградњом новог уређаја као и 
реконструкцијом или напуштањм постојећег 
уређаја, у року од 30 дана од дана настале 
промјене. 
Ако се ради о промјени насталој на подземним 
објектима и уређејима пријава се подноси прије 
завршетка грађевинских радова, док су уређаји још 
откривени. 
 
III  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
Новчаном казном у износу од 500-3000 КМ казниће 
се правно лице  ако: 
Ако oтпочне прекопавање прије издавања 
одобрења ( чл. 4. Одлуке) , 
Ако код себе не посједује рјешење о одобрењу за 
прекоп ( чл. 6. Одлуке) 
Ако не затрпа ров у складу са одредбом чл  8. ове 
Одлуке, 
Ако  радове на затрпавњу рова не изведе у складу 
са одредбом чл 9.  Одлуке, 
Ако јавну површину не доведе у првобитно стање у 
складу са одредбом чл.10. Одлуке, 
Ако јавну површину не доведе у првобитно стање 
на начин и у року како је то прописано у одредби 
чл.11. ове Одлуке, 
Ако не користи податке катастра комуналних 
објекта и не пријави промјене надлежном органу ( 
чл. 12. ове Одлуке), 
Ако не изврши рјешење органа надлежног за 
вршење надзора над примјеном одредаба ове 
Одлуке. 
За прекршаје из става 1. овог члана  казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 50-300 КМ.  
За прекршај из става 1. овог члана тачке 1-8 
казниће се самостални привредник  новчаном 
казном у износу од 50-300 КМ, а физичко лице 
новчаном казном у износу од 50-150 КМ 
IV НАДЗОР 

Члан 14. 
Надзор над примјеном одредаба ове Одлуке врши 
саобраћајна инспекција и комунална полиција. 
 

Члан 15. 
  Орган надлежан за надзор над примјеном 
одредаба ове Одлуке има право и дужност да 
рјешењем налаже правним субјектима и физичким 
лицима отклањање одређених недостатака и 
предузимање  других мјера прописаних Законом и 
овом Одлуком као и да у складу са чл. 32. Закона о 
прекршајима Републике Српске («Сл. Гласник 
Републике Српске бр. 34/06) изриче новчане казне 
и заштитне мјере издавањем прекршајног налога, те 

подноси захтјеве за покретање прекршајног или 
кривичног поступка код Основног суда. 
Ако извршилац не поступи по рјешењу органа који 
је надлежан за вршење надзора над примјеном 
одредаба ове Одлуке, овлашћени орган ће када је то 
неопходно рјешење извршити принудним путем 
преко трећег лица, а о трошку извршеника. 
 
V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о начину и условима за прекопавање јавних 
површина на подручју општине Приједор («Сл. 
Гласник општине  
Приједор» бр. 6/2000) као и Измјене и допуне ове 
Одлуке («Сл. Гласник општине Приједор» бр. 
3/2002,. 1/2004. и 4/2004.) 

Члан 17. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине 
Приједо» 
 
Број:01-022-96/06                ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор,               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.10.2006.       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
    * * * 
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На основу члана 3. Закона о комуналним 
дјелатностима (''Сл.гласник РС бр. 11/95 и 51/02), 
чл.32.Закона о прекршајима Републике Српске 
(''Сл.гласник РС'' 34/06) и члана18 Статута општине 
Приједор( ''Службени гласник 
општинеПриједор''бр.5/05) Скупштина општине 
Приједор на XXIII сједници одржаној 
26.10.2006.године, донијела је: 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЖАВАЊУ И ЗАШТИТИ ЗЕЛЕНИХ И 

РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 
 
1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком прописују се мјере о пројектовању, 
извођењу,одржавању,кориштењу и чувању зелених 
површина на подручју општине Приједор. 
 

Члан 2. 
Зеленим површинама у смислу ове Одлуке сматрају 
се: 
1.  Паркови и парк шуме, 
2.  Зелене површине уз саобраћајнице и паркове, 
3.  Зелене површине уз ријеке и потоке, 
4.  Зелене површине у стамбеним блоковима, 
5.Зелене површине око приватних ил друштвених 
    објеката чије су парцеле ограђене, 
6.  Зелене површине око пословних објеката, 
7. Зелене површине у школским двориштима и 
    дјечијим вртићима, 
8.  Терени за спорт и рекреацију, 
9.  Дрвореди и појединачни насади и жива ограда, 
10. Зелене површине око спомен гробља и 
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     споменика, 
11. Друге  уређене и неуређене зелене површине. 
 

Члан 3. 
Јавним површинама сматрају се зелене површине 
из члана 2. ове Одлуке изизев зелених површина на 
којима правна или физичка лица имају право 
власништва, односно кориштења. 
 

Члан 4. 
Зелене површине одржавају: 
 
1.Овлаштено предузеће: 
-  паркови и парк шуме, 
- зелене површине уз саобраћајнице између 
   коловоза и тротоара и на   
   скверовима   као и површине које по Одлуци н  
   одржавају друга лица, 
-  зелене површине уз ријеке и потоке, 
-  терен за спорт и рекреацију који нису дати на 
    кориштење другом лицу, 
    дрвореде и појединачне насаде на јавним 
    површинама и живу ограду коју по   
    одлуци не одржавају друга лица, 
2. Заједнице етажних власника зелене површине 
    у стамбеним блоковима с тим да корисници 
    или власници станова у свакој згради 
    одржавају неоспорно припадајуће зелене 
    површине,као и дио заједничких зелених 
    површина између сусједних објеката сразмјерно 
    броју станова у зградама. 
    Власници стамбених објеката и заједнице 
   етажних власника у објектима чије су 
   површине ограђене: зелене површине у граду 
   као и зелене површине ван града, према улици у 
   ширини парцеле које нису дуже од 10 м од 
  ограде. 
4.Власници односно корисници пословних 
   објеката, зелене површине које припадају тим 
   објектима капо и површине које не припадају 
   тим објектима, а налазе се уз улицу у ширину 
   парцеле које одржавају ако не прелазе дужину 
   од 25 м . од ограде, 
5. Школе и дјечији вртићи: зелене површине у 
    двориштима школа и вртића. 
6.Корисници терена за спорт и рекреацију и друге 
   организоване групе грађана,терен за спорт и 
   рекреацију који су дати физичким или правним 
   лицима на кориштење. 
   Живу ограду уз саобраћајнице дужни су да 
   одржавају корисници и власници објеката код 
   којих  је ограда засађена у дужини зелене 
   површине коју одржавају уз стручну контролу 
   одјељења надлежног за комуналне послове. 
 
I I  ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Члан 5. 
Зелене површине на подручју града подижу се 
према пројекту хортикултуре у складу са 
урбанистичким планом и условима појединачних  

локација односно земљишта које је неопходно за 
њихову  нормалну употребу. 
 

Члан 6. 
Забрањено је мјењати јавне зелене површине без 
усвојеног пројекта хортикултуре. 
Пројекат мора обавезно садржавати и снимак 
постојећег стања зелених површина. 
 

Члан 7. 
Сви планови и урбанистички услови појединачних 
локација у својој  урбанистичко- техничкој 
документацији морају да садрже и хортикултурно 
рјешење уређења земљишта. 
 

Члан 8. 
Изведбени пројекат објекта у државном 
власништву мора да садржи и хотикултурно 
рјешење уређења ( озелењавања) одговарајућих 
површина с неопходим  техничким описом радова, 
премјером и предрачуном који чини  саставни дио 
инвестиционо – техничке документације на основу 
које се прибавља одобрење за изградњу. 
 

Члан 9. 
Пројектовати, изграђивати реконструисати и 
вршити радове на одржавању зеленеих површина и 
дрвореда могу само предузећа и самостални 
привредници регистровани за вршење ових 
послова. 
 
III ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНЕИХ 
ПОВРШИНА 

Члан 10. 
Извођач радова код градње објекта око којег је 
планом предвиђена изградња зелене површине 
дужан је сачувати постојећа стабла на земљишту 
планом одређеном за зелену површину и заштити 
ова стабла од оштећења нарочито код полагања 
комуналних и подземних инсталација, довожења 
грађевинског материјала и то тако што ће стабло 
обложити до почетка крошње оплатама које морају 
бити одмакнуте најмање 15 цм. од коре стабла. 
Приликом облагања, стабло се не смије оштетити 
забијањем, упирањем и сл. 
 

Члан 11. 
Код припреме градилишта извођач радова је дужан 
одвојити хумусни сло од тла, који је потребан при 
изради зелених површина,  у дебљини од 20 цм,  
депоновати га на погодно мјесто и ставити га на 
располагање извођачу радова на зеленим 
површинама било да се ради о зеленој површини на 
дотичној локацији или некој другој јавној 
површини. 

Члан 12. 
Прокопи за подземне комуналне инсталације у 
зеленим површинам, посебно покрај дрвореда и 
других појединачних насада, могу се изводити само 
уз  посебну сагласност одјељења надлежног за 
комуналне послове, коју ово одјељење даје  у 
поступку издавања одобрења за прекопавање. 



Страна  196                            «СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                                                  БРОЈ.9/06 
________________________________________________________________________________ 
Прекопи у правилу морају бити удаљени најмање 2 
м. од дебла појединачних стабала. 
Код ископавања прокопа ( канала) забрањено је 
резати или прекидати корјење стабала или другог 
растиња које је у пречнику дебљине од 3 цм. 
 
I V ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Члан 13. 
Правна и физичка лица из члана 4. ове Одлуке 
дужна су да одржавају и уређују зелене површине у 
складу са општим режимом зелених површина 
града. 
Правна  и физичка лица су дужна да почетак свих 
радова на одржавању зелених површина пријаве 
надлежном одјељењу за комуналне послове ради 
вршења надзора на извођењу радова. 
 

Члан 14. 
Одржавање зелених површина обухвата: 
стални надзор,његу, обнову и заштиту од болести и 
штеточина дрвореда,појединачних насада, живица, 
парковског дрвећа и грмља, цвјетних и травнатих 
површина са прихраном, 
стални надзор и обнову парковских стаза и путева, 
клупа као и остале парковске опреме и пратећих 
парковских објеката, 
сјечу сувих, болесних или јако оштећених стабала 
или грана, орезивање крошње стабла те њезино 
редовно чишћење и чување, 
кошење траве, сакупљање покошене траве и 
сакупљање смећа на зеленим површинама. 
 

Члан 15. 
Стабло дрвореда,појединачни насади и остали 
високи насади на зеленим површинама који се 
налазе у близини стамбених објеката морају се 
одржавати тако да не сметају становању и да у јачој 
мјери не заклањају дање свјетло. 
Стабла и гране не смију сметати јавној прометној 
ваздушној расвјети и угрожавати безбједност 
саобраћаја. 
Стабла и гране које сметају зрачним водовима 
(електричним, телефонским, телеграфским и 
другим)смије уклањати и орезивати само стручна 
организација која врши одржавање насада, на 
основу претходно прибављеног одобрења стручне 
организације или предузећа. 
Власници или корисници земљишта на коме се 
дрво налази дужни су,кад то захтјевају разлози из 
претходних ставова, дозволити сјечу стабла или 
гране. 
Трошкови око обављања радова, као и накнада 
штете падају на терет организације у чијем 
интересу се изводе радови. 
 

Члан 16. 
Ограде од украсних живица уз саобраћајнице, како 
у приватном тако и у државном власништву морају 
се уредно одржавати и редовно орезивати тако да 
не сежу преко регулационе линије на јавну 
прометну површину, односно да не ометају 

саобраћај смањујући видљивост и прегледност 
пута. 
Ако власник,корисник, односно организација која 
газдује зградом, ни након опомене од старне 
овлаштеног лица у одређеном разумном року не 
поступи по одредбама претходног става,надлежни 
орган надлежан за надзор над примјеном одредба 
ове Одлуке одредиће да радове изврши предузеће 
или самостални привредник регистрован за ову 
врсту послова, на трошак обвезника. 
 

Члан 17. 
На простору до улице, односно јавнопрометне 
површине, забрањено је сијати високе 
усјеве(кукуруз и сл.). 

Члан 18. 
Покошена трава и смеће као и орезана жива ограда 
сакупљају се на једно мјесто на зеленој површини 
до које је могућ приступ моторним возилом. 
Одвоз депонованог материјала испред стамбених 
објеката врши се по налогу одјељења надлежног за 
комуналне послове. 
Одвоз депонованог материјала испред пословних 
објеката врше власници, односно корисници 
пословних објеката. 

Члан 19. 
На површинама из члана 2. ове Одлуке, изузев на 
површинама око  ограђених стамбених објеката у 
грађанском  власништву, забрањена је сјеча 
стабала. 

Члан 20. 
Корисник земљишта је дужан посјећи стабло ако је 
у тој мјери дотрајало да од његовог пада пријети 
опасност по безбједност  саобраћаја, животе и 
имовину и нарушава естетски изглед. 
Сјечу стабала из претходног става корисник може 
извршити само на основу претходно прибављеног 
одобрења надлежног одјељења за комуналне 
послове. 
Орган комуналне полиције овлаштен је наредити 
кориснику земљишта да изврши сјечу дрвета ако 
пријети опасност из става 1. овог чална , а  ако 
корисник исто не учини у одређеном року и поред 
наредбе, овлаштен је извршити сјечу путем 
предузећа или самосталног привредника на терет 
корисника земљишта. 

Члан 21. 
Кад корисник земљишта затражи да изврши сјечу  
дрвета из разлога који није у јавном интересу(напр. 
ометање или немогућност приласка објекту) орган 
који даје одобрење ако нађе да је разлог оправдан,  
рјешењем ће обавезати корисника да прије 
извршења сјече, новчано надокнади десетоструку 
вриједност набавка младе саднице увећане за 
трошкове њеног сађења у корист  општине 
Приједор. 
Уколико учесник у саобраћају на било који начин 
поруши, уништи или  оштети стабло, грм или 
травњак, дужан је надокнадити штету према 
процјени стручне комисије коју обавезује орган 
управе за комуналне послове. 
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Средства наплаћена  по основу из предходног става 
намјењена  су искључиво за подизање новог и 
обнову уништеног јавног зеленила. 
 

Члан 22. 
Дрвна маса сасјечених грана и стабала са зелених и 
других јавних површина може се путем непосредне 
погодбе уступити предузећу за одржавање јавних 
површина, предузећу за прераду дрвета, односно 
физичким лицима у колико предузеће нису 
заинтересована. 
Процјену количине и вриједност дрвне масе врши 
стручна комисија коју образује одјељење надлежно 
за комуналне послове. 
Средства наплаћена од дрвне масе служе 
искључиво за набавку зеленила и садног дрвећа. 
 

Члан 23. 
За дијелове зеленила који су проглашени 
заштићеним објектом природе (поједино 
дрво,дрворед,грм.парк,парк шуме) примјењују се 
посебни прописи. 
 
 V  ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Члан 24. 
У циљу заштите зелених површина из члана 2. ове 
Одлуке од разних штетних утицаја, као и у сврху 
њиховог одржавања у исправном стању није 
дозвољено: 
1.  обарање, уклањање, сјеча и пресјецање дрвећа 
     и садница без одобрења, 
2.  орезивање и скидање грана и врхова с дрвећа и 
    грмља без одобрења, 
3.  гуљење коре стабла,засијецање, зарезивање, 
    савијање, тргање, забадање ножева,забијање 
    чавла, бушење, гажење, вађење, као и друго 
    оштећивање дрвећа,  грмља и живица. 
4. пењање по дрвећу, неовлаштено брање липовог 
    цвијета и плодова дрвећа,брање цвијећа, 
    вађење цвијетних и травнастих бусенова, 
5. неовлаштено сакупљање и одношење сухог 
    грања и коре, 
6. гажење, ходање, сједење, играње и лежање по 
    травњацима и ливадама паркова гдје то није 
     дозвољено, 
7. копање и одношење хумусне земље, камена  и 
    пијеска, те других састојака са земљаних 
    површина, 
8. бацање папира и отпадака (истресање смећа, 
    пиљевина , пепела , леша) на зелене површине 
    и њихово паљење, 
9. пуштање животиња на зелене површине од 
    јавног значаја ( крупна и ситна стока и живина) 
10.оштећивање стабала приликом градње или 
    санације, допреме и истоварања грађевинског 
     материјала, забијање оплата и упирања, 
11.омотавање грађевинског  жељеза око стабла и 
     његово развлачење, 
12.оштећење опреме зелених површина, 
     пропуста, ограда, оградних ступица и жица, 
     клупа, табли са натписом упозорења, столова, 

     путоказа, птичијих гнијезда,хранилишта, 
     корпи за отпатке, канализација и водовода, 
     базена, санитарних уређаја, расвјете, као и 
     њихово прљање, загађивање онеспособљавање 
     за  редовну употребу , 
13. постављање рекламних паноа, продајних 
      киоска, столова и столица на зеленим  
      површинама без одобрења, 
14. вожња бициклoм, мотоциклом, аутомобилом, 
      камионом или коњском  запрегом,осим ако се 
      ова возила крећу у сврху  одржавања зелених 
      површина,комуналних уређаја и надзора.Под 
      аутомобилом или бициклом у смислу ове  
     тачке не подразумјевају се дјечији  аутомобили 
      када се крећу стазама или травнати 
      површинамa гдје је то дозвољено, 
15. паркирање моторних и запрежних возила, 
16. гађање животиња или гађање у мету ватреним 
     оружјем, зрачном пушком,  праћком и сл. 
17. употреба површина одређених за дјечију игру 
     и кориштење справа за дјечију игру противно 
     њиховој намјени и упозорењима о начину 
     њиховог кориштења,играње ногомета, 
     санкања, клизања, као и играња осталих игара 
     на јавним зеленим површинама, те камповање 
     на мјестима гдје то није изричито дозвољено, 
     ложење ватре и потпаљивање стабала, 
     лежање и спавање на парковским клупама и 
     уопште кориштење клупа у сврху и на начин 
     који није уобичајен,пуштање отпадних вода и 
     гнојнице по зеленим површинама и свако 
     њихово загађивање, 
     држање простора у огради који се налази у 
     државном, као и простора у огради у 
     грађанском власништву до јавно прометне 
     површине у неуредном и нечистом стању, 
     реконструкција постојећих или изградња нових 
     зелених површина без одобрења надлежног 
     одјељења, 
     оштећења и мјењање хумусног слоја земљишта 
     предвиђеног за зелену површину оштећење 
     постојеће вегетације за вријеме градње, те њено 
     затрпавање, навожење земље и осталог 
     материјала, 
     резање, односно прекидање коријена дебљег од 
    3 цм.,уништење биљног покривача на 
      површинама са јачим нагибом, ако би то могло 
      довести до ерозивности, 
      прање возила на зеленим површинама, уз 
      ријечна корита, на плажама(купалиштима) 
    односно загађивање отпадним уљима зелених 
    површина и сл. 
    прављење приступних путева пословним 
    објектима преко зелених површина без 
    одобрења. 
 
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 
Новчаном казном у износу од 500-3000 КМ казниће 
се овлашћено оредузеће за прекршаје: 
Ако не одржавају зелене површине у складу са 
одредбом чл. 4. и 14. ове Одлуке, 
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Ако мијења зелене површине супротно одредби чл. 
6. ове Одлуке, 
 За прекршаје из става 1. тачке 1-2. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
(овлашћеном предузећу) новчаном казном у износу 
од 50-300 КМ. 

Члан 26. 
Новчаном казном у износу од 3000-5000 КМ 
казниће се правно лице за прекршаје: 
1. Ако у складу са одредбом чл. 4. тачка 6. не 
     одржава терен за спорт и рекреацију, 
2. Ако врши прање возила на зеленим 
    површинама уз ријечна корита, на плажама, 
    (купалиштима) (члан 24. тачка 27.)  
За прекршаје из става 1. тачке 1-2 овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 300-500 КМ као и 
физичко лице које обавља предузетничке  
дјелатности (предузетник, а физичко лице 
новчаном казном у износу од 100-500 КМ. 
 

Члан 27. 
1. Новчаном казном у износу од 500-1000 КМ  
казниће се правно лице за прекршаје: 
Ако не одржава зелене површине и ограде у складу 
са одредбом чл.4. тачке 2., 
3.,4.,5. и 7. ове Одлуке, 
2.   Ако редовно не орезује ограду у складу са 
одредбом чл. 16. ове Одлуке, 
3.   Ако сије високе усјеве супротно одредби чл. 17. 
ове Одлуке, 
 4. Ако као власник или корисник ипред пословног 
објекта  не скупља и не одвози траву у складу са 
одредбом чл. 18. ове одлуке, 
 5.   Ако сијече стабла супротно одредби чл. 19. ове 
Одлуке, 
6. Ако не посијече стабла по наређењу комуналне  
полиције у складу са одредбом чл. 20. став. 1. и  3. 
ове Одлуке 
7. Ако не надокнади штету за сјечу или оштећење 
стабла у складу са одредбом чл. 21., 
8. За прекршаје из става 1. тачке од 1-7. овог члана 
казниће се и одговорно лице у  управном 
 лицу новчаном казном у износу од 50-300 КМ. 
 

Члан 28. 
Новчаном казном у износу од  50-150 КМ казниће 
се физичко лице за прекршаје: 
1.   Ако редовно не орезује ограду у складу са 
      одредбом чл. 16. ове Одлуке, 
2.   Ако сије високе усјеве супротно одредби чл. 
      17. ове Одлуке,  
3. Ако као власник или корисник ипред пословног 
    објекта  не скупља и не одвози траву у складу 
    са одредбом чл. 18. ове одлуке, 
 4. Ако сијече стабла супротно одредби чл. 19. ове 
     Одлуке, 
5. Ако не посијече стабла по наређењу комуналне 
    полиције у складу са одредбом чл. 20. став. 1. и 
    3. ове Одлуке, 
6. Ако не надокнади штету за сјечу или оштећење 
   стабла у складу са одредбом чл. 21., 

7. Ако учини или пропусти да учини радњу 
    прописану одредбом члана 24. тачке: 
1.,2.,3.,4., 5., 6.,7., 8., 9.,10.,11.,12.,13., 14., 15., 
16.,17.,18.,19., 20.,21. 22.,23.,24.,25.,26. и 28. ове 
Одлуке, 
 
VII  НАДЗОР 

Члан 29. 
Надзор над примјеном одредаба ове Одлуке  врши 
комунална полиција 

Члан 30. 
«Комунална полиција при вршењу надзора над 
примјеном одредаба ове Одлуке има право и 
дужност да рјешењем налаже правним субјектима и 
физичким лицима отклањање одређених 
недостатака и предузимање других мјера 
прописаних Законом и овом Одлуком као и да  у 
складу са одредбом чл. 32. Закона о прекршајима 
Републике Српске («Сл. гласник РС» бр.34/06.) 
изриче новчане казне и заштитне мјере издавањем 
прекршајног налога, те подноси захтјеве за 
покретање прекршајног или кривичног поступка 
код Основног суда.» 
 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
Ступањем на сагу ове Одлуке ставља се ван снаге 
Одлука о одржавању и заштити зелених и 
рекреационих површина («Сл. гласник општине 
Приједор» бр. 6/2000) као и измјене и допуне ове 
Одлуке («Сл. гласник општине Приједор» бр. 3/03. 
и 4/04. 

Члан 32. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
овјављивања у «Службеном гласнику општине 
Приједор» 
 
Број:01-022-98/06.           ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.2006.     Прим.др. Азра Пашалић,с.р 
                              * * * 
132 
На основу члана 2. став 2.  Закона о комуналним 
дјелатностима ( ''Сл.гласник РС'' бр. 11/95 и 51/02)  
и члана 18. Статута општине Приједор (''Сл.гласник 
општине Приједор '' бр. 5/05) .Скупштина општине 
Приједор на XXIIIсједници одржаној 
26.10.2006.године,  донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ДИМЊАЧАРСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 

У СТАМБЕНИМ  И ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 
 

Члан 1. 
Овом  Одлуком  регулише се димњачарска 
дјелатност у стамбеним и пословним зградама на 
подручју општине Приједор. 

Члан 2. 
Под димњачарском дјелатношћу у стамбеним 

зградама подразумјева се: 
- начин одржавања и чишћења димоводних 
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   објеката, 
- провјеравање исправности функционисања 
  димоводних објеката, 
- чишћење и вађење чађи из димоводних објеката, 
- спаљивање чађи у димоводним објектима. 

Члан 3. 
Под димоводним објектима подразумјевају се 
димоводни канали-димњаци у стамбеним зградама. 

Члан 4. 
Димњачарску дјелатност на подручју општине 
Приједор врши предузеће или самостални 
привредник регистрован за ову врсту дјелатности ( 
у даљем тексту димњачарско предузеће или 
димњачарска радња). 

Члан 5. 
Под начином одржавања димоводних објеката у 
стамбеним зградама подразумјева се организовање 
послова чишћења у смислу сачињавања уговора о 
одржавању димоводних објеката између даваоца 
услуга, димњачарског предузећа или димњачарске 
радње и заједнице за управљање стамбеном 
зградом као и њихова права и обавезе. 
 

Члан 6. 
Заједница  за управљање зградом, дужна је 
сачинити уговор о чишћењу и одржавању 
димоводних  објеката са димњачарским предузећем 
или димњачарском радњом , а у смислу члана 32. и 
33. Закона о одржавању стамбених зграда и члана 
5. ове Одлуке. 

Члан 7. 
Послије чишћења димоводних објеката извршилац 
услуге је дужан кориснику услуге издати уредан 
докуменат- потврду о извршеним  услугама са  
подацима о кориснику услуга и датумом чишћења 
димоводних канала. 

Члан 8. 
Под појмом исправности  функционисања 
димоводних објеката подразумјева се обавеза 
власника димоводног објекта и димњачарског  
предузећа или димњачарске радње да у случају 
неисправности димоводног објекта исти доведу у 
исправно – функционално стање 
 

Члан 9. 
Чишћење димоводних објеката подразумјева 
обавезу чишћења димоводних објеката најмање 
једном у току грејне сезоне , а по налогу Заједнице 
за управљање зградом. 

Члан 10. 
Спаљивање чађи у димоводним  објектима 
подразумјева повремено – по потреби спаљивање 
катранизиране чађи по налогу  Заједнице за 
управљање  зградом уз предходно мишљење 
стручне особе- димњачара. 
 

Члан 11. 
У стамбеним зградама  забрањено је кориштење 
вентилационих отвора у сврху димоводних  канала 
као и отварање нових димоводних објеката без 
сагласности Заједнице за управљање зградом. 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 12. 

Новчаном казном у износу од 500-1000 КМ казниће 
се правно лице-заједница етажних власника: 
1.Ако не поступи у складу са одредбом члана 
    6. ове Одлуке, 
2. Ако не поступи у складу са одредбом члана 
    8. ове Одлуке, 
3. Ако не поступи у складу са одредбом члана 
    9. ове Одлуке, 
4. Ако не поступи у складу са одредбом члана 
   10. ове Одлуке 

Члан 13. 
Новчаном казном у износу од 500-1000 КМ казниће 
се правно лице – давалац услуга: 
1. Ако не сачини уговор у смислу одредбе 
    члана 6. ове Одлуке, 
2. Ако кориснику услуге не изда потврду о 
    извршеним услугама (Чл. 7. Одлуке) 
3. Ако не поступи у складу са одредбом чл. 8. 
   ове Одлуке. 
За прекршаје из става 1. тачке 1-3 овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу  од 50-150 КМ као и 
физичко лице које обавља димњачарску дјелатност. 
 

Члан 14. 
Новчаном казном у износу од 50-150 КМ казниће 
се физичко лице – етажни власник: 
Ако не дозволи чишћење димњака по налогу 
Заједнице етажних власника у  
Складу са одредбом члана 11. ове Одлуке, 
Ако вентилациони отвор користи у сврху димовног 
канала (Чл.12. Одлуке) 
  
НАДЗОР 

Члан 15. 
Надзор над провођењем ове Одлуке врши 
Комунална полиција , а грађевинска инспекција 
надзор из члана 11. ове Одлуке. 
 « Орган надлежан за надзор над примјеном 
одредаба ове Одлуке има право и дужност да 
рјешењем налаже правним субјектима и физичким 
лицима отклањање одређенихнедостатака и 
предузимање других мјера прописаних Законом и 
овом Одлуком као и да  у складу са одредбом чл. 
32. Закона о прекршајима Републике Српске («Сл. 
гласник РС» бр. 34/06.) изриче новчане казне и 
заштитне мјере издавањем прекршајног налога, те 
подноси захтјеве за покретање прекршајног или 
кривичног поступка код Основног суда.» 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о димњачарској дјелатности ( ''Сл.гласник 
општине Приједор'' бр. 7/2000). 
 
 
 
 



Страна  200                            «СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                                                  БРОЈ.9/06 
________________________________________________________________________________ 

Члан 17. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине 
Приједор» 
 
Број:01-022-99/06.        ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.06.     Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
                             * * * 
 133                       
 На основу члана  22. и 23.  Закона о уређењу 
простора ("Службени гласник РС“, бр. 84/02), 
члана 75.  Закона о водама ("Службени гласник 
РС", бр. 50/06)  члана 46. Правилника о мјерама 
заштите, начину одређивања и одржавања зона и 
појасева санитарне заштите, подручја на којима се 
налазе изворишта, као и водних објеката и вода 
намјењених људској употреби („Сл.гласник РС“, 
бр. 7/03) и члана 18. Статута општине Приједор 
"Службени гласник општине Приједор" бр. 5/05), 
Скупштина општине Приједор на XXIII сједници 
одржаној дана  26.10.2006.године,  донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 

"МАТАРУШКО ПОЉЕ-ТУКОВИ", 
«МАТАРУШКО ПОЉЕ II» И 

«ПРИЈЕДОРЧАНКА» 
 
1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се заштитно подручје са 
зонама сaнитарне заштите и појасевима заштите  и 
прописује  спровођење мјера заштите од свих 
видова загађења и штетних утицаја који могу 
неповољно дјеловати на здравствену исправност 
воде за пиће или на издашност подземне воде 
изворишта „Матарушко поље – Тукови“ , 
„Матарушко поље – II“  и изворишта  
„Приједорчанка“  која се користе за снабдјевање 
водом за пиће градског подручја 
Приједора,приградског подручја као и подручја 
већих насељених мјеста, надзор над спровођењем 
ове Одлуке и казнене одредбе. 
Oдредбе ове Одлуке базирају се на Програму 
санитарне заштите воде изворишта „Матарушко 
поље – Тукови“ и Програму санитарне заштите 
воде изворишта „Приједорчанка“ Приједор који је 
усвојен од стране Скупштине општине Приједор. 
 

Члан 2. 
 Подручја на којима се налазе изворишта из члана 
1.ове одлуке као и објекти у зони изворишта који 
служе за снабдјевање становништва водом за пиће, 
односно која је намјењена људској употреби, под 
посебном су заштитом, те су сва предузећа и 
институције, мјесне заједнице, органи локалне 
самоуправе, грађанска и правна лица и грађани, 
невладине организације и друга удружења, дужни  
да се придржавају одредаба ове одлуке и да 
примјењују прописане мјера заштите у заштитним 
зонама и појасевима заштите изворишта. 

2. ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан 3. 
Према степену опасности од загађивања и других 
штетних утицаја који могу  неповољно  дјеловати  
на здравствену исправност воде за пиће  или  на  
издашност изворишта у складу са Законом  унутар 
зашићеног подручја, утврђују се три зоне санитарне 
заштите: 
1. зона непосредне заштите – зона најстрожијег 
режима заштите 
2. зона уже заштите – зона ограниченог режима 
3  зона шире заштите – зона благог режима заштите 
У зонама из претходног става прописују се 
санитарно-техничке мјере, мјере забране  или  
ограничење  грађења , начин  обављања   
пољопривредне  
дјелатности, привредних и свих  других 
дјелатности које могу утицати на квалитет воде и 
издашност изворишта. 
 
2.1.Зона непосредне заштите 
 

Члан 4. 
Као зона непосредне заштите изворишта одређује 
се површина земљишта која се успоставља око свих 
водозахватних објеката (бунара) чије су минималне 
границе прецизно дате геодетским 
координатама.Геодетске координате су прецизно  
одређене у  Програму  санитарне заштитe 
изворишта „Матарушко поље – Тукови“ ( Б-1, Б-2, 
Б-3, Б-3/II, Б-4, Б-5 ) ,  „ Матарушко поље II“ (EB-
I,EB-II) и Програму санитарне заштите изворишта 
„Приједорчанка“. 

Члан 5. 
Зоне непосредне заштите бунара изворишта 
„Матарушко поље – Тукови„ 
Зону непосредне заштите бунара Б-1 чине парцеле 
означене као к.ч.бр. 111/1, к.ч.бр. 111/2 К.О. 
Хамбарине, квадратног је облика са страницом 
дужине од 100,0 м а у центру квадрата је бунар Б-1. 
 
Зону непосредне заштите бунара Б-2 чини парцела 
означена као к.ч.бр. 4598 К.О. Приједор I, 
квадратног је облика са страницом дужине 100,0 м 
а у центру квадрата је бунар Б-2. 
 
Зону непосредне заштите бунара Б-3 и Б-3/II чине 
парцеле означене као к.ч.бр. 34/1, к.ч.бр. 34/3, дио 
к.ч.бр. 34/2, дио к.ч.бр. 35/1, к.ч.бр. 35/2, дио к.ч.бр. 
38, дио к.ч. бр. 36/1 К.О. Хамбарине, те дио к.ч.бр. 
3426, дио к.ч.бр. 3423, дио к.ч.бр. 3412,  и дио к.ч. 
бр. 3422 К.О. Приједор I. 
 
Зону непосредне заштите бунара Б-4 чине парцеле 
означене као к.ч.бр.432/1, к.ч.бр. 432/2, к.ч.бр. 
432/3, к.ч.бр. 433/2, дио к.ч.бр.433/1, к.ч.бр.433/3, 
дио к.ч. бр. 434/1, дио к.ч.бр. 435/1, к.ч.бр. 435/3, 
к.ч.бр. 435/2, к.ч.бр. 435/4 К.О. Раковчани. 
Приступни пут овом бунару формира се од 
дијелова парцела означених као к.ч.бр. 431/1 и 
к.ч.бр.432/1. К.О.Раковчани. 
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Зону непосрдне заштите бунара Б-5 чине парцеле 
означене као к.ч.бр. 415/3, к.ч.бр. 415/4, 
к.ч.бр.437/2, к.ч.бр. 437/1, дио к.ч.бр. 416/2, дио 
к.ч.бр. 416/1, к.ч.бр. 416/3, дио к.ч.бр. 417/2, дио 
к.ч.бр. 417/1 и к.ч.бр.437/3 К.О. Раковачни. 
 
Зону непосрдне заштите бунара ЕБ-1 и ЕБ-2 чине 
парцеле означене као дио к.ч.бр. 107, дио 
к.ч.бр.108, дио к.ч.бр. 119/2, дио к.ч.бр. 119/1, 
к.ч.бр. 120, дио к.ч.бр. 118 К.О. Ризвановићи и 
налази се сјеверно од пута означеног као к.ч.бр. 
1582 К.О.Ризвановићи.   

Члан 6. 
Зона непосредне заштите изворишта 
Приједорчанка налази се у оквиру катастарске  
честице 2579 К.O. Брезичани. У оквиру неведене 
катастарске честице зона непосредне заштите је 
облика квадрата и граница је 10,85 м удаљена од 
бунара.  

Члан 7. 
Подручје зоне непосредне заштите мора бити 
откупљено, експрописано, изузето и ограђено 
чврстом и сигурном оградом, ради спровођења 
контроле кретања у тој зони. 
Подручје зоне непосредне заштите, постојећи 
водопривредни објекти и њима припадајућа опрема 
у власништву су општине Приједор. 
А.Д. Водовод  Приједор управља водопривредним 
и другим објектима и припадајућом опремом из 
предходног става. 
Поред постојећих објеката, у зони непосредне 
заштите, могу се  уз примјену прописаних мјера 
заштите, градити или налазити и други 
водопривредни објекти који су неопходни за рад 
система за водоснабдијевање. 
 
2.2.Зоне уже заштите 

Члан 8. 
Зона уже заштите бунара у подручју извориште 
„Матарушко поље -Тукови“ је заједничка и 
представља јединствену цјелину.  
Зона уже заштите изворишта „Матарушко поље II“ 
представља засебну  просторну цјелину, независну 
од подручја зоне уже заштите изворишта 
„Матарушко поље -Тукови“. 
Унутрашњу границу зоне уже заштите изворишта 
"Матарушко поље -Тукови" представљају 
 спољашње геодетске границе зона непосредне 
заштите  око бунара Б-1, Б-2, Б-3, Б-3/II, Б-4 и Б-5. 
 
Спољашњу границу зоне уже заштите изворишта 
„Матарушко поље - Тукови “, а која мора бити 
минимално удаљена 250 метара од спољашње 
границе зоне непосредне заштите бунара, 
представљају међе катастарских честица које 
заједно чине јединствену непрекидну линију. 
Побројане катастарске честице такође припадају 
зони уже заштите изворишта „ Матарушко поље – 
Тукови“.       
 
Спољашња граница зоне уже заштите изворишта 
"Матарушко поље- Тукови" (у даљем тексту овог 

поглавља «Граница») почиње у тачци тромеђе - 
Саобраћајница Сански мост-Приједор (к.ч. 99/2, не 
обухвата), к.ч. 27/14 и к.ч. 29 (не обухвата) – све 
к.о.Чараково.  
Граница, од тачке у којој почиње, иде међама 
катастарских честица: 27/14 (к.о. Чараково), 176, 
177, 178, 179 (све к.о. Хамбарине), сијече пут 2898, 
наставља међама к.ч. 171, 163, 162/2, 162/3, 162/4, 
162/5, 162/6, 157, 142/2 (све к.о. Хамбарине), и 
сијече пут Приједор-Љубија (к.ч. 2688 – ул. 
Сарајевска). 
Граница затим наставља међама к.ч. 98/2, 95, 94, 
250, 84 (све к.о. Хамбарине), сијече пут к.ч. 2687, 
наставља 260, 261, 262, 271, 272, 273, поново сијече 
пут 2687, наставља међама к.ч. 80, 79, 77, 76, 75, 74, 
73, 69, 68, сијече пут 2685, наставља 27, 23, 18/5, 
18/4, 18/1, 18/3 (све к.о. Хамбарине), наставља 
међама к.ч. 450, 453, 454/2, 454/1, 455 (све к.о. 
Раковчани), те сијече пут к.ч. 1288. 
 
Граница потом наставља међама к.ч. 341/1, 343, 
372, 375, 365/3, 383, 376, 377, 378, сијече пут к.ч. 
1288, иде међом к.ч. 402 (све к.о. Раковчани) и 
сијече пут к.ч. 5707 (ул. Приштинска). Даље иде 
међама к.ч. 1635, 3366, 3373, 3374, 3377, 3378, 
3381, 3383, 3403, 3402, 3401, 3400, сијече пут 5707, 
3474, 3470, 3468, 3463, 3461, 3469, 3458, 3434, 3427, 
3428, 3429, 3431, 3430, 3431 (све к.о. Приједор II), 
46, 62, 61, 60, 59, 52/3, 53 и 54 (све к.о. Хамбарине). 
 
Граница потом наставља међама к.ч. 4563, 
4566,4565, сијече ул. Сарајевску (к.ч. 5733), 
наставља међама к.ч. 4573, 4574, 4576, 4577, 4578, 
4579, сијече пут к.ч. 5744 (у тачци припајања пута 
к.ч. 4582), наставља међама к.ч. 4582, 4642, 4643/1, 
4644, 4647/2, 4648, 4651, 4658, 4659, сијече пут 
к.ч.4631, наставља међама к.ч. 4632, 4634, 4629, 
сијече пут к.ч. 4619 и иде међом к.ч. 4620 све до ул. 
Ђуре Ђаковића к.ч. 5731 (све к.о. Приједор II). 
 
Граница наставља дуж ивице пута 5721 (ул. Ђуре 
Ђаковића - не обухвата) у правцу Санског Моста 
обухватајучи к.ч. 4614, 4613, 4612, 4610, 4608, 
4607, 4606 у зону шире заштите до тромеђе к.ч. 
4606, 4605/1 (не обухвата) и пута к.ч. 5731. 
Наставља дуж јужних међа к.ч. 4606, 4605/2 (све 
к.о. Приједор II) и наставља источним међама к.ч. 
4, 12/1, 12/2, 17/1, 17/2, 26, 18, 23, 24 и 25 те 
сјеверном  к.ч. 27/14 (све к.о. Чараково) до тромеђе 
- Саобраћајница  
 
Сански мост-Приједор (к.ч. 99/2, не обухвата), к.ч. 
27/14 и к.ч. 29 (не обухвата) – све к.о.Чараково, 
одакле је опис границе и започет. 
  
Зону уже заштите „Матарушко поље –Тукови“ 
чине катарске честице: К.ОПриједорI:  
к.ч.1635,к.ч.3346,к.ч.3367,к.ч.3368,к.ч.3369,к.ч.3370
к.ч.3371,к.ч.3372,к.ч.3373,к.ч.3374,к.ч..3375, 
к.ч.3376, к.ч.3377, к.ч.3378, к.ч.3379, к.ч.3380, 
к.ч.3381, к.ч.3382, к.ч.3383, к.ч.3400, к.ч.3401, 
к.ч.3402, к.ч.3403, к.ч.3404, к.ч.3405, к.ч.3406, 
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к.ч.3407, к.ч.3408, к.ч.3409, к.ч.3410, к.ч.3411, дио 
к.ч.3412, к.ч.3413, к.ч.3413, к.ч.3414, 3415, к.ч.3416, 
к.ч.3417,  к.ч.3418, к.ч.3419, к.ч.3420, к.ч.3421, дио 
к.ч.3422, к.ч.3423, к.ч.3424, к.ч.3425, дио к.ч.3426, 
к.ч.3427, к.ч.3428, к.ч.3429, к.ч.3430, к.ч.3431, 
к.ч.3434/1,к.ч.3434/2,к.ч.3434/3,к.ч.3434/4, к.ч.3458, 
к.ч.3459, к.ч.3460, к.ч.3461, к.ч.3462/1, к.ч.3462/2, 
к.ч.3462/3, к.ч.3463, к.ч.3467, к.ч.3468, к.ч.3469, 
к.ч.3470, к.ч.3471, к.ч.4563, к.ч.4565, к.ч.4566, 
к.ч.4567, к.ч.4569, к.ч.4570, к.ч.4571, к.ч.4572, 
к.ч.4573,  к.ч.4574, к.ч.4575/1, к.ч.4575/2, к.ч.4575/3, 
к.ч.4576, к.ч.4577/1, к.ч.4577/2, к.ч.4578, к.ч.4579, 
к.ч.4582, к.ч.4583, к.ч.4584, к.ч.4585, к.ч.4586, 
к.ч.4587, к.ч.4588, к.ч.4589, к.ч.4590, к.ч.4591, 
к.ч.4592/1,к.ч.4592/2,к.ч.4593,к.ч.4594/1, к.ч.4594/2, 
к.ч.4595, к.ч.4596, к.ч.4597, к.ч.4598(бунар), 4599, 
к.ч.4600, к.ч.4601, к.ч.4602/1, к.ч.4602/2, к.ч.4602/3, 
к.ч.4602/4,к.ч.4603,к.ч.4604/1,к.ч.4604/2, к.ч.4605/2, 
к.ч.4606, к.ч.4607, к.ч.4608, к.ч.4609, к.ч.4610, 
к.ч.4611, к.ч.4612, к.ч.4613, к.ч.4614, к.ч.4615, 
к.ч4616, к.ч.4617, к.ч.4618, к.ч.4619, к.ч.4620, 
к.ч.4629, к.ч.4632, к.ч.4633/1, к.ч.4633/2, к.ч.4633/3, 
к.ч.4633/4,к.ч.4633/5,к.ч.4634,к.ч.4635,к.ч.4636(пут)
к.ч.4637,к.ч.4638,к.ч.4639,к.ч.4640,к.ч.4641,к.ч.4642
к.ч.4643/1,к.ч.4643/2,к.ч.4644/1,к.ч.4644/2, 
к.ч.4644/3,к.ч.4644/4,к.ч.4647/1,к.ч.4647/2, к.ч.4648, 
к.ч.4650, к.ч.4651, к.ч.4657, к.ч.4658 и к.ч.4659. 
    
К.О.Хамбарине:к.ч.18/1,к.ч.18/3,к.ч18/4,к.ч.18/5,к.ч.
19/1,к.ч.19/2,к.ч20,к.ч.21,к.ч.22,к.ч23, 
к.ч27,к.ч.28,к.ч.29,к.ч.30,к.ч.31,к.ч32/1,к.ч.32/2,к.ч.3
2/3,к.ч.33,дио к.ч.34/2, део к.ч.35/1, к.ч.36/2, 
к.ч.37/1, к.ч.37/2, к.ч.39, к.ч.40/1, к.ч40/2,  
к.ч.41/1, к.ч.41/2, к.ч.41/3,   к.ч.41/4, к.ч.42, к.ч.43, 
к.ч.44, к.ч.45, к.ч.46, к.ч.52/3, к.ч.52/4, к.ч.53, к.ч.54, 
к.ч.55/1, к.ч.55/2, к.ч.56, к.ч.57, к.ч.58/1, к.ч.58/2, 
к.ч.59, к.ч.60, к.ч.61, к.ч.62, к.ч.63, к.ч.64, к.ч.65, 
к.ч.66, к.ч.67/1, к.ч.67/2, к.ч.67/3, к.ч.68, к.ч.69, 
к.ч.70/1, к.ч.70/2, к.ч.70/3, к.ч.71, к.ч.72, к.ч.73, 
к.ч.74, к.ч.75, к.ч.76, к.ч.77, к.ч.78, к.ч.79, к.ч.80, 
к.ч.81, к.ч82, к.ч.83, к.ч84, к.ч85, к.ч86, к.ч.87, 
к.ч.88/1, к.ч.88/2, к.ч.89, к.ч90/1, к.ч90/2, к.ч90/3, 
к.ч.90/4, к.ч.90/5, к.ч.91, к.ч92, к.ч.93, к.ч.94, к.ч95, 
к.ч.98/1, к.ч.98/2, к.ч.99/1, к.ч.99/2, к.ч.100/1, 
к.ч100/2, к.ч.101, к.ч102, к.ч.103/1, к.ч.103/2, 
к.ч.104,к.ч.105/1, к.ч.105/2, к.ч.106, к.ч.107, к.ч.108, 
к.ч.112, к.ч.113, к.ч.114, к.ч.115, к.ч.116, к.ч.117, 
к.ч.118/1, к.ч.118/2, к.ч.119/1, к.ч.119/2, к.ч.120, 
к.ч.121, к.ч.122, к.ч.123, к.ч.124, к.ч.125, к.ч.126, 
к.ч.127, к.ч.128, к.ч.129, к.ч.130, к.ч.131, к.ч.133/1, 
к.ч.133/2, к.ч.134/1, к.ч.134/2, к.ч.134/3, к.ч.135/1, 
к.ч.135/1, к.ч.135/2, к.ч.135/3, к.ч.136, к.ч.137/1, 
к.ч.137/2, к.ч.138, к.ч.139, к.ч.140, к.ч.141, к.ч.142/2, 
к.ч.157, к.ч.158, к.ч.159, к.ч.160/1, к.ч.160/2, 
к.ч.160/3, к.ч.160/4, к.ч.161, к.ч.162/1, к.ч.162/2, 
к.ч.162/3, к.ч.162/4, к.ч.162/5, к.ч.162/6, к.ч.163, 
к.ч.171, к.ч.172, к.ч.173, к.ч.174, к.ч.175/1, к.ч.175/2, 
к.ч.176, к.ч.177, к.ч.178, к.ч.179, к.ч.250, к.ч.260, 
к.ч.261, к.ч.262, к.ч.271, к.ч.272, к.ч.273 и пут 
к.ч.2689.  
К.О.Чараково: к.ч.1, к.ч.2, к.ч.3, к.ч.4, к.ч.12/1, 
к.ч.12/2, к.ч.13, к.ч.14, к.ч.15, к.ч.16, к.ч.17/1, 

к.ч.17/2, к.ч.18, к.ч.19, к.ч.20/1, к.ч.20/2, к.ч.20/3, 
к.ч.21/1, к.ч.21/2, к.ч.22/1, к.ч.22/2, к.ч.23, к.ч.24, 
к.ч.25, к.ч.26, к.ч.27/14. 
 
 К.О.Раковчани:к.ч.341/1,к.ч.342,к.ч.343, 
к.ч.365/3,к.ч.372,к.ч.373,к.ч.374,к.ч.375,к.ч.376, 
к.ч.377,к.ч.378,к.ч.383,к.ч.402,к.ч.403/1,к.ч.403/, 
к.ч.404,к.ч.405,к.ч406,к.ч407,к.ч.408/1,к.ч.408/2,к.ч.
409,к.ч.410,к.ч.411/1,к.ч.411/2,к,.ч.413,к.ч.414, 
 к.ч.415/1,к.ч.415/2,дио 
к.ч.415/5,к.ч.415/6,к.ч.415/7,део к.ч.416/1,дио 
к,ч,416/2,дио к.ч.417/1, дио к.ч.417/2,   к.ч.419/1,   
к.ч.419/2  к.ч.420,к.ч.421/1,к.ч.421/2,к.ч.422,      дио 
к.ч.431/1,    к.ч.431/2,   к.ч.431/3,   дио к.ч.432/1,  
дио 433/1,   дио к.ч.434/1, дио   
к.ч.435/1,к.ч.436/1,к.ч.436/2,к.ч.437/4,к.ч.437/5, 
к.ч.438,к.ч.439,к.ч.440/1,к.ч.440/2,к.ч.440/3,к.ч.441/,
к.ч.441/2,к.ч.441/3,к.ч.441/4,к.ч.442,к.ч.443,к.ч.444/1 
к.ч.444/2,к.ч.445/1,к.ч.445/2,к.ч.446,к.ч.447,к.ч.448, 
кч.449,к.ч.450,к.ч.453,к.ч.454/1,к.ч.454/2, к.ч.455 и 
к.ч.456. 

Члан. 9. 
Унутрашњу границу зоне уже заштите будућег 
изворишта «Матарушко поље II « представљају 
спољашње геодетске границе парцела  око бунара 
ЕБ-1 и ЕБ-2, а који представљају зону непосредне 
заштите  ових бунара.   
Спољашњу границу зоне уже заштите изворишта 
«Матарушко поље II«, а која мора бити минимално 
удаљена 250 метара од спољашње границе зоне 
непосредне заштите бунара, представљају међе 
катастарских честица које заједно чине јединствену 
непрекидну линију. Побројане катастарске честице 
такође припадају зони уже заштите изворишта 
«Матарушко поље II», осим уколико то друкчије 
није наглашено. 
Спољашња граница зоне уже заштите изворишта 
«Матарушко поље II« (у даљем тексту овог 
поглавља «Граница») почиње у тачци тромеђе - пут 
к.ч. 1582, к.ч. 60 и 56 (не обухвата) – све 
к.о.Ризвановићи.   
Граница, од тачке у којој почиње, иде међама 
катастарских честица: 60, 89/2, 90/2, 92/1, 93/1, 96, 
97, 98, 99, 100/2, 100/1, 101/2, 101/1, 551, 552/1, 
552/2, 547, 546, 545, 544, 542, 540, 124/2, 125/2 (све 
к.о. Ризвановићи), пресјеца пут 
 к.ч. 1582, и наставља међама к.ч. 448/2, 445/ 444, 
443, 429, 428 све к.о. Бишћани, те к.ч. 1 и 2 к.о. 
Ризвановићи. Затим наставља међама к.ч. 600, 680, 
681, 682, 683, 684, 685, 686 (све к.о. Приједор I), 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 26, 27 (све к.о. Ризвановићи), 
пресјеца пут 1582 и завршава у тачци тромеђе к.ч. 
пут 1582, 60 и 56 (не обухвата) – све 
к.о.Ризвановићи, одакле је опис границе и започет.   
Зону уже заштите изворишта „ Матарушко поље II“ 
чине катарске честице: 
 
К.О.Приједор  I: 
к.ч.600,к.ч.601,к.ч.652,к.ч.653,к.ч.654,к.ч.655 и 
к.ч.656. 
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К.О.Ризвановићи: к.ч.1, к.ч.2, к.ч.3/1, к.ч.3/2, к.ч.4, 
к.ч.5, к.ч.6, к.ч.7, к.ч.8, к.ч.9, к.ч.10, к.ч.11, к.ч.12/1, 
к.ч.12/2, к.ч.13/1, к.ч.13/2, к.ч.13/3, к.ч.14, 
к.ч.15,к.ч.16, к.ч.17, к.ч.18, к.ч.19, к.ч.20, к.ч.21/1, 
к.ч.21/2, к.ч.22, к.ч.23, к.ч.24, к.ч26,к.ч.27, к.ч.60, 
к.ч.89/2, к.ч.90/2, к.ч.92/1, к.ч.92/1, к.ч.92/2, 
к.ч.93/1, к.ч.93/2, к.ч.94, к.ч.95, к.ч.96, к.ч.97, к.ч.98, 
к.ч.99, к.ч.100, к.ч.101, к.ч.102, к.ч.103, к.ч.104, 
к.ч.105/1, к.ч.105/2, к.ч.106, дио к.ч.107, дио 
к.ч.108, к.ч.109, к.ч.110, к.ч.111, к.ч.112, к.ч.113, 
к.ч.114, к.ч.115,к.ч.116,дио к.ч.119/1,део к.ч.119/2, 
к.ч.121, к.ч.122, к.ч.123/1, к.ч.123/2, к.ч.124/1, 
к.ч.124/2, к.ч.125/1, к.ч.125/2, к.ч.540, к.ч.542, 
к.ч.543, к.ч.544, к.ч.545, к.ч.546, к.ч.547, к.ч.548, 
к.ч.549, к.ч.550, к.ч.551 и к.ч.552. 
 
К.О.Бишћани : к.ч.428, к.ч.429, к.ч.430, к.ч.431, 
к.ч.432, к.ч.433, к.ч.434, к.ч.435, к.ч.436, к.ч.439, 
к.ч.440, к.ч.441, к.ч.442, к.ч.443, к.ч.444, к.ч.445, 
к.ч.446, к.ч.447 и к.ч.448. 

Члан. 10. 
Зона уже заштите изворишта «Приједорчанка» је са 
сјевера приближно полукружног облика и прати 
границе припадајучих парцела парцела на 
удаљености од 540 м од бунара Б-1 изворишта 
«Приједорчанка» и на југу се  
полуквадратно поклапа са изломљеним границама 
које прате границе припадајућих парцела. 
 
Зону уже заштите изворишта „Приједорчанка“ чине 
катарске честице: 
 
К.О.Брезичани:  к.ч.2578, к.ч.2475/2, к.ч.2476, к.ч. 
2477, к.ч.2480, к.ч.2479, к.ч.2481, к.ч.2488, к.ч.2478, 
к.ч.2572, к.ч.2491, к.ч.2492, к.ч.2493, к.ч.2494, 
к.ч.2495/1, к.ч.2495/2, к.ч.2514, к.ч.2563, к.ч.2564/4, 
к.ч.2565/4, к.ч.2565/3, к.ч.2565/6, к.ч.2565/1, 
к.ч.2566/1, к.ч.2566/2,  к.ч.2566/3, к.ч.2566/2, 
к.ч.2566/3, к.ч.2566/4, к.ч.2566/5, к.ч.2566/6, 
к.ч.2566/7, к.ч.2566/8, к.ч.2566/9, к.ч.2566/10, 
к.ч.2566/11, к.ч.2566/12, к.ч.2566/13, к.ч.2566/14, 
к.ч.2566/15, к.ч.2566/16, к.ч.2566/17, к.ч.2566/18, 
к.ч.2566/19, к.ч.2566/20, к.ч.2568, к.ч.2569, к.ч.2570, 
к.ч.2573, к.ч.2574, к.ч.2596/1, к.ч.2596/2, к.ч.2592, 
к.ч.2591/1, к.ч.2590/1, к.ч.2589/1, к.ч.2589/2, 
к.ч.2589/3, к.ч.2590/2, к.ч.2563/1, к.ч.2562, 
к.ч.2561/1, к.ч.2605, к.ч.2575, к.ч.2576, к.ч.2577, 
к.ч.2495, к.ч.2460, к.ч.2461, к.ч.2462, к.ч.2463, 
к.ч.2464, к.ч.2465, к.ч.2449, к.ч.2448, к.ч.2458, 
к.ч.2457, к.ч.2456, к.ч.2470, к.ч.2471, 2475/1, 2474, 
2453, 2454, 2455, 2456, 2447/1, 2564/2, к.ч.2561/8, 
к.ч.2561/7, к.ч.2561/6, к.ч.2561/5, к.ч.2564/4, 
к.ч.2561/3, к.ч.2561/1, к.ч.2557, к.ч.2560, к.ч.2561/9, 
к.ч.2558, к.ч.2564/5, к.ч.2524/2, к.ч.2525, к.ч.2526, 
к.ч.2524/1, к.ч.2523, к.ч.2522, к.ч.2521, к.ч.2512, 
к.ч.2513, к.ч.2515, к.ч.2496, к.ч.2518/1, к.ч.2510, 
к.ч.2509, к.ч.2508, к.ч.2507/3, к.ч.2507/2, к.ч.2507/1, 
к.ч.2505, к.ч.2504, к.ч.2500, к.ч.2503/1, к.ч.2503/2, 
к.ч.2791, к.ч.2501, к.ч.2502/2, к.ч.2502/1, к.ч.2499, 
к.ч.2498, к.ч.2488, к.ч.2482, к.ч.2483/1, к.ч.2483/2, 
к.ч.1865, к.ч.1866, к.ч.1868, к.ч.1869/1, к.ч.1869/2, 
к.ч.1870, к.ч.1584/4, к.ч.1890, к.ч.1898/1, к.ч.2473, 

к.ч.1886, к.ч.1885/2, к.ч.1885/1, к.ч.1887/1, 
к.ч.1887/2, к.ч.1888, к.ч.1889, к.ч.1914/5, к.ч.2452, 
к.ч.2451/1, к.ч.2451/2, к.ч.2443, к.ч.2444, к.ч.2450, 
к.ч.2446, к.ч.2447/3, к.ч.2447/2, к.ч.2436, к.ч.2437, 
к.ч.2435, к.ч.2434, к.ч.2433, к.ч.2432, к.ч.2430, 
к.ч.2429, к.ч.2428, к.ч.2427/2, к.ч.2597, к.ч.2598, 
к.ч.2599, к.ч.2595, к.ч.2602, к.ч.2604, к.ч.2605, 
к.ч.2606/1, к.ч.2594, к.ч.2593, к.ч.2603, к.ч.2606/2, 
к.ч.2606/3, к.ч.2607/2, к.ч.2607/1, к.ч.2610, к.ч.2609, 
к.ч.2588, к.ч.2587, к.ч.2586/2, к.ч.2586/1, к.ч.2585, 
к.ч.2608/1, к.ч.2608/2, к.ч.2608/3, к.ч.2806. 
 
К.О. Приједор II; к.ч.5749, к.ч.5750, к.ч.5747/1, 
к.ч.5747/2, к.ч.5747/3, к.ч.5764, к.ч.5766, к.ч.5748/1, 
к.ч.5748/2, к.ч.5748/3, к.ч.5748/4, к.ч.5747/4, 
к.ч.5744, к.ч.5746, к.ч.5745, к.ч.5743/2, к.ч.5743/1, 
к.ч.5769, к.ч.5743/3, к.ч.5743/4, к.ч.5771, к.ч.5773/1, 
к.ч.5770, к.ч.5772,к.ч.1, к.ч.2, к.ч.3, к.ч.4, к.ч.5/1, 
к.ч.5/2, к.ч.5/3, к.ч.6, к.ч.7, к.ч.8, к.ч.9, к.ч. к.ч.10, 
к.ч.11/1, к.ч.11/2, к.ч.11/3, к.ч.11/5, к.ч.11/6, 
к.ч.11/8, к.ч.11/9, к.ч.11/10, к.ч.11/11, к.ч.11/12, 
к.ч.12, к.ч.13, к.ч.14/1, к.ч.14/2, к.ч.14/3, к.ч.14/4, 
к.ч.14/5,  к.ч.15/1, к.ч.15/2, к.ч.16, к.ч.17, к.ч.18, 
к.ч.19, к.ч.20, к.ч.21, к.ч.22, к.ч.23, к.ч.24, к.ч.25, 
к.ч.26, к.ч.27, к.ч.28, к.ч.29, к.ч.30/1, к.ч.30/2, к.ч.31, 
к.ч.32, к.ч.35, к.ч.36, к.ч.37. 
 
К.О. Приједор I : к.ч.1, к.ч.2, к.ч.3, к.ч.4, к.ч.5, к.ч.6. 
к.ч.7, к.ч.8, к.ч.9, к.ч.10, к.ч.11, к.ч.12, к.ч.13, к.ч.14, 
к.ч.91, к.ч.92, к.ч.93. 
 
2.3.Зона шире заштите 

Члан 11. 
Зона шире заштите за изворишта „Матарушко поље 
– Тукови“» и «Матарушко поље II » је заједничка и 
представља  јединствену просторну цјелину. 
Унутрашњу границу зоне шире заштите наведених 
изворишта представљају спољашње геодетске 
границе зоне уже заштите изворишта ''Матарушко 
поље - Тукови'' (као једна просторна  цјелина) и 
зона уже заштите будућег изворишта ''Матарушко 
поље II'' (као друга засебна просторна цјелина). 
Спољашњу границу зоне шире заштите наведених 
изворишта, а која мора бити минимално удаљена 
200 метара од спољашње границе зоне уже заштите 
за ова изворишта, представљају међе катастарских 
честица које заједно чине јединствену непрекидну 
линију. Побројане катастарске честице такође 
припадају зони шире заштите изворишта  
''Матарушко поље - Тукови '' и будућег изворишта 
''Матарушко поље II''. 
Спољашња граница зоне  шире заштите изворишта 
''Матарушко поље - Тукови'' и будућег изворишта 
''Матарушко поље II' (у даљем тексту овог 
поглавља »Граница») почиње у тачци тромеђе: пут 
к.ч. 5731 (ул Ђуре Ђаковића - не обухвата), к.ч. 
3317 - не обухвата и к.ч. 3318 -  обухвата, све к.о. 
Приједор I. 
 
Граница, од тачке у којој почиње, иде међама 
катастарских честица, и обухвата их: 3318, 3516, 
пресјеца пут к.ч. 5732 (ул. Новосадска), наставља 
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међама к.ч. 3493, 3491, 3547, 3454/1, 3453, 3450, 
3447, 3445, 3444, пресјеца пут к.ч. 5733 (ул. 
Сарајевска), наставља међама к.ч. 4531, 4535, 4527, 
4522, пресјеца пут 4523, наставља међама к.ч. 4517, 
4516, 4504, 4503, 4502, те пресјеца пут  к.ч. 5731 
(ул Ђуре Ђаковића).  
 
Од ове тачке граница даље наставља међама к.ч. 
4487, 4684, 4686, 4691, 4693, 4707, 4709, 4711, 
пресјеца пут 5730 (све к.о. Приједор I) и излази на 
лијеву обалу Сане. Граница затим иде узводно 
лијевом обалом ријеке Сане до тромеђе: лијева 
обала ријеке Сане и к.ч. 54/1 (обухвата) и к.ч. 54/2 
(не обухвата) - све к.о. Чараково. 
 
Од наведене тачке тромеђе граница наставља 
међама к.ч. 54/1, пресјеца пут к.ч. 99/2, наставља 
међама к.ч. 48, 49, 50 и 51 (све к.о. Чараково),  
сијече пут к.ч. 18/1, наставља међама к.ч. 1867/1, 
1867/4, 1861, 1847, 1848,1849, 1838, 186 и 185 (све 
к.о. Хамбарине), сијече пут к.ч. 2689, наставља 
међама к.ч. 187, 191, 192, 199, 201, 216, пресјеца 
пут к.ч. 2688 (ул. Сарајевска), наставља међама к.ч. 
581/1 (или ознаке 231/2), 576/1, 571/2, 571/1, 571/3, 
568/3, 568/1, 566, 563, 267, 268, пресјеца пут к.ч. 
2686, наставља међама к.ч. 285, 284/1, 284/2, 283, 6, 
459, 460, 461, 462, 463, пресјеца пут к.ч. 1288 - све 
к.о. Хамбарине, и наставља међама к.ч. 336, 335, 
334, 333, 352/5, 352/4, 353 (све к.о. Раковчани). 
 
Граница даље наставља међама к.ч. 68, 69 (или 
ознаке 95/1), 75 (или ознаке 107), 78 (или ознаке 
108) - све к.о. Ризвановићи, 563 (или ознаке 121/1), 
565/1, 565/2, 565/3, 565/4  (или ознаке 122), 567 
(или ознаке 119), 568 (или ознаке 132), 529, 521, 
522, 523/2, 523/1, 515/2, 521/2, 518, 516, 515 (све к.о. 
Бишћани), сијече пут к.ч. 1582, наставља међама 
к.ч. 134/1 (к.о. Ризвановићи), 469/1, 469/2, 470/2, 
470/1, сијече пут к.ч.1269, наставља међом к.ч. 400 
(к.о. Бишћани), сијече пут 5698 (к.о. Приједор I), 
наставља међама к.ч. 423, 421/1, 421/1 (све к.о. 
Бишћани) и излази на лијеву обалу ријеке Сане.  
 
Граница шире зоне ових изворишта затим иде 
узводно дуж обале ријеке Сане, међом парцеле 
5697 до тромеђе: ријека Сана, к.ч. 619 (обухвата) и 
624 (не обухвата), све К.О. Приједор I . Зона шире 
заштите обухвата све к.ч. ријечног острва: 594, 595, 
596, 599, 597, 590, 591 и 592 (све к.о. Приједор I). 
Граница затим пресјеца к.ч. 5697 и наставља 
међама к.ч.619, 620,617,612,607 (све к.о. Приједор 
I) и излази поново на лијево обалу ријеке Сане.  
 
Граница затим иде узводно, дуж обале ријеке Сане, 
до тромеђе: обала ријеке Сане, к.ч. 1577 (не 
обухвата) и к.ч. 1576 (обухвата), све к.о. Приједор 
I. Граница од тачке ове тромеђе наставља међом 
к.ч. 1576, сијече пут 5698 (све к.о. Приједор I), иде 
даље међама к.ч. 37, 38, 48 (све к.о. Ризвановићи), 
сијече пут к.ч.1269, потом иде међама к.ч. 391 и 
395 (све к.о. Раковчани), сијече пут 5707 (к.о. 
Приједор I), наставља међама к.ч. 1622, 1623, 1624, 

1642, 1648 (све к.о. Приједор I) и излази поново на 
лијеву обалу ријеке Сане. 
 
Граница наставља обалом ријеке Сане до тромеђе : 
обала ријеке Сане, к.ч. 1652 и 1653 (не обухвата), 
све к.о. Приједор I. Парцела к.ч. 5708, која се 
налази непосредно уз обалу, улази у зону санитарне 
заштите од тромеђе к.ч.1648, 578 и 1621/1 (не 
обухвата) до тромеђе: обала ријеке Сане, к.ч. 1652 
и 1653 (не обухвата), све к.о. Приједор I. Од 
тромеђе граница наставља међама к.ч. 1652, 3357, 
3390, 3391, 3319, сијече пут к.ч. 5707 (ул. 
Приштинска), иде међом к.ч. 3318 (све к.о. 
Приједор I) и завршава у тачци тромеђе: пут к.ч. 
5731 (ул Ђуре Ђаковића - не обухвата), к.ч. 3317 - 
не обухвата и к.ч. 3318 -  обухвата, све к.о. 
Приједор II, одакле је опис границе и започет. 
 
Зону шире заштите изворишта „ Матерушко поље - 
Тукови“ и „ Матарушко поље II “ чине катарске 
честице означене као:  
 
К.О.Приједор: к.ч.598, к.ч.599, к.ч.602, к.ч.603, 
к.ч.604, к.ч.605, к.ч.606, к.ч.607, к.ч.608, к.ч.609, 
к.ч.610, к.ч.611, к.ч.612, к.ч.617, к.ч.618, к.ч.619, 
к.ч.620, к.ч.645, к.ч.646, к.ч.647, к.ч.648, к.ч.649, 
к.ч.650, к.ч.651, к.ч.657, к.ч.658, к.ч.659, к.ч.660, 
к.ч.1575, к.ч.1576, к.ч.1622, к.ч.1623, к.ч.1624, 
к.ч.1625, к.ч.1626, к.ч.1627, к.ч.1628, к.ч.1629, 
к.ч.1630, к.ч.1631, к.ч.1632, к.ч.1633, к.ч.1634, 
к.ч.1636, к.ч.1637, к.ч.1638, к.ч.1639, к.ч.1640, 
к.ч.1641, к.ч.1642, к.ч.1643, к.ч.1644, к.ч.1645, 
к.ч.1646, к.ч.1647, к.ч.1648, к.ч.1649, к,ч.1650, 
к.ч.1651, к.ч.1652, к.ч.3318/1, к.ч.3318/2, 3319, део 
к.ч.3349, к.ч.3357, к.ч.3358, к.ч.3359, к.ч.3360, 
к.ч.3361, к.ч.3362, к.ч. 3363, к.ч.3364, к.ч.3365, 
к.ч.3384, к.ч.3385, к.ч.3386, к.ч.3387, к.ч.3388, 
к.ч.3389, к.ч.3390, к.ч.3391, к.ч.3392, к.ч.3393, 
к.ч.3394, к.ч.3395, к.ч.3396, к.ч.3397, к.ч.3398, 
к.ч.3399, к.ч.3432, к.ч.3433, к.ч.3435, к.ч.3436, 
к.ч.3437, к.ч.3438, к.ч.3439, к.ч.3440, к.ч.3441, 
к.ч.3442, к.ч.3443, к.ч.3444, к.ч.3446, к.ч.3447/1, 
к.ч.3447/2, к.ч.3450/1, к.ч.3450/2, к.ч. 3454/1, 
к.ч.3454/2, к.ч.3454/3, к.ч.3454/4, к.ч.3454/5, к.ч. 
3454/6, к.ч. 454/7, к.ч. 454/8,к.ч. 454/9,к.ч. 454/10, 
к.ч.3455, к.ч.3456, к.ч.3457, к.ч.3464, к.ч.3465, 
к.ч.3466, к.ч.3472, к.ч.3473, к.ч.3474, к.ч.3475, 
к.ч.3476, к.ч.3477, к.ч.3478, к.ч.3479/1, к.ч.3479/2, 
к.ч.3480, к.ч.3481, к.ч.3482, к.ч.3483, к.ч.3484, 
к.ч.3485, к.ч.3486, к.ч.3487, к.ч.3488, к.ч.3489/1, 
к.ч.3489/2, к.ч.3489/3, к.ч.3490, к.ч.3491, к.ч.3492, 
к.ч.3493, к.ч.3494, к.ч.3495, к.ч.3496, к.ч.3497, 
к.ч.3498, к.ч.3499, к.ч.3500, к.ч.3501, к.ч.3502/1, 
к.ч.3502/2, к.ч.3503, к.ч.3504, к.ч.3505, к.ч.3506, 
к.ч.3507, к.ч.3508, к.ч.3509, к.ч.3510, к.ч.3511, 
к.ч.3512, к.ч.3516, к.ч.3517, к.ч.3518, к.ч.3519/1, 
к.ч.3519/2, к.ч.3547, к.ч.4487, к.ч.4501, к.ч.4502, 
к.ч.4503, к.ч.4504, к.ч.4516, к.ч.4517, к.ч.4518, 
к.ч.4519, к.ч.4520, 4522, к.ч.4527, к.ч.4531, к.ч.4532, 
к.ч.4533, к.ч.4534, к.ч.4535, к.ч.4537, к.ч.4538, 
к.ч.4539, к.ч.4540, к.ч.4541, к.ч.4542, к.ч.4543, 
к.ч.4544, к.ч.4545, к.ч.4546, к.ч.4547, к.ч.4548, 
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к.ч.4549, к.ч.4550, к.ч.4551, к.ч.4552, к.ч.4553, 
к.ч.4554, к.ч.4555, к.ч.4556, к.ч.4557, к.ч.4558, 
к.ч.4559, к.ч.4560, к.ч.4561, к.ч.4562, к.ч.4564, 
к.ч.4560, к.ч.4580, к.ч.4581, к.ч.4605/1, к.ч.4621, 
к.ч.4622, к.ч.4623, к.ч.4624, к.ч.4625, к.ч.4626, 
к.ч.4627,  к.ч.4628, к.ч.4630, к.ч.4645, к.ч.4646, 
к.ч.4652, к.ч.4653, к.ч.4655, к.ч.4656, к.ч.4660, к.ч. 
к.ч.4661, к.ч.4662, к.ч.4663, к.ч.4664, к.ч.4665, 
к.ч.4666, к.ч.4667, к.ч.4668, к.ч.4669, к.ч.4670, 
к.ч.4671, к.ч.4672, к.ч.4673, к.ч.4674, к.ч.4675, 
к.ч.4676, к.ч.4677, к.ч.4678, к.ч.4679,к.ч.4680, 
к.ч.4681, к.ч.4682, к.ч.4683, к.ч.4684, к.ч.4686, 
к.ч.4687, к.ч.4688, к.ч.4689,к.ч.4690, к.ч.4691, 
к.ч.4692, к.ч.4693, к.ч.4694, к.ч.4695, к.ч.4696, 
к.ч.4697, к.ч.4698, к.ч.4699,к.ч.4700, к.ч.4701, 
к.ч.4702, к.ч.4703, к.ч.4704, к.ч.4705, к.ч.4706, 
к.ч.4707, к.ч.4708, к.ч.4709, к.ч.4711, к.ч.4719, 
к.ч.4725,к.ч.4726, к.ч.4738, к.ч.4739, к.ч.4740, 
к.ч.4741, к.ч.4741, к.ч.4742, к.ч.4743, к.ч.4744, 
к.ч.4745/1, к.ч.4745/2, к.ч.4746/1, к.ч.4746/2, 
к.ч.4747, к.ч.4748, к.ч.4749,к.ч.4750,к.ч. 4751,к.ч. 
4752,к.ч. 4753,к.ч. 4754,   к.ч.4755, к.ч.4756, 
к.ч.4757, к.ч.4758, к.ч.4759,к.ч. 4760, к.ч. 4761, к.ч. 
4762, к.ч. 4763, к.ч. 4764, к.ч. 4765, к.ч. 4766, к.ч. 
4767, к.ч. 4768, к.ч. 4769,к.ч.4770, к.ч.4771, 
к.ч.4772, к.ч.4773, к.ч.4774, к.ч.4775, к.ч.4776, 
к.ч.4777/1, к.ч.4777/2, к.ч.4777/3, к.ч.4778, к.ч.4779, 
к.ч.4780, к.ч.4781,к.ч.4782, к.ч.4783, к.ч.4784, 
к.ч.4780 к.ч.4785, к.ч.4786, к.ч.4787, к.ч.4788, 
к.ч.4789, к.ч.4790 и к.ч.4791. 
 
К.О.Бишћани: к.ч.400, к.ч.421, к.ч.423, к.ч.424, 
к.ч.425/1, к.ч.425/2, к.ч.425/3, к.ч.426, к.ч.427, 
к.ч.449, к.ч.450, к.ч.451, к.ч.452/1, к.ч.452/2, к.ч.453, 
к.ч.454, к.ч.455, к.ч.456, к.ч.457, к.ч.458, к.ч.459, 
к.ч.460, к.ч.461, к.ч.462, к.ч.463, к.ч.464/1, к.ч.464/2, 
к.ч.465, к.ч.466, к.ч.467/1, к.ч.467/2, к.ч.467/3, 
к.ч.467/4, к.ч.467/5, к.ч.467/6, к.ч.468/1, к.ч.468/2, 
к.ч.469, к.ч.470/1 и к.ч.470/2. 
 
К.О.Ризвановићи: к.ч.25, к.ч.28, к.ч.29,к.ч.30, 
к.ч.31, к.ч.32, к.ч.33, к.ч.34, к.ч.35, к.ч.36, к.ч.37, 
к.ч.38, к.ч.48, к.ч.49, к.ч.50, к.ч.51, к.ч.52, к.ч.53, 
к.ч.54, к.ч.55/1, к.ч.55/2, к.ч.56, к.ч.57, к.ч.58, 
к.ч.59/1, к.ч.59/2, к.ч.61/1, к.ч.61/2, к.ч.61/3, к.ч.62, 
к.ч.63, к.ч.64, к.ч.65, к.ч.66, к.ч.67, к.ч.68, к.ч.69, 
к.ч.75, к.ч.78, к.ч.79, к.ч.80, к.ч.81, к.ч.82, к.ч.83, 
к.ч.84, к.ч.85, к.ч.86, к.ч.87, к.ч88, к.ч.89/1, к.ч.90/1, 
к.ч.126, к.ч.127, к.ч.128, к.ч.129, к.ч.130, к.ч.131, 
к.ч.132, к.ч.133/1, к.ч.133/2, к.ч.133/3, к.ч.134, 
к.ч.515, к.ч.516, к.ч.518, к.ч.519/1, к.ч.519/2, к.ч.520, 
к.ч.521, к.ч.522, к.ч.523, део к.ч.524, к.ч.525/2, 
к.ч.529, к.ч.530, к.ч.531, к.ч.532, к.ч.533, к.ч.534/1, 
к.ч.534/2, к.ч.535/1, к.ч.535/2, к.ч.536, к.ч.537, 
к.ч.538, к.ч.539, к.ч.541, к.ч.553, к.ч.554, к.ч.555, 
к.ч.556, к.ч.557, к.ч.558, к.ч.559, к.ч.560, к.ч.561, 
к.ч.562, к.ч.563, к.ч.565, к.ч.567, к.ч.568 и к.ч.569. 
 
К.О.Хамбарине :к.ч.6, к.ч.7, к.ч.8, к.ч.9, к.ч10/1, 
к.ч10/2, к.ч.11, к.ч.12/1, к.ч.12/2, к.ч.13/1, к.ч.13/2, 
к.ч.14, к.ч.15, к.ч.16, к.ч.17, к.ч.18/2, к.ч.24, 
к.ч.25,26, к.ч.97/1, к.ч.97/2, к.ч.142/1, к.ч.143, 

к.ч.144, к.ч.145, к.ч.146, к.ч.147/1, к.ч.147/2, 
к.ч.147/3, к.ч.148, к.ч.149, к.ч.150, к.ч.151, к.ч.151, 
к.ч.152, к.ч.153, к.ч.154, к.ч.155, к.ч.156, к.ч.164, 
к.ч.165, к.ч.166/1, к.ч.166/2, к.ч.167, к.ч.168, к.ч.169, 
к.ч.170, к.ч.181,к.ч.182, к.ч.183, к.ч.184, к.ч.185, 
к.ч.186, к.ч.187, к.ч.188к.ч.189, к.ч.190, к.ч.191, 
к.ч.192, к.ч.199, к.ч.201, к.ч.202, к.ч.203, к.ч.204, 
к.ч.205/1, к.ч.205/2, к.ч.206/1, к.ч.206/2, к.ч.207, 
к.ч.208, к.ч.209, к.ч.210, к.ч.211, к.ч.212, к.ч.213, 
к.ч.214, к.ч.215, к.ч.216,к.ч.232, к.ч.233, к.ч.234, 
к.ч.235, к.ч.236, к.ч.237, к.ч.238, к.ч.240, к.ч.241, 
к.ч.242, к.ч.243, к.ч.244, к.ч.245, к.ч.246, к.ч.247/1, 
к.ч.247/2, к.ч.248, к.ч.249, к.ч.251, к.ч.252, к.ч.253, 
к.ч.254/1, к.ч.254/2, к.ч.255, к.ч.256, к.ч.257, к.ч.258, 
к.ч.259, к.ч.263, к.ч.264, к.ч.265/1, к.ч.265/2, к.ч.266, 
к.ч.267, к.ч.268, к.ч.269, к.ч.270/1, к.ч.270/2, к.ч.274, 
к.ч.275, к.ч.276, к.ч.277, к.ч.278/1, к.ч.278/2, 
к.ч.278/3, к.ч.278/4, к.ч.278/5, к.ч.280, к.ч.281, 
к.ч.282, к.ч.283, к.ч.284/1, к.ч.284/2, к.ч.285, 
к.ч.1838, к.ч.1847, к.ч.1848, к.ч.1849, к.ч.1850, 
к.ч.1851, к.ч.1852, к.ч.1853, к.ч.1854, к.ч.1855, 
к.ч.1856, к.ч.1857, к.ч.1858, к.ч.1859, к.ч.1860, 
к.ч.1861, к.ч.1867/1, к.ч.1867/3 и к.ч.1867/4. 
 
К.О.Раковчани: к.ч.333, к.ч.334, к.ч.335, к.ч.336, 
к.ч.337, к.ч.338, к.ч.339, к.ч.340, к.ч.341/2, к.ч.344, 
к.ч.345, к.ч.346, к.ч.347, к.ч.348, к.ч.349, к.ч.350, 
к.ч.351, к.ч.352/1, к.ч.352/2, к.ч.352/3, к.ч.352/4, 
к.ч.352/5, к.ч.353, к.ч.451, к.ч.452, к.ч.457/1, 
к.ч.457/2, к.ч.458, к.ч.459, к.ч.460, к.ч.461, к.ч.462 и 
к.ч.463. 
 
К.О.Чараково: к,ч,7, к.ч.8, к.ч.9, к.ч.10, к.ч.11, 
к.ч.27/1, к.ч.27/2, к.ч.27/3, к.ч.27/4, к.ч.27/5, 
к.ч.27/6, к.ч.27/7, к.ч.27/8, к.ч.27/9, к.ч.27/10, 
к.ч.27/11, к.ч.27/12, к.ч.27/13, к.ч.27/15, к.ч.28/1, 
к.ч.28/2, к.ч.29, к.ч.30, к.ч.31, к.ч.32, к.ч.33/1, 
к.ч.33/2, к.ч.33/3, к.ч.33/4, к.ч.33/5, к.ч.33/6, 
к.ч.34/1, к.ч.34/2, к.ч.34/3, к.ч.35, к.ч.36, 
к.ч.37,к.ч.38, к.ч.39, к.ч.40, к.ч.41, к.ч.42, к.ч.43, 
к.ч.44, к.ч.45, к.ч.46, к.ч.47, к.ч.48, к.ч.49, к.ч.50, 
к.ч.51, к.ч.52, к.ч.53, к.ч.54/1 и к.ч.55/3. 
 

Члан 12. 
Зона шире заштите изворишта «Приједорчанка» 
утврђује се на простору удаљености 233 м од 
спољне  границе уже заштитне зоне. За одређивење 
зоне шире заштите примјењује се пропорционално 
утврђена удаљеност у односу на зону уже заштите. 
 
 Зону шире заштите и појас санитарне заштите 
изворишта „ Приједорчанка“ чине катарске честице 
означене као : 
 
КО Брезичани : к.ч.2690/3, к.ч.2690/2, к.ч.2690/1, 
к.ч.2694/1, к.ч.2694/2, к.ч.2694/3, к.ч.2693, 
к.ч.2551/1, к.ч.2551/2, к.ч.2699/1, к.ч.2552, к.ч.2554, 
к.ч.2555, к.ч.2556, к.ч.2534/1, к.ч.2335/1, к.ч.2532, 
к.ч.2533, к.ч.2531, к.ч.2789, к.ч.2528, к.ч.2530, 
к.ч.2549/1, к.ч.2536, к.ч.2535/2, к.ч.2537, к.ч.2544/2, 
к.ч.2550/1, 2548, 1325, 2544/1, 2538, 2543, 2541, 
к.ч.2539, к.ч.1818/1, к.ч.1818/2, к.ч.2540, к.ч.2542, 
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к.ч.1826, к.ч.1822/1,к.ч.1824, к.ч.1822/2, к.ч.1825, 
к.ч.1827, к.ч.1832, к.ч.1833, к.ч.1834/1, к.ч.1834/2, 
к.ч.1827, к.ч.1828, к.ч.1829, к.ч.1843/1, к.ч.1843/4, 
к.ч.1843/3, к.ч.1843/2, к.ч.1845, к.ч.1846/2, 
к.ч.1846/1, к.ч.1846/4, к.ч.1846/3, к.ч.1846/5, 
к.ч.1844, к.ч.1847, к.ч.1848, к.ч.1849, к.ч.1850/5, 
к.ч.2515, к.ч.2517, к.ч.2519, к.ч.2520/1, к.ч.2520/2, 
к.ч.2521, к.ч.2518/2, к.ч.2527, к.ч.1871, к.ч.1898/2, 
к.ч.1902, к.ч.1903, к.ч.1904, к.ч.1906, к.ч.1907, 
к.ч.1914/3, к.ч.1909, к.ч.1914/4, к.ч.1914/1, 
к.ч.1920/1, к.ч.1924/2, к.ч.1923, к.ч.1922, к.ч.1921, 
к.ч.1927, к.ч.1928, к.ч.1929, к.ч.1930, к.ч.1931, 
к.ч.1932, к.ч.1933, к.ч.2427/1, к.ч.2425/1, к.ч.2425/2, 
к.ч.2424/3, к.ч.2423, к.ч.2424/1, к.ч.2421, к.ч.2422, 
к.ч.2417, к.ч.2416, к.ч.2421, к.ч.2418/1, к.ч.2418/2, 
к.ч.2419, к.ч.2426, к.ч.2665, к.ч.2666, к.ч.2670/1, 
к.ч.2670/2, к.ч.2670/3, к.ч.2669, к.ч.2668, к.ч.2671, 
к.ч.2673, к.ч.2674, к.ч.2675, к.ч.2676,к.ч.2677, 
к.ч.2678, к.ч.2806, к.ч.2778, к.ч.2777, к.ч.2776, 
к.ч.2775, к.ч.2662, к.ч.2663, к.ч.2661, к.ч.2660, 
к.ч.2656, к.ч.2645, к.ч.2646, к.ч.2640, к.ч.2641, 
к.ч.2642, к.ч.2643, к.ч.2644, к.ч.2658, к.ч.2657, 
к.ч.2656, к.ч.2655, к.ч.2601, к.ч.2631, к.ч.2638, 
к.ч.2629, к.ч.2628, к.ч.2630, к.ч. 2627, к.ч. к.ч. 2621, 
к.ч.2622, к.ч.2647, к.ч.2648, к.ч.2650, к.ч.2651, 
к.ч.2654, к.ч.2648, к.ч.2647, к.ч.2652, к.ч.2653, 
к.ч.2637/1, к.ч.2637/2, к.ч.2636, к.ч.2635, к.ч.2634, 
к.ч.2631, к.ч.2626, к.ч.2623, к.ч.2919, к.ч.2618, 
к.ч.2624, к.ч.2625, к.ч.2632, к.ч.2633, к.ч.2679, 
к.ч.2616, к.ч.2615, к.ч.2614, к.ч.2613, к.ч.2612, 
к.ч.2611, к.ч.2789, к.ч.2680, к.ч.2681/1, к.ч.2681/2, 
к.ч.2683/6, к.ч.2682/2, к.ч.2683/3, к.ч.2684/2, 
к.ч.2692/3, к.ч.2692/4, к.ч.2658/1, к.ч.2685/2, 
к.ч.2688/1, к.ч.2688/2, к.ч.2692/1. 
 
К.О. Приједор II: к.ч.5751/1, к.ч. 5751/2, к.ч.5752, 
к.ч.5753, к.ч.5754, к.ч.5755, к.ч.5756, к.ч.5757, 
к.ч.5765, к.ч.5998, к.ч.5762/2, к.ч.5762/3, к.ч.5762/5, 
к.ч.5762/1, к.ч.5761, к.ч.5763, к.ч.5767, к.ч.5768, 
к.ч.5774, к.ч.5775, к.ч.5773/4, к.ч.5773/3, к.ч.5773/2, 
к.ч.5780, к.ч.5779, к.ч.5777, к.ч.5776, к.ч.5778/1, 
к.ч.5778/2, к.ч.5778/3, к.ч.5778/4, к.ч.5778/5, к.ч.38, 
к.ч.39, к.ч.40, к.ч.41, к.ч.42 
 
КО Приједор I: к.ч.15, к.ч.16, к.ч.17, к.ч.18, к.ч.19, 
20, к.ч.21, к.ч.22, к.ч.23, к.ч.24, к.ч.56, к.ч.57, к.ч.58, 
к.ч.59, к.ч.60, к.ч.61, к.ч.62, к.ч.63, к.ч.64, к.ч.65, 
к.ч.66, к.ч.67, к.ч.70, к.ч.60, к.ч.74, к.ч.73, к.ч.69, 
к.ч.104, к.ч.103, к.ч.102, к.ч.101, 
к.ч.100, к.ч.99, к.ч.98, к.ч.97, к.ч.86, к.ч.87, к.ч.88, 
к.ч.82, к.ч.81, к.ч.83, к.ч.84, к.ч.85, к.ч.86, к.ч.89, 
к.ч.90, к.ч.69, к.ч.68, к.ч.67, к.ч.66, к.ч.65, к.ч.64, 
к.ч.63, к.ч.62, к.ч.61, к.ч.60, к.ч.59, к.ч.58, к.ч.57, 
к.ч.56, к.ч.55, к.ч.54, к.ч.53, к.ч.52, к.ч.31, к.ч.32, 
к.ч.33, к.ч.29, к.ч.28, к.ч.27, к.ч.26, к.ч.25, к.ч.24, 
к.ч.23, к.ч.22, к.ч.21, к.ч.20, к.ч.19, к.ч.18, к.ч.10, 
к.ч.11/1, к.ч.11/2, к.ч.9, к.ч.8, к.ч.41, к.ч.40, к.ч.39, 
к.ч.44, к.ч.43, к.ч.42, к.ч.45/1, к.ч.45/2, к.ч.46/1, 
к.ч.46/2, к.ч.169, к.ч.168, к.ч.170, к.ч.161, к.ч.171, 
к.ч.172, к.ч.173, к.ч.174, к.ч.181, к.ч.180, 
к.ч.231/1,к.ч.231/2, к.ч.230, к.ч.229, к.ч.241, к.ч.226, 
к.ч.225, к.ч.223, к.ч.220, к.ч.219, к.ч.221/1, к.ч.221/2, 

к.ч.227, к.ч.228, к.ч.222, к.ч.217, к.ч.216, к.ч.214, 
к.ч.210, к.ч.211, к.ч.213, к.ч.212, к.ч.209, к.ч.208, 
к.ч.182, к.ч.187, к.ч.189/1, к.ч. 189/2, к.ч. 190/1, 
к.ч.190/2, к.ч.191/1, к.ч.191/2, к.ч.183, к.ч.184, 
к.ч.185, к.ч.186, к.ч.150, к.ч.151, к.ч.152, к.ч.153, 
к.ч.154, к.ч.149, к.ч.155/1, к.ч. 155/2, к.ч.156, 
к.ч.164, к.ч.5689, к.ч.47, к.ч.48, к.ч.49, к.ч.50, к.ч.51, 
к.ч.69, к.ч.70, к.ч.71, к.ч.72, к.ч.73, к.ч.74, к.ч.5688, 
к.ч.119, к.ч.120, к.ч.121, к.ч.122, к.ч.160/1, к.ч.160/2, 
к.ч.163, к.ч.165, к.ч.159, к.ч.158, к.ч.157, к.ч.156, 
к.ч.118, к.ч.115, к.ч.117, к.ч.116/1, к.ч.116/2, 
к.ч.123/1, к.ч.123/2, к.ч.124, к.ч.125, к.ч.126, к.ч.127, 
к.ч.128, к.ч.129, к.ч.130, к.ч.131, к.ч.5670, к.ч.133/1, 
к.ч.133/2, к.ч.134, к.ч.132, к.ч.147, к.ч.148, к.ч.149, 
к.ч.142, к.ч.141, к.ч.139, к.ч.140, к.ч.138, к.ч.137, 
к.ч.136, к.ч.135, к.ч.5672, к.ч.143, к.ч.144, к.ч.192, 
к.ч.194/1, к.ч.193/1, к.ч.193/2, к.ч.194/2, к.ч.195, 
к.ч.196/1, к.ч.196/2, к.ч.196/3, к.ч.197, к.ч.198, 
к.ч.199, к.ч.200, к.ч.201, к.ч.202, к.ч.203, к.ч.204, 
к.ч.205, к.ч.206, к.ч.187, к.ч.207, к.ч.212, к.ч.213, 
к.ч.215, к.ч.218, к.ч.219, к.ч.266, к.ч.265, к.ч.267, 
к.ч.268/4, к.ч.268/2, к.ч.268/3, к.ч.269, к.ч.264, 
к.ч.468, к.ч.464, к.ч.463, к.ч.466, к.ч.467, к.ч.538, 
к.ч.537, к.ч.539, к.ч.540, к.ч.541, к.ч.542, к.ч.560, 
к.ч.559, к.ч.558, к.ч.557, к.ч.570, к.ч.571, к.ч.565, 
к.ч.566, к.ч.561, к.ч.567, к.ч.572, к.ч.573, к.ч.576, 
к.ч.574, к.ч.575, к.ч.556/2, к.ч.556/1, к.ч.555, к.ч.554, 
к.ч.553, к.ч.552, к.ч.551, к.ч.550, к.ч.549/1, к.ч.549/2, 
к.ч.5672, к.ч.114, к.ч.113, к.ч.112, к.ч.111, к.ч.110, 
к.ч.109, к.ч.108, к.ч.107, к.ч.106, к.ч.105. 
 
3.ПОЈАСЕВИ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА 
 

Члан 13. 
Појасеви санитарне заштите су одређене површине 
земљишта у оквиру или ван било које зоне 
санитарне заштите, а на којима се спроводе 
прописане специфичне мјере санитарне заштите 
утврђене овом Одлуком. 
 
Сходно члановима 7,8 и 11 Правилника о мјерама 
заштите,начину одређиванја и одржавања зона и 
појасева санитарне заштите,подручја на којима се 
налазе изворишта као и водних објеката и вода 
намијенјених људској употреби ради  заштите 
изворишта «Тукови», »Матарушко поље», будућег 
изворишта подземних вода «Матарушко поље II» и 
изворишта «Приједорчанка» утврђују се појасеви 
санитарне заштите и то: 
 
1.Заштитни појас уз лијеву обалу ријеке Сане који 
се састоји од 4(четири) дијела означених као ПСЗ-
1,ПСЗ-2,ПСЗ-3 и ПСЗ-4, који иако представљају 
један појас, су у ствари  четири одвојене цјелине  
што се види на графичком прилогу  1 ове Одлуке.  
  
 ПСЗ – 1 се простире уз лијеву обалску страну 
ријеке Сане, сјеверозападно од будућег изворишта 
„Матарушко поље II“, а југоисточним 
дијелом се наслања на ширу зону санитарне 
заштите (Прилог  1 ove Odluke). Обухвата 
катастарске честице бр. 332, 333, 341, 342, 343, 
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344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 345/3, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 355/1, 356, 357, 358/1, 358/2, 359/1, 359/3, 
359/5, пут 359/6, 361, 362/1, 362/2, 363/1, 363/2, 364, 
365, 366, 367, 368, 412/1, 413, дио пута 422, 421/2, 
414, 415, 416, 417, 418, 419. и 420. све К.О. 
Бишћани.  
Овај дио појаса санитарне заштите је у функцији 
заштите будућег изворишта „Матарушко поље II“. 
 
ПСЗ -  2 се простире у меандру ријеке Сане, 
сјеверно од локације будућег изворишта 
„Матарушког поља II“. Простире се од спољне 
границе шире зоне санитарне заштите све до обале 
ријеке Сане ( прилог 1 ове Одлуке ). Овај дио 
појаса санитарне заштите је такође у функцији 
заштите будућег изворишта „Матарушко поље II“.  
 
ПСЗ – 3 се простире уз лијеву обалску страну 
ријеке Сане источно од будућег извориша 
„Матарушко поље  II“ и сјеверно од извориша 
„Матарушко поље“ (прилог 1 ове Одлуке), 
обухвата простор и све катастарске честице у 
оквиру њега од спољне границе шире зоне 
санитарне заштите све до обала ријеке Сане.  
Овај дио појаса санитарне заштите је у функцији 
заштите, како будућег изворишта „Матарушко 
поље II“ тако и заштите постојећег изворишта 
„Матарушко поље“. 
 
ПСЗ – 4 се простире уз лијеву обалску страну 
ријеке Сане, источно и југоисточно од изворишта 
„Матарушко поље“ и сјевероисточно од изворишта 
„Тукови“ (прилог 1 ове Одлуке). Овај дио појаса 
санитарне заштите је највећи по површини и 
обухвата простор и све катастарске честице у 
оквиру њега, од спољне границе шире зоне 
санитарне заштите све до обала ријеке Сане.  
Овај дио појаса санитарне заштите је у функцији 
заштите, како изворишта „Матарушко поље  II“ 
тако и заштите постојећег изворишта „Тукови“.  
2. Појас санитарне заштите   путних праваца – 
саобраћајница у зони изворишта обухвата појас 
који представља габарит путних праваца – 
саобрачајница и појас ширине 2,5 м ван путног 
појаса са обе стране путног правца – саобрачајнице.  
 
- Улица Степе Степановића. Овај појас се пружа 
саобраћајницом Приједор – Сански мост (ул. Степа 
Степановића), и то од градског моста на ријеци 
Сани (тромеђа к.ч. 3336 к.о. Приједор I, обала 
ријеке Сане, к.ч. пут к.ч. 5731 Приједор I) до моста 
''Жегер'' (тачка улијевања Гомјенице у Сану). 
Обухвата  к.ч. 5733 к.о. Приједор I и к.ч. 99/2 к.о. 
Чараково); 
 
- Улица Сарајевска. Овај појас се пружа од ул. 
Ђуре Ђаковића(к.ч. 5733 к.о. Приједор I) до тачке 
спајања са путем к.ч. 2687 к.о. Хамбарине. 
Обухвата к.ч. 5733 к.о. Приједор I и и к.ч. 2688 к.о. 
Хамбарине. 
 

- Улица Новосадска.  Овај појас се пружа од ул. 
Ђуре Ђаковића (к.ч. 5733 к.о. Приједор I) до 
раскршћа пута са ул. Приштинском (к.ч. 5707 к.о. 
Приједор I). Обухвата к.ч. 5732 к.о. Приједор I. 
 
- Улица Приштинска. Овај појас се пружа од ул.  
Степе Степановића (к.ч. 5733 к.о. Приједор I) до 
тромеђе к.ч. 1528 (пут), 137/3 и 137/4 –десна страна 
пута и тромеђе к.ч. 1528 (пут), 514/1 и 514/2 – 
лијева страна пута.  
Обухвата к.ч. 5707 и 5708 (све к.о. Приједор I), к.ч. 
1290 к.о. Раковчани и 1528 к.о. Ризвановићи. 
 
3. Појас санитарне заштите изворишта 
«Приједорчанка» успоставља се уз ријеку Сану у 
дијелу њене десне обале гдје је према резултатима 
хидролошких истраживања утврђено да постоји 
непосредни контакт алувијалних шљункова и 
доломитних кречњака средњег тријеса (према 
прилогу 1 ове Одлуке). 
Преглед парцела у широј зони и појасу санитарне 
заштите изворишта «Приједорчанка» уз ријеку 
Сану дат је  у члану 12.  ове Одлуке. 
Уз трасе транспортних цјевовода изворишта, која 
су предмет ове Одлуке, утврђује се појас заштите 
који  се односи на простор у ширини од 3 м 
обострано од трасе цјевовода. Појас заштите 
транспортних цјевовода детаљно ће се утврдити у 
регулационим плановима, за подручја  кроз која 
транспортни цјевовод пролази. 
 
4.МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У ЗОНАМА И 
ПОЈАСЕВИМА САНИТАРНЕ ЗШТИТЕ 
4.1.Мјера заштите у зони непосредне заштите 
 

Члан 14. 
На подручју зоне непосредне заштите , поред мјера  
забране које се односе на зону уже заштите и зону 
шире заштите,забрањују се све активности које 
нису везане за планско пружање услуга 
водоснабдјевања и одржавање зоне. 
 Зону непосредне заштите може се у функцији 
одржавања  простора  користити само као сјенокос, 
али без употребе било које врсте прихрањивања 
травњака или употребе било каквих заштитних 
средстава за биље и слично. 
 „Водовод“ a.д. Приједор као правно лице које 
управља системом водоснебдјевања једино је 
надлежно за кориштење замљишта у зони 
непосредне заштите. 
 А.Д. „ Водовод“ је дужан да обезбиједи 
свакодневну контролу и надзор над зонама 
непосредне заштите, као и одреди одговорно лице 
за спровођење мјера санације у слућају хаварије. 
 

Члан 15. 
Приступ на подручје зоне непосредне заштите 
дозвољен је само овлаштеним особама, што 
укључује запослене а.д. Водовода,који стално или 
повремено  раде  на објектима  унутар  зоне , и  
надлежним  инспекцијским  
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органима у току вршења редовних или ванредних 
контрола ове зоне , као и другим лицима уз посебно 
одобрење а.д. Водовода. 
О свим посјетама лица и средстава  који нису радно 
ангажовани на пословима водоснабдјевања у зони 
мора се водити посебна евиденција кроз књигу 
посјета у коју се уписују пуна имена,адреса 
становања и својства лица  
које тренутно бораве у зони односно назив и тип 
средстава,дужину боравка и сврху боравка у зони. 
Подручје зоне непосредне заштите мора бити 
заштићено од неовлаштеног приступа оградом и 
другим мјерама физичке заштите и осигурања. 
Ограда из  предходног  става  мора бити  изведена  
на  начин  да  
спријечи неовлаштени или насилни улазак на 
подручје зоне непосредне заштите. 
 А.Д. " Водовод“  дужан је да на одговарајући 
начин , утврђен овом Одлуком , обиљежи зону 
непосредне заштите, уз означавање броја дежурног 
телефона за хитне случајеве, и обавезно упозорење 
о забрани приступа неовлаштеном лицу. 
 

Члан 16. 
Лица која стално или повремено раде на објектима 
унутар зоне непосредне заштите морају бити 
подвргнута периодичним љекарским прегледима у 
складу са одговарајучим  прописима о санитарној 
заштити. 
 
4.2.Мјере заштите у зони уже заштите 
 

Члан 17. 
На подручју  зоне уже заштите забрањено је: 
1. Извођење свих активности које су забрањене у 
зони шире заштите. 
2. Изградња индустријских погона, занатских 
радњи, пољопривредних објеката и 
складишта грађевинског материјала, осим мањих 
погона који не употребљавају и не 
производе опасне и штетне материје које су 
наведене у "Правилноку о условима 
 испуштања отпадних вода у површинске воде"и 
"Правилнику о испуштању отпадних 
вода у јавну канализацију" (Службени гласник Р. 
Српске, бр. 44/01) и уколико добију 
водопривредну сагласност или дозволу 
Министарства пољопривреде, шумарства  
водопривреде. (Ово се не односи на фабрику за 
прераду воћа и поврћа"Приједорчанка", али је она 
дужна испунити све услове из тачке  1 овог члана ). 
3. Изградња путева, жељезничких пруга, 
паркиралишта и резервоара било које намјене, 
уколико се не спроведу мјере заштите у складу са 
најбоље доступним техникама и 
уколико се за ту дионицу не добије водопривредна 
сагласност или дозвола 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. 
4. Изградња колектора канализације,осим 
непропусног,који служи само за објекте који 
су на том подручју . 

5. Изградња рибњака. 
6. Изградња терена за камповање, спортских 
терена, туристичких и стамбених објеката 
колективног становања. 
7. Транспорт радиоактивних или других за воду 
штетних или опасних материја, без 
посебних најава и спровођења мјера посебне 
претњеи заштите кроз та подручја и у 
спровођење плана за акцидентне ситуације. 
8. Свако складиштење нафте и нафтних деривата.  
9. Свака рударска и грађевинска дјелатност којом 
се оштећује заштитна кровина или 
омогућује отворено сакупљање воде, осим 
активности испитивања и истраживања у 
функцији водоснабдјевања. 
10. Отварање шљункара и пјешћаника, тресетишта 
и позајмишта глине и каменолома, 
израда засјека, предузимање било којих 
пољопривредних и шумарских захвата 
којима би могла бити оштећена активна зона тла 
или смањена дебљина кровине, 
поспјешила или убрзала ерозија тла, осим радњи 
које то спречавају. 
11. Отворено ускладиштење или примјена 
вјештачких ђубрива, хербицида и пестицида, 
одлагање ђубрива, смећа, органских и неорганских 
материја и отпадака од 
пољопривредне производње и одлагање осталих 
штетних материја. 
12. Прање возила, радних машина и уређаја као и 
замјена уља, резервних 
дијелова,испуштање и просипање уља,киселина и 
других штетних и опасних 
материја. 
13. Држање стоке и пернате живине,односно 
постављање торова,осим испаше,  
14. Употреба тла у пољопривредне сврхе осим 
ливада, 
15. Отварање нових гробаља и укопавање на 
постојећим гробљима. 
16. Површинско и дубинско минирањe 
17. Логоровање и купање у површинским водама. 
4.3. Мјере заштите у зони шире заштите 
 

Члан 18. 
На подручју  зоне шире заштитне   забрањено је: 
 
1. Упуштање отпадних вода у тло; 
2. Изградња објеката базне индустрије који 
испуштају радиоактивне или друге за воду 
штетне и опасне материје или отпадне воде 
(рафинерије нафте); нуклеарни реактори, 
металопрерађивачки погони, хемијске фабрике и 
др.); 
3. Одлагање, задржавање или увођење у подземље 
радиоактивних материја; 
4. Одлагање, задржавање, увођење у подземље 
опасних и штетних материја које су 
наведене у «Правилнику у ословима за испуштање 
отпадних вода у површинске 
токовe « и "Правилнику о условима за испуштање 
отпадних вода у јавну 
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канализацију» (Сл. гласник Р. Српске бр.44/01), 
осим ако се не ради о материјама 
које се могу испуштати у јавну канализацију и ако 
су те штетне материје у  
потпуности одведене непропусном канализацијом 
узван утицајног подручја; 
5. Изградња цјевовода за течности које су штетне и 
опасне за воду; 
6. Ускладиштење радиоактивних и других за воду 
штетних и опасних материја, осим 
ускладиштења лож уља за домаћинства и погонског 
горива за пољопривредне 
машине, ако су спроведене најбоње доступне 
технике као сигурносне мјере за 
изградњу, довоз, пуњење, ускладиштење и 
употребу; 
7. Изградња резервоара и претакалишта за нафту и 
нафтне деривате, радиоактивне и 
остале за воду опасне и штетне материје; 
8. Извођење истражних и експлоатационих 
бушотина за нафту и радиоактивне и остале 
за воду штетне и опасне материје; 
9. Отворено ускладиштење и примјена хемијских 
средстава штетних за тло и воду, 
пестицида и средстава за регулисање и раст биља; 
10. Коришћање отпадних вода у пољопивреди, 
укључујући и оборинске воде са 
саобраћајних површина, те упуштање ових вода у 
акумулацијум или њене притоке; 
11. Изградња насеља, болница, одмаралишта, 
индустријских и занатских погона, осим 
ако се отпадне воде из њих не одводе у цјелости 
непропусном канализацијом изван 
зоне заштите, 
12. Изградња сточних, перадарских и других фарми 
и товилишта; 
13. Изградња полетно-слетних стаза у ваздушном 
саобраћају; 
14. Изградња војних складишта и сличних војних 
објеката; 
15. Изградња жељезничких и аутобуских станица и 
аутотранспортних терминала; 
16. Изградња уређаја за пречишћавање отпадних 
вода и уређаја за спаљивање отпада, 
17. Изградња нових гробаља и проширивање 
постојећих (хуманих и сточних). 
18. Формирање депонија чврстог отпада, планирки, 
мрциништа, аутоотпада и старог 
жељеза; 
19. Употреба материјала штетних за воду код 
изградње објеката (нпр.смоле,битуменизирани 
материјали,шљака и сл.); 
20. Пражњење возила за одвоз фекалија; 
21. Упуштање у тло расхладних и термалних вода; 
22.Отварање ископа у површинском заштитном 
слоју осим на мјестима изградње објеката; 
23.Експлоатација минералних сировина; 
24.Прање возила и замјена уља уз површинске 
воде; 
25.Напајање стоке из површинских вода и гоњење 
стоке преко водотока; 

26.Комерцијални узгој рибе осим биолошког 
одржавања и порибљавања у природним 
токовима; 
27.Крчење шума и друге дјелатности које изазивају 
ерозију тла. 
4.4. Мјере заштите у појасевима санитарне заштите 
 

Члан 19. 
У појасевима санитарне заштите спроводе се мјере 
које су прописане као највећи доступан стандард за 
сваки конкретан случај, односно као најбоље 
доступне технике везане за поступак или радњу 
која је усмјерена ка активности у оквиру појаса 
санитарне заштите, уколико се односе на објекте 
који служе за снабдијевање становништва водом за 
пиће, односно води која је намјењена људској 
употреби. 

Члан 20. 
 У појасевима санитарне заштите ради заштите 
изворишта спроводе се и мјере заштите идентичне 
мјерама заштите које су прописане у зони  шире   
заштите (члан 18. ове Одлуке), с обзиром да поред 
заштите постојећих изворишта постоје реални 
потенцијали за проширење резерви подземне питке 
воде.  

Члан 21. 
На подручју појасева санитарне заштите сви 
постојећи стамбени и привредни објекти морају 
бити прикључени на заједничку канализацију за 
прикупљање отпадних вода или морају имати 
изграђене септичке јаме према важећим прописима, 
а диспозиција отпадних вода мора се вршити изван 
граница зона и појасева санитарне заштите 
изворишта. 
Сва одјељења административне службе и други 
надлежни органи, дужни су у свим фазама 
поступка у којем се рјешава о постављању и 
грађењу било каквих објеката у оквиру појасева 
санитарне заштите, првенствено водити рачуна о 
Програму санитарне заштите изворишта и одредаба 
ове Одлуке, у складу са прописима које 
примјењују. 
 
4.5.Обиљежавање зона и појасева санитарне 
заштите 

Члан 22. 
Зоне санитарне заштите обавезно се обиљежавају 
одговарајућим знаковима чији је садржај, облик, 
димензија и размјерa дат у  прилогу  3 ове Одлуке. 
Зону непосредне заштите, дужан је обиљежити 
А.Д.„ Водовод“ Приједор , а зону уже и шире 
заштите и појасева санитарне заштите изворишта, 
дужна је обиљежити општина Приједор. 

Члан 23. 
Знакови којима се обиљежавају зоне односно 
појасеви санитарне заштите морају бити 
постављени на све путне правце и саобраћајнице  
које долазе до зоне или појаса,а на путеве и 
саобраћајнице које пролазе кроз зону или појас, 
знак се поставља на улазу и излазу из те 
зоне,односно појаса,на њиховим границама а према 
прилогу 2 ове Одлуке.   
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Зоне и појасеви санитарне заштите обиљежавају се 
и по простору који је  ван коридора пута или 
саобраћајнице знаком на начин да омогући уредну 
обавјештеност. 
Основна боја подлоге знака је плава,са бијелим 
словима у датој размјери осим знакова опасности 
чија подлога је жуте боје оивчена црвеном траком и 
на средини ускличником црне боје са ћириличним  
и латиничним писмом за енглески текст. 
Све боје и натписи обавезно се раде у 
флуоросцентној техници, ради читљивости и ноћу 
са ограниченим освјетљењем. 
 

Члан 24. 
Обиљежавање  зона и појасева санитарне  заштите 
изворишта                                                            
„Матарушко  поље – Тукови“ обавезно извршити у 
складу са Описом и скицом мјеста која показују  
гдје се на терену постављају обиљежја којима се 
означавају заштитне зоне и појасеви , утврђеном 
Програмом санитарне заштите воде изворишта 
„Матарушко поље – Тукови“.   
Обиљежавање зона и појасева санитарне заштите 
изворишта „Приједорчанка“ врши се тако да се 4 
знака постављају на зону непосредне заштите (на 
улаз и са остале 4 стране на ограду), 9 знакова за 
зону уже заштите и 12 знакова за зону шире 
заштите, а мјеста обиљежавања означена су на 
прилогу  2 ове Одлуке.  
 
5.ПРОГРАМ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ 
   ИЗВОРИШТА 
 

Члан 25. 
 Програм санитарне заштите изворишта доноси 
свако правно и физичко лице чији је резултат 
дјелатности, производња и стављање у промет 
производа  
који су намијењени људским потребама или било 
која друга активност која може имати утицај на 
квалитет воде изворишта. 
Програме из става 1. овог члана обавезна су 
донијети и физичка и правна лица, власници 
привредних објеката, који су изграђени на основу 
урбанистичке документације и одобрења за 
грађење , уколико се исти, обзиром на врсту 
дјелатности или активности коју обављају, у складу 
са Програмом мјера заштите изворишта, могу 
задржати на датој локацији. 
Мјере које се планирају  Програмом санитарне 
заштите сваког појединaчног субјекта , морају се 
базирати на  мјерама  заштите   предвиђеним  
Приједлогом мјера заштите изворишта ,које су 
утврђене Програмом и  Елаборатом о квалитету и 
резервама воде изворишта „Матарушко поље – 
Тукови“, као и Програмом санитарне заштите 
изворишта „Приједорчанка „ . 
 

Члан 26. 
У слкаду са чланом 52.  Правилника о мјерама 
заштите, начину одређивања и одржавања зона и 
појасева санитарне заштите, подручја на којима се 

налазе изворишта, као и водних објеката и вода 
намјењених људској употреби („Сл.гласник РС“, 
бр. 7/03), смјернице за санацију стања ,код објеката 
који су изграђени у зонама и појасевима санитарне 
заштите, дужни су затражити надлежни корисници 
или власници објеката и постројења , од 
Министарства надлежног за послове водопривреде. 
 

Члан 27. 
Мјере  санације и заштите у  зонама и појасевима 
санитарне заштите изворишта питке воде, садржане  
у  документима  из  члана  25.  став  3.  ове Одлуке, 
служе као основ за доношење Програма санације и 
заштите сваког појединачног субјекта планирања – 
потенцијалног загађивача. 
 

Члан 28. 
Сви субјекти планирања из члана 25. ове Одлуке, 
дужни су донијети властите оперативне програме 
мјера санације и заштите изворишта, уз 
остваривање међусобне сарадње и размјене 
информација, те именовати одговорно лице које ће 
бити задужено за контролу провођења планираних 
мјера заштите и координацију активности са 
другим субјектима планирања. Рок за доношење 
оперативних програма је 1 ( једна ) година од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 29. 
Сви надлежни субјекти административне службе 
Општине Приједор, укључујући и инспекцијске 
органе, дужни су у склопу властитих годишњих 
планова и програма рада приоритетно планирати  
мјере санације и заштите изворишта утврђене 
Програмом санитарне заштите воде изворишта 
„Матарушко поље – Тукови“ и Програмом 
санитарне заштите воде изворишта 
„Приједорчанка“ Приједор.  
 
6.НАДЗОР 

Члан 30. 
Надзор над активностима  и поступањима правних 
лица и грађана у погледу придржавања Закона, 
подзаконских аката и  ове Одлуке врше 
водопривредна, здравствено санитарна, 
пољопривредна,  урбанистичко грађевинска и 
еколошка инспекција , те комунална полиција , 
свако у оквиру своје надлежности. 
 У вршењу надзора инспектори и друга лица којима 
је повјерено обављање инспекцијских послова, 
могу подузимати превентивне, корективне и 
репресивне радње у складу са законским 
прописима. 
 
7. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
Новчаном казном у износу од 1000-7000 КМ 
казниће се за прекршај правно лице: 
1. Уколико у зони непосредне заштите врши 
активности које нису везане за планско пружање 
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услуга водоснабдјевања, односно поступи супротно 
одредби чл. 14. ове Одлуке.  
2. Уколико не поступа у складу са одредбом чл. 15. 
ове Одлуке. 
3. Уколико не врши љекарске прегледе лица која 
стално или повремено раде у зони непосредне 
заштите (члан 16.).  
4. Уколико врши извођење радова, изградњу или 
реконструкцију објеката или обавља активности 
супротне мјерама заштите у зони уже заштите 
(члан 17). 
5. Уколико врши извођење радова, изградњу или 
реконструкцију објеката или обавља активности 
супротне мјерама заштите у зони шире заштите 
извориша (члан 18.). 
6. Уколико у појасевима санитарне заштите не 
спроводи мјере заштите утврђене члановима 19, 20. 
и 21. ове Одлуке. 
7. Уколико не изврши обиљежавање зона 
непосредне, уже и шире  
заштите и појасева санитарне заштите изворишта 
(члан 22).  
8. Уколико не донесе Програм санитарне заштите 
изворишта, а обавља дјелатност која може имати 
утицај на квалитет воде изворишта, и ставља у 
промет производе намјењене људској употреби 
(члан 25). 
9. Уколико не донесу властите оперативне 
програме мјера санације и заштите изворишта 
(члан 28).  
За прекршај из овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 
100 – 1800 КМ.  
За прекршај из овог члана, тачка 4, 5, 6, 8. и 9, 
казниће се и појединац који самостално обавља 
дјелатност у приватној својини – власник радње, 
новчаном казном у износу од 500 - 3500 КМ. 
  

Члан 32. 
Новачном казном у износу од 100-1000 КМ казниће 
се физичко лице за прекршаје: 
1. Уколико врши извођење радова, изградњу или 
реконструкцију објеката, или обавља активности 
супротне мјерама заштите у зони уже заштите 
(члан 17). 
2. Уколико врши извођење радова, изградњу и 
реконструкцију објеката или обавља активности 
супротне мјерама заштите у зони шире заштите 
изворишта (чл. 18).  
3. Уколико постојећи стамбени или други објекти  
не прикључе се  на заједничку   канализацију  или  
не  израде  септичку   јаму  према  важећим  
прописима, или диспозицију отпадних вода не 
врше изван граница зона и појасева санитрне 
заштите изворишта (чл. 21. став 1).  
 

Члан 33. 
Саставни дио ове Одлуке су следећи прилози : 
 
1. Графички приказ зона и појасева санитарне 
заштитe и детаљан приказ зоне непосредне заштите 
( 1.1) (1.2.) ( 1.3). 

2. Графички приказ   мјеста  на којима  ће  се  
поставити  обиљежја  – саобрачајни знакови , 
којима се означавају зоне и појасеви санитарне 
заштите ( 2.1) ( 2.2). 
 
3. Извод из Правилника о мјерама заштите, начину 
одређивања и одржавања зона и појасева санитарне 
заштите подручја на којима се налазе изворишта, 
као и водних објеката и вода намјењених људској  
употреби : 
саобраћајни знакови за улазак и излазак из зоне 
санитарне заштите, 
саобраћајни знакови за улазак у зону санитарне 
заштите, као и за улазак у зону непосредне заштите 
изворишта.  
  
8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34. 
Општина Приједор и А.Д. „ Водовод“ Приједор, 
дужни су извршити радње из члана 22. став 2. ове 
Одлуке, у року 6 мјесеци од дана њеног доношења. 
Члан 35. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о заштити изворишта воде за пиће у  
Матарушком пољу  (Сл.гласник Општине Приједор 
бр.6/86). 

Члан 36. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику Општине 
Приједор. 
 
Број:01-022-87/06            ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.10.06.    Прим. др. Азра Пашалиш,с.р. 
                            * * * 
134 
На основу члана 6. Закона о превозу у друмском 
саобаћају („Сл.гласник Републике Српске“, бр. 
4/00; 26/01; 85/03 и 109/05) и члана 18. Статута 
општине Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“ бр. 5/05), Скупштина општине Приједор 
на XXIII сједници одржаној дана 26.10.2006.godine, 
донијела је  

О   Д   Л  У   К   У 
о јавном превозу лица и ствари на подручју 

општине Приједор 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком регулишу се услови,  начин вршeња 
јавног превоза лица у линијском градском и 
приградском саобраћају и ванлинијског превоза 
лица и ствари на подручју општине Приједор.  
 
I  ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА У ЛИНИЈСКОМ 
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 

Члан 2. 
Јавни превоз лица у линијском градском и 
приградском саобраћају на подручју општине 
Приједор могу вршити предузећа која имају 
регистровану дјелатност јавног превоза лица и 
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испуњавају услове за обављање те дјелатности као 
и самостални предузетници који имају одобрењe за 
вршење ове дјелатности издато од надлежног 
одјељења за саобраћај административне службе  
општине Приједор ( у даљем тексту превозници). 

Члан 3. 
Превоз у јавном линијском градском и 
приградском саобраћају може се вршити 
аутобусима намјењеним за градски и приградски 
саобраћај, који су као такви творнички 
декларисани. 

Члан 4. 
Аутобусима којима се врши градски и приградски 
саобраћај морају бити једнообразно означени и то:  
- Поред ознакe прописане упутством о начину 
означавања моторних возила којима се врши 
превоз, на бочним странама аутобуса мора бити 
насликан грб општине Приједор. 
- На аутобусима мора бити јасно и видљиво 
означен излаз и улаз. 
- Рекламама и другим натписима у и на аутобусу не 
смију се заклањати видик и службени натписи.  

Члан 5. 
Аутобуси којима се врши превоз за властите 
потребе не могу бити обојени истом бојом као 
аутобуси у јавном линијском градском и 
приградском превозу.  
 
II  ОДРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЛИНИЈА  
 

Члан 6. 
Јавни превоз лица у линијском градском и 
приградском саобраћају врши се ради 
задовољавања потреба корисника превозних услуга 
и то: 
- На сталним линијама на којима се превоз врши у 
цијелом периоду важења реда вожње. 
- На сезонским линијама на којима се превоз врши 
у одређеном периоду важности реда вожње 
(сезонска линија, излетничка идр.).  

Члан 7. 
Линије у градском и приградском саобраћају 
отварају се на захтјев превозника.  
Сагласност за отварање линије издаје одјељење 
надлежно за послове саобраћаја у складу са 
Законом о превозу у друмском саобраћају и 
Законом о безбједности саобраћаја на путевима.  
Свака линија у градском и приградском саобраћају 
мора имати свој број. 
 
III РЕД ВОЖЊЕ 

Члан 8. 
Превоз у линијском градском и приградском 
саобраћају врши се по унапријед утврђеном и 
регистрованом реду вожње. 
 

Члан 9. 
Ред вожње у градском и приградском саобраћају 
превозници утврђују у складу са потребама 
корисника превозних услуга. 
Превозник је дужан да корисницима превозних 
услуга – мјесним заједницама, предузећима и 

другим установама омогући давање примједби и 
приједлога на ред вожње у току припрема 
приједлога рада вожње.  
Корисници превоза своје примједбе могу упутити и 
одјељењу надлежном за послове саобраћаја.  
 

Члан 10. 
Приједлоге редова вожње утврђене на начин из 
предходног члана превозници достављају на 
усклађивање Одјељењу надлежном за послове 
саобраћаја по поступку прописаном Правилником о 
критеријима, начину и поступку усклађивања и 
регистрације редова вожње аутобуских линија на 
подручју општине Приједор, којег ће донијети 
Начелник Општине.  

Члан 11. 
Усклађени редови вожње у градском и 
приградском саобраћају региструју се сваке године 
за регистрациони период од 01.јуна текуће до 31. 
маја наредне године.  
 
IV АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА  
 

Члан 12. 
Стајалишта у градском и приградском саобраћају 
су простор одређен за прихват возила која 
саобраћају на одређеним линијама по 
регистрованом реду вожње.  
Стајалишта одређује одјељење административне 
службе општине Приједор надлежно за послове 
саобраћаја, на захтјев превозника уколико за то 
постоје услови.  
Мјесна заједница може поднијети приједлог 
превознику за одређена стајалишта. 
Превозник је дужан да размотри приједлоге мјесне 
заједнице и ако га сматра оправданим, за исто 
подноси захтјев одјељењу из става 2. овог члана. 
  

Члан 13. 
Градски – приградски терминал и аутобуска 
станица  је простор уређен за отпочињање полазака 
на градским – приградским линијама општине 
Приједор.  
Стајалишта морају бити уређена и обиљежена 
једнообразним ознакама којима је назначен назив 
стајалишта, број линије за аутобусе који се 
заустављају на том стајалишту, а на почетним и 
крајњим као и неким важнијим успутним 
стајалиштима мора бити истакнут извод из реда 
вожње. 
О врсти материјала, облику и боји стајалишних 
ознака одлучује надлежно одјељење 
административне службе општине Приједор. 
Стајалишне ознаке из става 2. овог члана дужни су 
да поставе превозници чији аутобуси стају на том 
стајалишту.  
Ако исто стајалиште користи више превозника 
трошкове постављања и одржавања стајалишних 
ознака сносе равномјерно.  
За кориштење градско приградског терминала 
превозници су дужни   да мјесечно уплаћују 
накнаду у висини коју пропише надлежно 
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одјељење административне службе општине 
Приједор.  

Члан 14. 
Аутобуси који саобраћају на градским и 
приградским линијама као полазно стајалиште 
користе градски – приградски терминал Приједор и 
аутобуску станицу Приједор.  
Уређена и обиљежена стајалишта могу користити 
само аутобуси који саобраћају на линијама на 
којима је то стајалиште регистровано у реду вожње.  

Члан 15. 
Улазак и излазак путника у јавном градском и 
приградском превозу врши се само на означеним и 
регистрованим стајалиштима.  

Члан 16. 
Возило се зауставља на свим регистрованим 
стајалиштима, изузетно возило се не мора 
зауставити на стајалишту ако у возилу нема 
слободних мјеста и ако кондуктер или возач утврде 
да у возилу нема путника који на том стајалишту 
желе изаћи. 

Члан 17. 
Прије заустављања возила на стајалишту 
кондуктер, односно возач, дужан је благовремено 
да објави назив стајалишта.  

Члан 18. 
Путници улазе и излазе из возила на врата која су 
за улаз, односно излаз, одређена.  

Члан 19 
На почетним и крајњим стајалиштима посада 
возила дужна је да у случају временских неприлика 
(киша, снијег, велика хладноћа или врућина) 
омогући путницима улазак у возило одмах након 
његовог пристајања.  

Члан 20. 
У сваком возилу прво предње десно мјесто за 
сједење мора бити одређено и обиљежено за 
инвалиде.  

Члан 21. 
Сигнал за полазак аутобуса са стајалишта даје 
кондуктер, односно возач, само кондуктер, односно 
возач отвара и затвара врата аутобуса.  

Члан 22. 
Возач покреће возило кад од кондуктера добије 
знак за полазак, односно након што је за возило 
које нема кондуктера, провјерио да ли је завршен 
улазак, односно излазак путника.  
Кондуктер не може дати знак, односно возач не 
може покренути возило, прије него што се увјери 
да је обављен улазак или излазак путника и да ли су 
сва врата затворена.  
Возач не смије напуштати возило док се у њему 
налазе путници, као и док не прекине рад мотора и 
укочи возило.  Возач и кондуктер не смију 
истовремено напустити возило које се налази на 
линији.  

Члан 23. 
Путници који изађу из возила због квара на возилу 
могу истим возним картама наставити вожњу 
другим возилом истог превозника, а превозник је 
дужан да у најкраћем времену осигура друга 
возила. 

Члан 24. 
Путник који оштети или запрља возило дужан је да 
надокнади штету по цијени превозника, ако путник 
одбија да плати штету дужан је да пружи тачне 
податке о свом идентитету посади возила или 
другим овлаштеним лицима.  
 

Члан 25. 
Ствари нађене у возилу предају се кондуктеру или 
возачу возила који нема кондуктера, а кондуктер 
односно возач дужан је да налазачу изда потврду у 
којој ће назначити име и презиме односно назив 
превозника, број линије, регистарски број возила, 
вријеме наласка ствари, опис ствари и име и 
презиме налазача.  
Самостални превозник је дужан да нађене ствари 
преда СЈБ Приједор у року од 8 дана. 
Са заборављеним стварима поступаће се у складу 
са прописима о нађеним стварима.  
 

Члан 26. 
За вријеме рада посада аутобуса и друго 
саобраћајно особље превозника, дужни су да на 
радној униформи носе идентификациону карту 
превозника са сликом и да се према путницима 
односе са дужном пажњом и предосретљивошћу. 
 

Члан 27. 
За вријеме вожње забрањено је: 
- пушити у возилу 
- бацати отпадке или на други начин загађивати и 
уништавати возило 
- улазити у возило након објаве кондуктера или 
возача да у возилу нема мјеста  
- превозити дјецу до 7 година старости без пратње 
одраслих. 
 
V ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ У 
 ВАНЛИНИЈСКОМ САОБРАЋАЈУ, ЗАПРЕЖНИМ 
 ВОЗИЛИМА, МОТОЦИКЛОМ СА 
 ПРИКОЛИЦОМ, БИЦИКЛОМ НА МОТОРНИ  
 ПОГОН И ПРЕНОС СТОКОМ – САМАРИЦОМ 
 

Члан 28. 
На подручју општине Приједор није дозвољено 
вршити јавни превоз лица запрежним возилима и 
вршити пренос лица товарном стоком.  
На ужем урбаном подручју није дозволљено 
вршити јавни превоз ствари запрежним возилима и 
пренос ствари товарном стоком.  

Члан 29. 
Грађанин може вршити превоз ствари на подручју 
општине Приједор мотоциклом са приколицом и 
трициклом на моторни или други погон на основу 
одобрења одјељења надлежног за послове 
саобраћаја.  

Члан 30. 
Одобрење из члана 28. и 29.  издаће се грађанима 
који испуњавају услове прописане Законом о 
занатско предузетничкој дјелатности. 
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VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 31. 
Новчаном казном од 500 – 7000 КМ казниће се за 
прекршај предузеће или друго правно лице: 
1. Које врши јавни превоз возилом које није на 
прописан начин обиљежено (члан 4. Одлуке). 
2. Ако не уради и необиљежи стајалиште на начин 
како је то прописано чл. 13. став 2. и 3. ове Одлуке. 
3. Ако не учествује у трошковима постављања и 
одржавања стајалишних одлука (чл. 13. став 4. 
Одлуке). 
4. Ако користи стајалиште а исто нема 
регистровано у реду вожње (члан 14.Одлуке). 
5. Ако прима и испушта путнике изван означених и 
регистрованих стајалишта (чл. 15 Одлуке).  
6. Ако прво мјесто у аутобусу не обиљежи и не 
ослободи за инвалидна лица (чл. 20. Одлуке).  
7. Ако не обезбједи превоз путника након прекида 
вожње због квара (чл. 23. Одлуке).  
8. Ако са изгубљеним и заборављеним стварима 
поступи на начин супротан одредби (чл. 25. 
Одлуке). 
За наведене прекршаје казниће се и одговорно лице 
у предузећу или другом правном лицу новчаном 
казном од 100-1800 КМ. 
За прекршај је из става 1. овог члана казниће се 
самостални предузетник новчаном казном од 50-
1000 КМ.  

Члан 32. 
Новчаном казном од 50-1000 КМ, казниће се 
самостални предузетник: 
1. Ако не заустави возило на регистрованом 
стајалишту (чл. 16. Одлуке). 
2. Ако благовремено не објави назив стајалишта  
(чл. 17. Одлуке). 
3. Ако у случају временских неприлика не омогући 
путницима улазак у возило (чл. 19. Одлуке).  
4. Ако се понаша на начин супротан одредби (чл. 
22. Одлуке). 
5. Ако се за вријеме рада понаша на начин супротан 
одредби (чл. 26. Одлуке).  
6. Ако се за вријеме вожње понаша супротно 
одредби  чл. 27 став 1. 2. и 3. 
7. Ако превози лица млађа од 7 година без пратње 
(чл. 27. став 4. Одлуке).  
8. Ако врши превоз ствари запрежним возилом и 
пренос ствари товарном стоком супротно издатом 
одобрењу (чл. 28. и 29. Одлуке).  
 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 33. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о јавном превозу стевари и лица на 
подручју општине Приједор („Службени гласник 
општине Приједор“, бр. 6/00). 
 
 
 
 
 

Члан 34. 
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Приједор.  
 
Број:01-022-88/06                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум:26.10.2006.          Прим.др.Азра Пашалић,с.р. 
                               * * * 
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 На основу чл. 3. Закона о комуналним 
дјелатностима («Сл. Гласник РС» бр. 11/95 и 
51/02), чл. 30. Закона о локалној самоуправи («Сл. 
Гласник РС» бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и чл. 18. 
Статута општине Приједор («Сл. Гласник општине 
Приједор» бр.5/05), Скупштина општине Приједор 
на  XXIII сједници одржаној дана  
26.10.2006.донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О измјенама и допунама Одлуке о комуналном 

реду 
 

Члан 1. 
У члану 7. став 2.  Oдлуке о комуналном реду 
(„Сл.гласник општине Приједор“, бр. 1/06), иза 
друге алинеје додаје се алинеја 3. која гласи: 
«Одвођење атмосферских вода и других падавина 
са јавних површина ( одржавање 
чистоће и проходности сливника за оборинске  и 
друге отпадне површинске воде)“ 
алинеје 3. и 4, постају алинеје 4. и 5. 
 

Члан 2. 
У члану 22. тачка 7. иза ријечи  „запаљивог 
материјала“,  додаје се  текст који гласи: 
«ова забрана  се осим јавних површина односи и на 
све друге површине (без обзира на титулара 
својине)  на територији урбаног подручја 
Приједора и центре насеља Брезичани, Козарац, 
Омарска и Љубија“. 

Члан 3. 
У члану 38. иза  става 2.  додаје се став 3.  који 
гласи: 
«Власници угоститељских објеката који користе 
јавне површине за постављање љетних башта, 
дужни су одобрење надлежног одјељења  за 
кориштење јавне површине прибавити до 31.03. 
текуће године, изузев власника објеката који се 
први пут отварају у току периода прописаног у 
ставу 2. овог члана, који одобрење прибављају са 
даном почетка рада објекта“. 
 

Члан 4. 
У члану 41. став 2. иза ријечи „киоска“, ријеч  „и“ 
брише се, а иза ријечи „објеката“ додају се ријечи 
„и љетних башти“.  
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Члан 5. 
У члану 75. став 1. мијења се и гласи: 
„Новчаном казном у износу од 500-3000 КМ, 
казниће се правно лице, а у износу од 50-300 КМ, 
одговорно лице у правном лицу, за прекршаје како 
слиједи“. 
У истом члану мијењају се тачке како слиједи: 
- тачка 22. мијења се тако што умјесто „чл. 54“, у 
загради треба да стоји  „чл. 55“,  
- тачка 23. мијења се тако што умјесто „чл. 53, 55. 
57 и 61“, треба да стоји  „чл. 54, 56.62“ 
- тачка 24. мијења се тако што умјесто „чл. 58. ст. 
2.“, треба да стоји  „чл. 59. ст. 1. и 2.“, 
- тачка 25. мијења се тако што умјесто „чл. 63. 
ст.3.“, треба да стоји  „чл. 64. ст.3.“.  
- тачка 26. мијења се тако што умјесто „чл. 63. 
ст.4.“, треба да стоји „чл. 64. ст. 4.“. 
- тачка 27. мијења се тако што умјесто „чл. 67.“, 
треба да стоји „чл. 68“, 
- тачка 28. мијења се тако што умјесто „чл. 69.“, 
треба да стоји „чл. 70“,  
- тачка 29. мијења се тако што умјесто  „чл. 73. ст. 
4.“, треба да стоји „чл. 74, ст. 4“, 
Иза тачке 29. истог члана додају се тачке 30, 31, 32. 
и 33. и гласе: 
- тачка 30. „Уколико послије истовара огревног 
дрвета на јавну површину, исто не уклони и јавну 
површину у року од 48. часова не очисти, опере, а 
евентуална оштећења не санира (чл. 24.)“,  
- тачка 31. „Уколико поступа супротно одредби чл. 
27“.  
- тачка 32. „Уколико се власник или корисник 
стамбеног или пословног простора у року од 7 дана 
од дана почетка кориштења стана или пословног 
објекта, не пријави предузећу за одвоз смећа, те не 
плаћа  накнаду за одвоз смећа (чл. 58)“, 
- тачка 33. „Уколико на подручју града гради или 
употребљава санитарне просторије које нису 
прикључене на градску, водоводну и 
канализациону мрежу (чл. 66)“, 
 

Члан 6. 
Члан 76 мијења се и гласи: 
„За прекршаје из члана 75. ове Одлуке, казниће се у 
износу од 50-300 КМ, и физичко лице које 
самостално обавља дјелатност личним радом, 
односно предузетничку дјелатност (предузетник)“. 
 

Члан 7. 
У члану 77. став 1. мијења се и гласи: 
„Новчаном казном у износу од 50-150 КМ, казниће 
се физичко лице за прекршај како слиједи“. 
У истом члану мијењају се тачке како слиједи: 
- тачка 16. мијења се тако што умјесто „чл. 53, 
55,57, и 61“, у загради треба да стоји  
  „чл. 54,56, и 62“,  
- тачка 17. мијења се тако што умјесто „чл. 58. ст. 
2.“, треба да стоји „чл. 59, ст. 1. и 2.“,  
- тачка 18. мијења се тако што умјесто „чл. 63. ст. 
3.“, треба да стоји „чл. 64. ст. 3“,  
- тачка 19. мијења се тако што умјесто „чл. 63. ст. 
4.“, треба да стоји „чл. 64. ст. 4.“,  

- тачка 20. мијења се тако што умјесто „чл. 67.“, 
треба да стоји „чл. 68.“,  
- тачка 21. мијења се тако што умјесто „чл. 69.“, 
треба да стоји „чл. 70.“,  
- тачка 22. мијења се тако што умјесто „чл. 73.“, ст. 
4. треба да стоји „чл. 74. ст. 4.“,  
У истом члану иза тачке 22. додају се тачке 23. 24. 
25. 26. 27. 28. и 29. и гласе: 
- Тачка 23. „уколико нема одобрење за радње 
утврђене чл. 23. или поступа супротно истој 
одредби“, 
- Тачка 24. „уколико послије истовара огријевног 
дрвета на јавну површину исто не уклони и јавну 
површину у року од 48. сати не очисти, опере и 
евентуална оштећења не санира (чл. 24)“, 
- Тачка 25. „уколико прља, црта, штампа и врши 
рекламирање на јавним саобраћајним површинама, 
чиме угрожава безбједност саобраћаја (чл. 25)“,  
- Тачка 26. „уколико врши радње супротно забрани 
из чл. 27.“,  
- Тачка 27. „уколико не уклањају снијег и лед са 
јавних површина испред пословних простора 
прописан начин и ако не уклањају снијег и лед са 
кровова зграда (чл. 31. и 33)“,  
- Тачка 28. „уколико инвеститор за новосаграђене 
објекте и имаоци већих количина отпада из 
домаћинства не набави посуде за отпад (чл. 55.)“,  
- Тачка 29. „уколико на подручју града, гради или 
употребљава санитарне просторије које нису 
прикључене на градску водоводну и канализациону 
мрежу (чл. 66.)“. 
У члану 77. додаје се став 2. који гласи: 
„За прекршаје утврђене овим чланом и то тачке 1. 
3. 8. 9. 10. 24. 25. 26. и 27, казниће се физичко лице 
новчаном казном у износу од 50-100 КМ. 
 

Члан 8. 
Иза члана 77. додаје се нови чл. 77а, који гласи: 
Члан 77а 
„Новчаном казном у износу од 500-3000 КМ, 
казниће се правно лице коме општина повјери 
послове одржавања чистоће за прекршај како 
слиједи: 
Ако не предузме све потребне мјере за одржавање 
чистоће у складу са одредбом чл. 5. ове Одлуке, 
Ако не усклади вријеме и начин чишћења у складу 
са одредбом чл. 6. ове Одлуке, 
Ако не врши редовно чишћење и одржавање 
сливника по програму ЗКП-е у складу са одредбом 
чл. 7. ове Одлуке, 
Ако не постави корпе за отпад у складу са 
одредбом чл. 10. ове Одлуке, 
Ако не врши редован одвоз смећа у складу са 
одредбом чл. 57. ове Одлуке, 
Ако не одвози кабасто смеће и не одржава депонију 
смећа у складу са одредбом чл. 62. ове Одлуке, 
Ако не одржава сливнике за атмосферске и отпадне 
воде у складу са одредбом чл.64. став 2. ове Одлуке 
Уколико не уклони лешине са подручја града ( чл. 
69.) 
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За прекршај из става 1.овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 50-300 КМ“. 

Члан 9. 
Члан 78. мијења се и гласи: 
„Орган наделжан за надзор над примјеном 
одредаба ове Одлуке има право и дужност да 
рјешењем налаже правним субјектима и физичким 
лицима отклањање одређених недостатака и 
предузимање других мјера прописаних Законом и 
овом Одлуком као и да у складу са одредбом чл. 32. 
Закона о прекршајима РС („Сл. гласник РС“, бр. 
34/06) изриче новчане казне и заштитне мјере 
издавањем прекршајног налога, те подноси захтјеве 
за покретање прекршајног или кривичног поступка 
код надлежног суда. 
Уколико извршилац не поступи по рјешењу органа 
који је надлежан за вршење надзора над примјеном 
одредаба Закона и ове Одлуке, овлашћени орган ће, 
када је то неопходно, рјешење извршити 
принудним путем преко трећих лица, а о трошку 
извршиоца“.  

Члан 10. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 
измјењене одредбе Одлуке о комуналном реду 
(„Сл.гласник општине Приједор“, бр. 1/06). 
 

Члан 11. 
Измјене и допуне Одлуке о комуналном реду 
ступају на снагу 8-ог дана од дана објављивања у 
Служеном гласнику општине Приједор. 
 

Члан 12. 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст Одлуке о комуналном реду и 
исти објави у Службеном гласнику општине 
Приједор.  
 
Број:01-022-91/06         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.2006     Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
                            * * * 
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На основу члана 47. став 6. Закона о здравственој 
заштити животиња и ветеринарској дјелатности 
(«Сл. гласник РС» бр.11/95.), члана 2. став 2. 
Закона о комуналним дјелатностима («Сл. гласник 
РС» бр. 11/95 и 51/02 )  и члана 18. Статута 
општине Приједор («Сл. гласник општине 
Приједор» бр. 5/05.) Скупштина општине Приједор 
на XXIII сједници одржаној 26.10.2006. године 
донојела је: 

О  Д  Л  У  К  У 
О измјенама и допунама Одлуке о држању домаћих 

животиња 
 

Члан 1. 
У Одлуци о држању домаћих животиња («Сл. 
гласник општине Приједор» бр. 4/04 у  члановима  
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11. и 12. умјесто  ријечи: «града» 
треба додати ријечи: 
«насељеног мјеста градског карактерa» 

Члан 2. 
Члан 28. мијења се и гласи: 
«Орган надлежан за надзор над примјеном 
одредаба ове Одлуке има право и дужност да 
рјешењем налаже правним субјектима и физичким 
лицима отклањање одређених недостатака и 
предузимање других мјера прописаних Законом и 
овом Одлуком као и да  у складу са одредбом чл. 
32. Закона о прекршајима Републике Српске («Сл. 
гласник РС» бр. 34/06.) изриче новчане казне и 
заштитне мјере издавањем прекршајног налога, те 
подноси захтјеве за покретање прекршајног или 
кривичног поступка код Основног суда.» 
 

Члан 3. 
У члану 29. став 1. се мијења и гласи: 
«Новчаном казном у износу од 300-500КМ казнит 
ће се физичко лице:» 
У истом члану став 2. и 3. се бришу. 
 

Члан 4. 
Члан 30. се брише, а члан 31. постаје члан 30. 
   

Члан 5. 
Члан 32. постаје члан 31. и гласи:  
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст ове Одлуке и исти објави у 
«Службеном гласнику општине Приједор» 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Сл. гласнику општине Приједор» 
 
Број:01-022-101/06.        ПРЕДСЈЕДНИЦА  
      Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.06.      Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
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На основу члана 14. став 1. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 101/04, 42/05. и 
118/05.),  и члана 18. Статута општине Приједор 
(«Сл. гласник општине Приједор» бр. 5/05. ) 
Скупштина општине Приједор на XXIII сједници 
одржаној 26.10.2006. године, донијела је: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О измјенама и допунама Одлуке о кућном реду у 

стамбеним зградама 
 

Члан 1. 
У члану 11. Одлуке о кућном реду («Сл. гласник 
општине Приједор» бр. 1/04.) у првом реду иза 
ријечи: за смјештај огревног материјала, додати 
текст: 
« У зградама које нису прикључене на систем 
даљинског гријања Топлана АД Приједор» 
 

Члан 2. 
У члану 18. став 4. иза ријечи: појединачне замјене, 
додати ријечи: «прозора и» 
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Члан 3. 
Члан 24. мијења се и гласи: 
«Надзор над примјеном одредаба ове Одлуке врши 
грађевинска инспекција и комунална полиција. 
«Орган надлежан за надзор над примјеном 
одредаба ове Одлуке има право и дужност да 
рјешењем налаже правним субјектима и физичким 
лицима отклањање одређених 
 недостатака и предузимање других мјера 
прописаних Законом и овом Одлуком као и             
да у складу са одредбом чл. 32. Закона о 
прекршајима Републике Српске («Сл. гласник РС» 
бр. 34/06.) изриче новчане казне и заштитне мјере 
издавањем прекршајног налога, те подноси захтјеве 
за покретање прекршајног или кривичног поступка 
код Основног суда.» 

Члан 4. 
Члан 25. мијења се и гласи: 
Новчаном казном у износу од 300-500 КМ казниће 
се власник или корисник стана за прекршаје: 

1. Ако стамбене просторије и уређаје у 
становима, као и заједничке просторије и 
уређаје не користе  у складу са одредбом 
чл.3. Одлуке, 

2. Ако неовлашћено ставља натписе и 
рекламе на врата стана и ако исте по 
исељењу не уклони, а простор не доведе у 
првобитно стање ( чл. 4. Одлуке) 

3. Ако станове не обиљеже бројевима и 
уредно их не одржавају (чл. 5. Одлуке), 

4. Ако заједничке просторије користи 
супротно одредби чл. 6. ове Одлуке, 

5. Ако се не придржава распореда коришћења 
заједничких просторија и дворишта 
кога одреди заједница етажних власника 
(Чл. 7. Одлуке), 

6. Ако не одржавају чистоћу у улазима, 
степеништима, заједничким ходницима и  
дворишту зграде у складу са чл. 8. Одлуке, 

7. Ако са прозора, балкона, лођа и тераса 
уклањају снијег и лед у супротности са  
одредбом чл. 9. Одлуке, 

8. Ако се понашају и изводе радње у  
супротности са одредбом чл. 10. Одлуке, 

9. Ако држе и цијепају огревни материјал у 
супротности са одредбом чл.11.Одлуке, 

10. Ако у стану или заједничким просторијама 
изводи радове у супротности са одредбом 
чл 16. Одлуке, 

11. Ако се лица која у згради изводе радове не 
понашају у складу са одредбом чл.17. 
ове Одлуке, 

12. Ако не одржавају спољне дијелове зграде у 
складу са одредбом чл.18.ове Одлуке, 

13. Ако се при коришћењу стана и заједничких 
просторија не придржавају кућног реда 
прописаног одредбом чл. 19. ове Одлуке, 

14. Ако  истреса тепихе, постељине и др. 
ствари са прозора, балкона, лођа и тераса  
супротно одредби чл. 20. ове Одлуке, 

15. Ако оставља смеће и прља дијрлове зграде 
супротно одредби чл. 21. ове Одлуке, 

16. Ако не изврши рјешење органа надлежног 
за вршење надзора над примјеном 
одредаба ове Одлуке. 

За прекршаје из става 1. тачке 1-16. овог члана 
казниће се правно лице новчаном казном у износу 
од 1000-2000 КМ, а одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 300-500 КМ. 
 

Члан 5. 
Чланови 26. и 27. се бришу, а чл. 28. постаје члан 
26. 

Члан 6. 
Овлашћује се Kомисија за прописе да утврди 
пречишћени текст ове одлуке и исти објави у 
«Службеном гласнику општине Приједор» 

 
Члан 7. 

Ова Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине 
Приједор» 

 
Број:01-022-102/06.           ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.06.        Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
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На основу члана 19. и 2о. Закона о комуналним 
дјелатностима («Сл. гласник РС» бр. 11/95. и 
51/02.) и члана 18. Статута општине Приједор («Сл. 
гласник општине Приједор» бр. 5/05.) Скупштина 
општине Приједор на XXIII сједници одржаној  
26.10.2006.године, донијела је: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјенама и допунама Одлуке о гробљима и 

погребној дјелатности 
 

Члан 1. 
У члану 8. став 1.  Одлуке  о гробљима и погребној 
дјелатноси («Сл. гласник општине Приједор» бр. 
6/2000 и 4/04 ) упрвом реду  иза  ријечи: 
постојећих, додати ријечи:« активирање старих» 
 

Члан 2. 
Члан 61. мијења се и гласи: 
«Новачаном казном у износу од 500-3000 КМ 
казниће се предузеће или заједница која управља 
гробљем за прекршаје: 
 
1. Ако гради нова гробља, проширује постојећа, 
или активира стара гробља противно одредбама чл 
6.,7. и 8. ове Одлуке, 
2. Ако не управља гробљем и исто не одржава у 
складу са одредбама чл. 16. и 17.ове Одлуке, 
3.Ако гробље не користи и одржава у складу са 
одредбама чл. 18.,20.и 21. ове Одлуке, 
4. Ако не одржава надгробне споменике у складу са 
одредбом чл.27. ове Одлуке, 
5. Ако не води евиденцију у складу са одредбом чл. 
60. ове Одлуке, 
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6. Ако не изврши рјешење органа надлежног за 
вршење надзора над примјеном одредба ове 
Одлуке.  
За прекршаје из става 1. тачке 1-6. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 300-500КМ.           
 

Члан 3. 
Члан 62. мијења се и гласи: 
«Новчаном казном у износу 500-1000 КМ казниће 
се правно лице за прекршаје: 
1. Ако грађевинске и услужне радње на гробљу не 
изводи у складу са одредбом чл.20.ове  Одлуке, 
2. Ако радове на уређењу гробова не изводи у 
складу са одредбом чл.21. ове Одлуке, 
3. Ако приликом уређења гроба  оштећене околне 
гробове не доведе у пријашње стање у складу са 
одредбом чл. 22. ове Одлуке, 
4. Ако надгробни споменик не уради у складу са 
одредбом чл. 23. ове Одлуке, 
5. Ако надгробни споменик који је урађен супротно 
одредби чл. 23. не замијени новим спомеником у 
складу са одредбом чл.24. ове Одлуке. 
6. Уколико не изврши замјену споменика по 
захтјеву предузећа или заједнице која управља 
гробљем у складу са одредбом чл 25. ове Одлуке, 
7. Уколико сади цвијеће и поставља клупе супртно 
одредби чл.26. ове Одлуке, 
 8. Ако не прибави неопходна документа за сахрану 
у складу са чл.33. ове Одлуке, 
 9. Ако врши сахрану супротно одредби чл. 34. ове 
Одлуке, 
10. Ако  врши сахрану супротно одредби чл. 35. ове 
Одлуке, 
11. Ако приликом сахране помјера  друге 
споменике и предмете супротно одредби чл. 39. ове 
Одлуке,       
12. Ако врши ексхумацију и пренос посмртних 
остатака супротно одредби чл.  48. ове Одлуке, 
13. Ако на гробљу врши радње забрањене одредбом 
чл. 59. ове Одлуке, 
14. Ако не изврши рјешење органа надлежног за 
надзор на примјеном одредаба ове Одлуке. 
За прекршаје из става 1. тачке од 1-15. казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 50-300 КМ. 
За прекршаје из става 1. тачке од 1-15. казниће се 
физичко лице новчаном казном у износу од 50-150 
КМ. 

Члан 4. 
Члан 63. мијења се и гласи: 
Надзор над примјеном одредаба ове Одлуке врше 
санитарна и грађевинска инспекција и комунална 
полиција. 
«Орган надлежан за надзор над примјеном 
одредаба ове Одлуке има право и дужност да 
рјешењем налаже правним субјектима и физичким 
лицима отклањање одређених недостатака и 
предузимање других мјера прописаних Законом и 
овом Одлуком као и             да у складу са одредбом 
чл. 32. Закона о прекршајима Републике Српске 
(«Сл. гласник РС» бр. 34/06.) изриче новчане казне 

и заштитне мјере издавањем прекршајног налога, те 
подноси захтјеве за покретање прекршајног или 
кривичног поступка код Основног суда.» 
 

Član 5. 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст ове Одлуке и исти објави у 
«Службеном гласнику општине Приједор»  
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине 
Приједор». 
 
Број:01-022-103/06.         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.06.       Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
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На основу члана 3. и 4. Закона о комуналним 
дјелатностима («Сл. гласник РС» бр. 11/95. и 
51/02), члана 4. и 12. тачка 4. Закона о одржавању 
стамбених зграда («Сл. гласник РС» бр.16/02. и 
65/03.), и чл. 18. Статута општине Приједор («Сл. 
гласник општине Приједор» бр. 5/05) Скупштина 
општине Приједор на XXIII једници одржаној 
26.10.2006.године донијела је: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О измјенама и допунама Одлуке о вреловодној и 
топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије 

 
Члан 1. 

У Одлуци о вреловодној и топловодној мрежи и 
испоруци топлотне енергије («Службени гласник 
општине Приједор» бр. 6/2006.) у члану 21. на крају 
текста додати став: 
« - да поступају у складу са одредбом чл. 6. ове 
Одлуке» 

Члан 2. 
У члану 22. став1. иза тачке 7. додати тачку 8. која 
гласи: 
« Ако не изврши рјешење органа надлежног за 
надзор на примјеном Одлуке» 
 

Члан 3. 
У члану 23. Став 1. се мијења и гласи: 
« Новчаном казном у износу од 1000-3000 КМ 
казнит ће се правно лице ако:» 
У истом члану иза тачке 10. додати тачку 11. и 12. 
које гласе: 
11.»Ако се са инсталацијама централног гријања не 
прикључи на систем даљинског гријања Топлане у 
складу са одредбом чл. 6. ове Одлуке 
12. « Ако не изврши рјешење органа надлежног за 
надзор над примјеном Одлуке» 
Став 3. и 4. истог члана се бришу а нови текст 
гласи: 
« Ако је прекршај из става 1. тачке  1-12. овог члана 
учинило физичко лице које обавља предузетничку 
дјелатност казниће се новчаном казном у износу од 
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300-500 КМ, а физичко лице новчаном казном у 
износу од 100-500 КМ» 
 

Члан 4. 
Члан 25. се мијења и гласи: 
«Орган надлежан за надзор над примјеном 
одредаба ове Одлуке има право и дужност да 
рјешењем налаже правним субјектима и физичким 
лицима отклањање одређених 
недостатака и предузимање других мјера 
прописаних Законом и овом Одлуком као и да  у 
складу са одредбом чл. 32. Закона о прекршајима 
Републике Српске («Сл. гласник РС» бр. 34/06.) 
изриче новчане казне и заштитне мјере издавањем 
прекршајног налога, те подноси захтјеве за 
покретање прекршајног или кривичног поступка 
код Основног суда.» 

Члан. 5. 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст ове Одлуке и исти објави у 
«Службеном гласнику општине Приједор. 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине 
Приједор». 
 
Број:01-022-94/06.             ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор,26.10.06    Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
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На основу члана 3. и 4. Закона о комуналним 
дјалатностима («Сл. гласник РС» бр. 11/95. и 
51/02.) и члана 18. Статута општине Приједор («Сл. 
гласник општине Приједор» бр. 5/05.) Скупштина 
општине Приједор на XXIII сједници одржаној 
године, донијела је: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О измјенама и допунама Одлуке о водоводу и 

канализацији 
 

Члан 1. 
У Одлуци о водоводу и канализацији («Сл. Гласник 
општине Приједор бр. 3/03 и 4/04) у члану 2. став 1.  
мијења се и гласи: 
«Водоводним и канализационим објектима и 
уређајима у смислу одредаба ове Одлуке, сматрају 
се објекти за захватање и пречишћавање воде, 
црпна постројења, резервоари, водоводна разводна 
мрежа са прикључцима до мјерног инструмента ( 
водомјер) корисника укључујући и мјерни 
инструмет који мора бити смјештен у 
одговарајућем шахту, постављеном најмање 1 м 
унутар границе грађевинске парцеле и водомјери у 
становима који су уграђени приликом изградње 
зграде, осим мреже до тих водомјера, односно 
канализационе мреже за одвод отпадних и 
оборинских вода од првог изливног мјеста ( 
ревизионог шахта) укључујући и шахт. 
 

Члан 2. 
У члану 3. став 1. текст ОДКП «Водовод и 
канализација»  замјењује се текстом. «Водовод» 
а.д. 
У истом члану став 3. ријечи:  «Управни одбор» 
замјењује се текстом: «Надзорни одбор» 
 

Члан 3. 
У члану 5. став 1. тачка 1. иза ријечи: 
канализационе уређаје,  брише се текст: 
«сливнике за оборинске воде» 
 

Члан 4. 
У члану 6. додаје се  2. став који гласи: 
«Корисници градске водоводне  и канализационе 
мреже не могу бранити другим      
(постојећим или новим ) субјектима прикључење 
на градску водоводну и канализациону мрежу без 
обзира на количине воде у мрeжи. 
 

Члан 5. 
Члан 7. мијења се и гласи 
« Накнада за потрошњу воде, одржавање мјерног 
инструмента, одржавање водоводне и 
канализационе мреже, чишћење септичких јама, 
прикључке на водоводну и канализациону мрежу, 
давање сагласности за УТУ)  плаћа се по тарифи 
која се доноси на начин и по поступку прописаном 
за одређивање цијена комуналних услуга. 
 

Члан 6. 
У члану 13. тачка 2. мијења се и гласи: 
«Да имају уграђене водомјере према условима из 
начелне сагласности овлаштеног предузећа».  
 

Члан 7. 
У члану 17. став 2. мијења се и гласи: 
«Водоводни прикључак почиње од  мјерног 
инструмента који се налази 1 метар унутар 
грађевинске парцеле, а ако исти не постоји од споја 
са уличном водоводном цијеви или цијеви 
секундарне мреже» 

Члан 8. 
У члану 38. иза текста: « за прање и полијевање 
улица» додаје се текст: 
« залијевање паркова и башта « 
 

Члан 9. 
 

У члану 45. став 2. се брише. 
 

Члан 10. 
Члан 48. мијења се и гласи: 
«Сви потрошачи, су прије прикључења на 
водоводну и канализациону мрежу дужни платити 
накнаду за прикључак у износу  прописаном 
тарифним правилником на који сагласност даје 
Начелник општине.» 

Члан 11. 
У члану 49. иза ријечи : канализационе мреже 
бришу се ријечи: 
« и чишћења септичких јама. « 
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Члан 12. 
У члану 52. став 1. текст « али не за дужи рок 
трајања квара од 10 дана» мијења се текстом: 
« али не за дужи рок трајања квара, од периода 
очитавања.» 

Члан 13. 
У члану 54. став 1. иза ријечи: органи ватрогасне 
службе  бришу се ријечи: 
« и други овлаштени органи и организације .» 
 

Члан 14. 
У члану 68. став 1.  тачка 11. умјесто ријечи: чл. 8.,  
додају се ријечи: 
«чл. 10.» 

Члан 15. 
У члану 69. став 1. се мијења и гласи: 
«Новчаном казном у износу 2000-5000 КМ казнит 
ће се овлашћено предузеће:» 
У истом члану став 1. тачка 1.мијења се и гласи: 
«Ако не одржава у исправном стању водоводне и 
канализационе уређаје у складу са одредбом чл. 5. 
ове Одлуке. 

Члан 16. 
Члан 70. и 71. постају један  члан 70. тако да тачка 
18. постаје тачка 20.,  
Став 1. овог члана се мијења и гласи: 
«Новчаном казном у износу од 1000-3000 КМ 
казниће се правно лице за следеће прекршаје: »  
Иза нове тачке 20. додaju се  тачке 21. и 22. које 
гласе: 
«Ако брани прикључак на градску водоводну и 
канализациону мрежу (Чл 3. став 2. Одлуке)»  
«Ако поступа супротно одредби члана 38. ове 
Одлуке» 
Став 2.3. и 4. овог члана се бришу, а додаје се нови 
текст који гласи: 
За прекршаје из става 1. тачке 1-20. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу 300-500 КМ. 
За прекршаје  из става 1. тачке 1-20. овог члана 
казниће физичко лице које обавља предузетничку 
дјелатност новчаном казном у износу од 300-500 
КМ, а физичко лице новчаном казном у износу од 
100-500 КМ. 

Члан 17.. 
Члан 72. постаје чл. 71., а члан 73. постаје чл. 72. 
 

Члан 18. 
Члан 74. који  постаје члан 73 мијења се и гласи: 
«Надзор над примјеном одредби ове Одлуке врше 
санитарна и водопривредна инспекција и 
комунална полиција.» 

Члан 19. 
Члан 75. који постаје члан 74. мијења се и гласи: 
« Орган надлежан за надзор над примјеном 
одредаба ове Одлуке има право и дужност да 
рјешењем налаже правним субјектима и физичким 
лицима отклањање одређених 
недостатака и предузимање других мјера 
прописаних Законом и овом Одлуком као и да  у 
складу са одредбом чл. 32. Закона о прекршајима 
Републике Српске («Сл. гласник РС» бр. 

 34/06.) изриче новчане казне и заштитне мјере 
издавањем прекршајног налога, те подноси захтјеве 
за покретање прекршајног или кривичног поступка 
код Основног суда.» 

Члан 20. 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст ове Одлуке и исти објеави у 
«Службеном гласнику општине Приједор» 
 

Члан 21. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине 
Приједор» 
 
Број:01-022-92/06.         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.06.       Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
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На основу члана 2. став 2.  Закона о комуналним 
дјелатностима («Сл. гласник РС» бр. 11/95 и 51/02 ) 
и члана 18. Статута општине Приједор (''Сл.гласник  
општине Приједор'' бр.5/05.) Скупштина општине  
Приједор је на XXIII сједници одржаној 26.10.2006 
донијела  је слиједећу  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ПИЈАЦАМА И ПИЈАЧНОМ РЕДУ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о пијацама и пијачном реду («Сл. 
гласник општине Приједор» бр.  
4/04 ) члан 47. мiјења се и гласи: 
''Надзор над примјеном одредаба ове Одлуке врши 
надлежни орган за  санитарну, тржишну, 
пољопривредну, ветеринарску и грађевинску 
инспекцију те Комунална полиција сагласно Закону 
и другим прописима који регулишу надлежност 
надзора по одређеним областима. 
« Орган надлежан за надзор над примјеном 
одредаба ове Одлуке има право и дужност да 
рјешењем налаже правним субјектима и физичким 
лицима отклањање одређених недостатака и 
предузимање других мјера прописаних Законом и 
овом Одлуком као и да  у складу са одредбом чл. 
32. Закона о прекршајима Републике Српске («Сл. 
гласник РС» бр. 34/06.) изриче новчане казне и 
заштитне мјере издавањем прекршајног налога, те 
подноси захтјеве за покретање прекршајног или 
кривичног поступка код Основног суда . 
 

Члан 2. 
У члану 48. казнених одредби иза тачке 14. додати 
тачку 15. која гласи: ''ако пијачни простор није 
заштићен адекватном оградом'' (члан 14) 

Члан 3. 
У члану 49. став 1 мјења се и гласи: 
''Новчаном казном у износу од 50-150 КМ казниће 
се физичко лице 
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«Став други овог  члана послије тачке 13. у 
потпуности се брише.» 

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

Члан 5. 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст ове Одлуке и исти објави у 
«Службеном гласнику општине Приједор». 
 

Број:01-022-89/06             ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.10.06.       Прим. др.Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
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На основу члана 47. Закона о превозу у друмском 
саобраћају („Сл.гласник Републике Српске“, бр. 
4/00, 26/01, 85/03, и 109/05) и члана 18. Статута 
општине Приједор („Сл.гласник општине 
Приједор“, бр. 5/05), Скупштина општине Приједор 
на XXIII сједници одржаној дана  
26.10.2006.године донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјенама и допунама Одлуке о такси превозу на 

подручју општине Приједор 
 

Члан 1. 
У Oдлуци о такси превозу на подручју општине 
Приједор („Сл.гласник општине Приједор“, бр. 
8/02), у члану 6. додаје се став 2. који гласи: 
„Максималан број такси стајалишта у општини 
Приједор утврђује Начелник општине у правилу 
почетком сваке године, а на приједлог одјељења 
надлежног за послове саобраћаја“.  
 

Члан 2. 
У члану 7. Одлуке додаје се став 2. који гласи: 
„Одређивање кориштења преосталих такси 
стајалишта и нових стајалишта, те броја мјеста на 
њима врши се тако да приоритет у додјели имају 
такси превозници којима су у предходној додјели 
била додјељена на кориштење такси стајалишта на 
мање економски атрактивним локацијама, а због 
мањег броја корисника услуга такси превоза“. 
 

Члан 3. 
У члану 8. став 2. ријечи: „доказ о измиреним 
пореским обавезама“ замјењују се ријечима: „доказ 
о уплаћеној годишњој накнади за кориштење такси 
стајалишта“, и додаје се став 3. који гласи:  
„Одјељење надлежно за послове саобраћаја може 
извршити продужење важности рјешења о додјели 
такси стајалишта ако утврди да битно нису 
промјењени услови из чл. 6. Одлуке уз испуњеност 
услова из става 1. и 2. овог члана“.  
 

Члан 4. 
У члану 10. став 2. се брише. 
 
 

Члан 5. 
У члану 11. став 2. мијења се и гласи: 
„Уређење и одржавање такси стајалишта врше 
такси превозници који користе иста“. 
 

Члан 6. 
У члану 16. ставу 3. ријеч „евиденционе“ замјењује 
се са ријечи „допунске“. 

Члан 7. 
У члану 30. ријечи „инспекција друмског 
саобраћаја“ замјењују се ријечима „саобраћајни 
инспектор, комунална полиција“. 
 

Члан 8. 
У члану 31. став 1. мијења се и гласи: 
„ Новчаном казном од 50-1000 КМ казниће се за 
прекршај такси превозник ако“. 
У истом члану мијења се став 2. и гласи: 
„За прекршај из предходног става тачка 5. и 12. 
казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 100-1800 КМ и правно лице 
новчаном казном од 500-7000 КМ“. 
  

Члан 9. 
Члан 32. Одлуке се брише. 
 

Члан 10. 
У члану 33. став 1. мијења се и гласи: 
„ Новчаном казном од 50-1000 КМ казниће се за 
прекршај лице које се превози ако“. 
 

Члан 11. 
Члан 35. Одлуке се брише. 
 

Члан 12. 
У тексту Одлуке у свим члановима употребљени 
израз „орган управе“ замјењује се изразом 
„надлежно одјељење“. 

Члан 13. 
Овлашћује се Комисија за прописе да у складу са 
чл. 50. Пословника Скупштине општине 
(„Сл.гласник општине Приједор“, бр. 8/05) утврди 
пречишћени текст  ове Одлуке и исти објави у 
Службеном гласнику општине Приједор. 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Приједор.  
 
Број:01-022-90/06           ПРЕДСЈЕДНИЦА  
       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.06.      Прим.др.Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
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На основу члана 55. Закона о уређењу простора ( « 
Службени гласник Републике Српске «. број 84/02 
– пречишћени текст ) и члана 18. Статута општине 
Приједор («жбени гласник општине Приједор «, 
број 5/05), Скупштина општине Приједор на XXIII 
сједници одржаној дана  26.10.2006. године, 
донијела је 
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О Д Л У К У 
о приступању изради Регулационог плана подручја 
Матарушко поље, Матарушко поље II и  насеља  

"Тукови" 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком прописују се услови, начин и 
поступак израде и доношења Регулационог плана 
подручја Матарушко поље, Матарушко поље II и  
насеља  "Тукови", у даљем тексту: Плана. 
 

Члан 2. 
Израда Плана односи се на подручје које 
представља простор јужно и југозападно од моста 
на ријеци Сани до границе ужег урбаног подручја 
на југу  а  представљаја простор који граничи са 
ријеком Саном на сјеверу и истоку, те граничи са 
зоном шире заштитe изворишта Матарушко поље и 
будућег изворишта Матарушло поље II са 
југозапада и запада. 
Обухват Плана ће се обрађивати у више секција 
које су формиране према величини површине 
третираног подручја и положају у односу на 
обухват у цјелини и у односу на положај у склопу 
урбаног подручја. 
Простор који ће се обухватити Планом  
( подручје планирања ) величине 558,0 hа приказан 
је на графичком приказу границе обухвата који је 
саставни дио ове Одлуке. 
Границе подручја из претходног става су 
оријентационе и могуће их је мијењати из 
оправданих разлога у току израде Плана. 
 

Члан 3. 
Циљеви израде  Плана су:  
 
а) Утврђивање планских одредница и просторних 
рјешења у циљу дефинисања намјене обухвата и 
његових дијелова и омогућавања рационалног 
кориштења и уређења простора на овом подручју и 
непосредном окружењу. 
б) Усклађивање планских рјешења са утврђеним 
границама заштитног подручја изворишта 
"Матарушко поље  - Тукови" и "Матарушко поље 
II" и прописаним режимом заштите као и са 
потребама развоја овог дијела урбаног подручја 
града.    
в) Изналажење одговарајућег саобраћајног рјешења 
у циљу побољшања доступности мреже примарних 
градских саобраћајница и стварање услова за 
ефикасније одвијање саобраћаја на дијелу 
магистралног пута Приједор – Сански Мост који 
пролази кроз ово подручје. 
г) Дефинисање одговарајућих грађевинских и 
других парцела  у односу на потребе ове зоне за 
јавним површинама.   
д) Анализа постојећег стања и детаљно утврђивање 
услова и начина кориштења простора. 

Члан 4. 
Изради Плана претходи израда преднацрта Плана  
у сврху провјере потреба, жеља и просторних 
могућности третираног подручја. 

Преднацрт Плана разматра Савјет Плана и упућује 
у форми нацтра у даљу процедуру.  
 

Члан 5. 
Временски период за који се доноси План је 2007-
2017.година .Овај период ће се прилагођавати за 
планска рјешења код одређених секција што ће се 
дефинисати одредбама одлукa о доношењу планова 
за поједине секције.  

Члан 6. 
Ступањем на снагу ове Одлуке о приступању 
изради Плана на подручју из члана 2. ове Одлуке не 
може се градити,прометовати нити додјељивати 
земљиште у сврху изградње до доношења Одлуке о 
провођењу Плана. 
Уколико се секције не обрађују истовремено, 
трајање режима забране из предходног става се 
прилагођава динамици отпочињања израде 
планског рјешења за поједине секције.    
Став 1. овог члана не односи се на изградњу 
објеката за које је издато одобрење за грађење 
прије ступања на снагу ове Одлуке, ако није 
истекла важност рјешења о одобрењу за грађење. 
  

Члан 7. 
Носилац припреме за израду измјене и допуне 
Плана је Одјељење за просторно уређење. 
Носилац израде Пројекта је надлежна стручна 
организација регистрована за израду просторно – 
планске документације ( у даљем тексту: Стручна 
организација ). 
Савјет за Плана именоваће Скупштина општине 
посебним рјешењем по усвајању ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
.План ће се израдити на топографско – 
катастарским  подлогама у размјери 1: 1000.            
 

Члан 9. 
Средства за израду Плана осигураће се из буџета 
општине Приједор. 
Уговор о изради измјене и допуне Плана закључиће 
Стручна организација и општина Приједор. 
 

Члан 10. 
Рок за израду Нацрта Плана 75 ( седамдесетпет ) 
дана од дана потписивања Уговора о изради  и 
испуњавања услова из Уговора . 
 

Члан 11. 
Носилац припреме Плана дужан је да у току израде 
Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање ставова, 
а Стручна организација дужна је да сарађује са 
надлежним органима и организацијама за послове 
планирања и програмирања развоја, те предузећима 
у чијој је надлежности саобраћајна, комунална и 
енергетска инфраструктура, као што су: 
Завод за изградњу града - Приједор ,ОДКП  
« Водовод « Приједор, 
Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор, 
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« Српске поште « Приједор и Телеком 
Приједор,А.Д. « Централна топлана « Приједор. 
Органи, организације и предузећа из става 1. овог 
члана  дужни су сарађивати са Стручном 
организацијом, давати јој приједлоге, мишљења, 
примједбе и податке везане за рад на изради Плана. 
 

Члан 12. 
Стручна организација је дужна прибавити 
сагласност на нацрт Плана од стране органа и 
организација из члана 11. ове Одлуке прије 
утврђивања приједлога Плана. 
 

Члан 13. 
Одјељење за просторно уређење, као носилац 
припреме, утврђује нацрт Плана и ставља га на 
јавни увид у трајању од 30 ( тридесет ) дана ради 
изјашњавања и подношења писмених примједби на 
нацрт Плана у остављеном року. 
 

Члан 14. 
Истовремено са излагањем нацрта Плана на јавни 
увид спроводи се стручна расправа. 
О мјесту, трајању и начину јавног излагања нацрта 
Плана, јавност ће се обавијестити  најмање 3 ( три ) 
дана раније путем средстава информисања ( « 
Козарски вјесник «, Радио станица Приједор ), те на 
огласној табли Скупштине општине и просторијама 
МЗ Тукови. 

Члан 15. 
Носилац израде Плана и Савјет за израду Плана, 
разматрају приспјеле писмене примједбе на нацрт 
Плана, достављају Носиоцу припреме Плана 
образложено мишљење о примједбама које нису 
могле бити прихваћене. 

Члан 16. 
Носилац припреме Плана након јавног увида и 
заузетих ставова по приспјелим примједбама на 
нацрт Плана, утврђује приједлог Плана и доставља 
га Скупштини општине на разматрање и доношење. 
Рок израде приједлога Плана  је 30 ( тридесет ) дана 
од дана достављања од стране носиоца израде 
Плана. 

Члан 17. 
Стручна организација ће доставити Носиоцу 
припреме Плана елаборат Плана у папирној форми, 
матрице и електронску верзију Плана. 
Стручна организација  је дужна да изврши допуну 
елабората Плана у складу са прихваћеним 
писменим приједлозима и мишљењима у року од 
30 ( тридесет ) дана од њиховог достављања. 
 

Члан 18. 
Све стручне, административне и друге послове у 
вези доношења измјене и допуне Плана, обавиће 
Одјељење за просторно уређење. 
 
 
 
 
 
 

Члан 19. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Приједору. 
 
Број: 01-022-93/06              ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.10.06         Пријм.др. Азра Пашалић,с.р. 
                           * * * 
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На основу члана 50. и 67. Закона о уређењу 
простора ( «Службени гласник Републике Српске» 
бр. 84/02 ), и члана 18. Статута општине Приједор 
(«Службени гласник општине Приједор» бр. 5/05 ), 
Скупштина општине Приједор на XXIII сједници 
одржаној дана  26.10.2006. године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о Плану парцелације за простор "Крајина - Целпак" 
 

Члан1. 
  Доноси се План парцелације за простор "Крајина – 
Целпак." ( у даљем тексту: План ). 
  

Члан 2. 
Границе простора који је обухваћен Планом 
парцелације прецизније су одређене у  
графичком дијелу Плана. 

Члан 3. 
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. 
  
А. Текстуални дио плана садржи: 
1. Увод и образложење, 
2. Просторно плански оквир, 
3. Постојеће стање организације, уређења и 
    коришћења простора,   
4. План организације, уређења и коришћења 
    простора,   
4.1. Намјена површина 
4.2. Планирана изградањ и општи 
        урбанистичко-технички услови  
4.3. Парцелација, регулационе и грађевинске 
       линије  
5. Одредбе и смјернице за провођење плана 
    парцелације 
Б.  Графички дио Плана садржи следеће прилоге: 
1. Постојеће стање са границом 
    обухвата....................................... ...............Р 1:1000 
2. Извод из Урбанистичког плана 
   Приједора....................................   ...........Р 1: 10000 
3. План просторне 
    организације.......................................... ..Р 1 : 1000 
4. План грађевинских и регулационих 
      линија......................................................Р 1 : 1000 
5. План саобраћаја и нивелације.......... ......Р 1 : 1000 
6. План инфраструктуре – синтезна 
      карта......................................................Р 1 : 1000 
7. План инфраструктуре – Хидротехничке 
     инсталације (идејно рјешење)……... .Р 1 : 1000 
8. План инфраструктуре – Електроинсталације 
   (идејно рјешење)……………................ Р 1 : 1000 
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9. План инфраструктуре – ПТТ инсталације 
    (идејно рјешење)................................... Р 1 : 1000 
10.План инфраструктуре – Термотехничке 
     инсталације (идејно рјешење)………..Р 1 : 1000 
11.План парцелације…..............................Р 1 : 1000 
 

Члан 4. 
Елаборат Плана израђен је од стране стручне 
организације "Индустропројект" А.Д Приједор у 
мјесецу октобру 2006. године, прилог је и саставни 
дио ове Одлуке. 

Члан 5. 
План се излаже на стални јавни увид код Одјељења 
надлежног за послове просторног уређења. 

Члан 6. 
 О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење из 
члана 5. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у «Службеном гласнику општине 
Приједор». 
 
 Број:01-022-95/06              ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.06.          Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
145 
На основу члана 50. Закона о уређењу 
простора-Пречишћени текст („ Службени гласник 
Републике Српске“, број 84/02) и члана 18. Статута 
општине Приједор, Скупштина општине Приједор, 
на XXIII сједници одржаној дана  26.10.2006. 
године, донијела је                                                                                                                                                                       

О Д Л У К У 
о Регулационом плану подручја бившег погона 
         "Целпак"- Секција 1 и Секција 2 
 

Члан1. 
Доноси се  Регулациони план подручја подручја 
бившег погона "Целпак" 
- Секција 1 и Секција 2 ( у даљем тексту: План ). 
 

Члан 2. 
Границе простора који је обухваћен Планом 
прецизније су одређене у графичком  дијелу Плана. 
 

Члан 3. 
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. 
  
Текстуални дио Плана садржи: 
  
А.Уводно  образложење 
Б. Извод  из  плана  ширег  подручја 
В.Постојеће  станје  организације  уређенја  и 
    кориштенја простора  
Г.Потребе ,могућности,циљеви  и  правци 
   просторног  развоја 
Д.План  организације , уређења  и  коришћења 
    простора 
    I   Планирана  изграднја  и  општи  УТУ 
    II  Парцелација , грађевинске  и  регулационе 

        линије 
    III Заштита  средине  , обликованје  простора 
    IV Биланс  површина  и  нумерички 
          показатељи. 
   V   Саобраћај  и  остала  инфраструктура 
   Ђ.  Одредбе  и  смјернице  за  провођење 
         Плана 
   Е.  Оријентациони  предрачун  трошкова 
         уређења 
Графички дио Плана садржи: 
1. Постојеће  стање  са  границом  обухвата 
    Р 1: 1000 
 2. Извод  из  Урбанистичког  плана Приједора 
     Р 1: 10 000 
3. Валоризација постојећег  грађевинског  фонда 
    Р 1: 1000 
    3.а. План  рушења  Р 1: 1000 
    4. Инженјерско  -  геолошка  карта    Р 1: 1000 
    5. Модуларни  план                             Р 1: 1000 
    6. План  просторне  организације      Р 1: 1000 
    7. План  саобраћаја  и  нивелације     Р 1: 1000 
    8. План инфраструктуре  -синтезна   
        карта                                                  Р 1: 1000 
9. Водовод  и  канализација           Р 1: 1000 
10. Енергетика              Р 1: 1000 
11. Телекомуникације            Р 1: 1000 
12. Термотехничке  инсталације             Р 1: 1000 
13. План  грађевинских  и  регулационих 
         линија                           Р 1: 1000 
14. План  парцелације             Р 1: 1000 
15. План  парцелације - ломне  тачке  и 
        фронтови                           Р 1: 1000 

Члан 4. 
План се доноси на временски период 2006 2011. 
 година. 

Члан 5. 
Елаборат Плана израђен је од стране стручне 
организације А.Д.                               „ 
Индустропројект “ Приједор у мјесецу октобру 
2006. године у папирној и дигиталној  форми , 
прилог је и саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
План се излаже на стални јавни увид код 
општинске административне службе надлежне за 
послове просторног уређења. 
 

Члан 7. 
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 
5. ове Одлуке. 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:  01-022-100/06 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.10.06       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
                             * * * 
146 
На основу члана  18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 
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128. Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), 
разматрајући Приједлог одлуке о доношењу плана 
парцелације број:02-102/06 од јуна 2006.године, 
Скупштина општине Приједор на XXIII сједници 
одржаној 26.10.2006.године, донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Не  усваја се одлука о доношењу плана 
 парцелације Број:02-102/06 од јуна 2006.године. 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
 објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-86/06 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.06.     Прим. др. Азра Пашалић,.с.р. 
  * * * 
147 
На основу члана  18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 
128. Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), 
разматрајући Информацију о току приватизације на 
подручју општине Приједор,  Скупштина општине 
Приједор на XXIII сједници одржаној 
26.10.2006.године, донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Информација  о току приватизације на 
подручју општине Приједор. 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-105/06    ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.06.        Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
                          * * *  
148 
На основу члана  18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 
128. Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), 
разматрајући Информацију о реализацији треће 
фазе Пројекта "Поправка квалитета киселих 
земљишта на подручју општине Приједор ,  
Скупштина општине Приједор на XXIII сједници 
одржаној 26.10.2006.године, донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Информација  о реализацији треће фазе 
Пројекта "Поправка квалитета киселих земљишта 
на подручју општине Приједор 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-104/06  ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.2006.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана  18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 
128. Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), 
разматрајући Информацију о дјеловању невладиног 
сектора на подручју општине Приједор,  
Скупштина општине Приједор на XXIII сједници 
одржаној 26.10.2006.године, донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Информација  о дјеловању невладиног 
сектора на подручју општине Приједор, 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-106/06     ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.2006.         Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
   * * * 
150 
На  основу члана 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 
128. Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05, 
3/06),након  разматрања Нацрта  рјешења бр. 35-
475-73/06, Скупштина општине Приједор на XXIII 
сједници одржаној дана 26.10.2006.године, 
донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Не усваја се Нацрт  Рјешења Републичке управе 
за геодетске и имовинско правне послове, 
Подручне јединице Приједор бр. 35-475-73/06 од 
17.10.2006. године  на име "Крајинаосигурање" а.д. 
Бања Лука.  
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-475-58/06    ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:26.10.2006.       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
  * * *  
151 
На основу члана 18.Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), и члана 
129. Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), а 
у складу са Смјерницама за утврђивање престанка 
мандата изабраних члановима  органа власти 
("Сл.гласник БиХ",бр. 11/03), Скупштина општине 
Приједор на XХIII сједници одржаној 
26.10.2006.године, донијела је следеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата одборнику у Скупштини 

општине Приједор 
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1. Совиљ Мирку , одборнику Скупштине општине 
Приједор, престаје одборнички мандат са даном  
26.10.2006.године, због оставке. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 

Образложење 
Совиљ Мирко , поднио је оставку на функцију 
одборника Скупштине општине Приједор, због 
неспојивости функција, а све у складу са Законом о 
сукобу интереса у институцијама власти Босне и 
Херцеговине ("Сл.гласник РС",бр. 34/02 и 36/03). 
На основу горе наведеног одлучено је као у 
диспозитиву. 
 
Број:01-111-126/06               ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.10.06.          Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
152 
РЈЕШЕЊЕ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
 
На основу члана 18. Статута општине Приједор 
(„Службени гласник општине Приједор“, број: 
5/05) у извршењу одлуке Комисије за људска права 
при Уставном суду БиХ, број: 02/1-77-21/04 од 
19.07.2006.године, Скупштина општине Приједор 
на XXIII сједници одржаној дана 
26.10.2006.године,  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
П о н и ш т а в а  с е   Рјешење Скупштине општине 
Приједор број: 35-475-24/98 од 21.07.1998.године у 
дијелу који се односи на преузимање и додјелу 
градског грађевинског национализованог 
неизграђеног земљишта у ул. Краља Петра I 
Ослободиоца у дијелу парцеле к.ч. бр. 1861/5 која 
је уписана у ПЛ.  3039/31 на општину Приједор, 
што по старом премјеру одговара к.ч. бр. 15/22 и 
15/23 које су уписане у зк.ул.820 на Вакуф 
чаршијске џамије у Приједору и предмет се враћа 
на поновни поступак. 
 
Број:01-475-56/06                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
Датум: 26.10.2006.         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
153 
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 46. 
Статута општине Приједор («Службени гласник 
општине Приједор», број: 5/05), Начелник општине 
Приједор,       д о н о с и 
 

O Д Л У К У 
о допуни Одлуке о продужењу мандата Савјета МЗ 

Козарац 
 

Члан 1. 
У Одлуци број: 02-016-3/06 од 28.09.2006.године у 
члану 1. иза тачке 10. додаје се нова тачка 11. која 
гласи: 
„11. Бешић Неџад, .........................члан“. 

Члан  2. 
Остале одредбе ове Одлуке остају на снази. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Приједор». 
 
Број: 02-016-3/06                 Начелник Општине  
Датум: 10.10.2006.                    Марко Павић,с.р. 
                                * * * 
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46. 
Статута општине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор", број: 5/2005), Начелник 
општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
1. Одобравају се новчана средства у износу од 
7.500,00 КМ Удружењу пчелара „Прва пчела“ 
Приједор, за спонзорство привредно-туристичке  
манифестације „Дани меда Приједор 2006“, која ће 
се одржати од 19. до 21.октобра 2006.године у 
Приједору. 
2. Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатити  из 
Буџета општине  Приједор, позиција 613900 – 
Пројекат: „Подстицај развоја туризма“, на жиро 
рачун број: 551037-00012781-80, отворен код Нове 
Бањалучке банке, ЈИБ: 4401514350000. 
 3. Овај Одлука ступа на снагу даном доношења, а о 
извршењу исте стараће се Одјељење за финансије.    
 

О б р а з л о ж е њ е 
Дана 29.09.2006.године Удружење пчелара „Прва 
пчела“ Приједор обратили су се Начелнику 
општине са захтјевом за одобрење средстава за 
манифестацију „Дани меда Приједор 2006“ која ће 
се одржати од 19. до 21.октобра 2006.године у 
Приједору. 
Обзиром да се ради о привредно-туристичкој 
манифестацији, те су Буџетом општине Приједор за 
2006-у годину планирана средства за подстицај 
развоја туризма, Начелник општине је одлучио као 
у диспозитиву ове одлуке. 
 
Број: 02- 40-1270 /06               Начелник Општине                                                                      
Датум: 02.10.2006.                    Марко Павић,с.р. 
     * * * 
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46. 
Статута општине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор", број: 5/2005), Начелник 
општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 
О Д Л У К У 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 
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 5.450,00 КМ, за реализацију Пројекта 
„Институционална интеграција младих у процес 
доношења одлука на локалном нивоу – Општина 
Приједор. 
2. Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатити  из 
Буџета општине  Приједор, позиција 614200- 
Омладина и питања младих, на жиро рачун број: 
567 3631901547450, ЈИБ 4400989250011,( 
Светосавска омладинска заједница СПЦ, а на 
основу извода из Записника са састанка Радне 
групе за младе Општине Приједор одржаног 
18.10.2006.године). 
      3. Овај Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а о извршењу исте стараће се Одјељење за 
финансије и иста ће бити објављена у „Службеном 
гласнику општине Приједор“.    
 

О б р а з л о ж е њ е 
Представници омладинских организација општине 
Приједор обратили су се Начелнику општине 
Приједор за реализацију Пројекта 
„Институционална интеграција младих у процес 
доношења одлука на локалном нивоу – Општина 
Приједор.  
Циљ пројекта је припремање елемената за 
Омладинску политику општине Приједор са 
конкретним пројектима и програмима и формирање 
јединствене  пројектне базе за побољшање 
положаја младих у нашој општини.Планом Буџета 
за 2006.годину предвиђена су средства за ове 
намјене, те је Начелник општине  одлучио као у 
диспозитиву ове одлуке. 
 
Број: 02- 40-1374 /06                Начелник Општине 
Датум: 31.10.2006.                    Марко Павић,с.р. 
        * * *  
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 2. и 5. 
Уредбе о давању сагласности на цијене одређених 
производа и услуга ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 41/00 и 12/02) и члана 46. Статута 
општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), начелник општине 
Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о допуни Закључка број: 02-28-11/05 од 

28.12.2005.године 
 

1.У тачки 1. подтачка г) БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ   
иза категорија школства, културе, Дом пензионера, 
додаје се и „Дом здравља“. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а примјењиваће се од 15.10.2006.године 
и  објавиће се  у „Службеном гласнику општине 
Приједор“. 
 
Број: 02- 28-11 /05                   Начелник Општине 
Датум: 17.10.62005.                   Марко Павић,с.р. 
        * * * 

154 
ОГЛАСНИ ДИО 
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 
заједница етажних власника стамбених зграда 
("Сл.гласник РС",бр. 74/03) Одјељење за стамбено 
комуналне послове Општинске управе Приједор 
објављује  
  О Г Л А С 
 Код Одјељења за стамбено комуналне послове 
Општинске управе Приједор извршен је упис  
Заједница етажних власника стамбених зграда у:  
 
* Регистарском листу број  158/06 Рјешењем број: 
08-372-76/06  од 21.08.2006.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање 
зградом, Приједор, Илије Бурсаћа број 43, 45 и 47 
Оснивачи:13 етажна власника зграде  
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун 
етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде. 
Заступа: Томић Владислав, предсједник скупштине 
заједнице,самостално и без ограничења. 
____________________________________________ 
* Регистарском листу број  160/06 Рјешењем број: 
08-372-80/06  од 05.10.2006.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање 
зградом, Приједор, Ул. Светосавска бр. 12 
Оснивачи:10 етажна власника зграде  
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун 
етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде. 
Заступа: Топић Мубиба, предсједник скупштине 
заједнице,самостално и без ограничења. 
____________________________________________ 
* Регистарском листу број  159/06 Рјешењем број: 
08-372-83/06  од 21.09.2006.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање 
зградом, Приједор, Каља Александра бр.13 
Оснивачи:9 етажна власника зграде  
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун 
етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде. 
Заступа: Будимир Славко, предсједник скупштине 
заједнице,самостално и без ограничења. 
____________________________________________ 
Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
Општинске администативне службе Приједор, на 
темељу Рјешења бр. 08-372-82/06 од 
19.9.2006.године, извршило је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у 



Страна  228                            «СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                                                  БРОЈ.9/06 
________________________________________________________________________________ 
регистарском листу бр. 127/05, УПИС промјене 
лица овлаштеног за заступање Заједнице за 
управљање зградом, Приједор, Ул. Милоша 
Обреновића бр. 18-а и 18-б, и то како слиједи: 
Умјесто досадашњег заступника заједнице Бабић 
Ненада, нови законски заступник исте са даном 
овог уписа је Прошић  Перо. 
____________________________________________ 
Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
Општинске администаративне службе Приједор, на  
темељу Рјешења бр. 08-372-88/06 
 од12.10.2006.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу бр. 8/04, УПИС промјене лица 
овлаштеног за заступање Заједнице за управљање 
улазом бр. 3, Приједор, Пећани Б-1, ламела 2, улаз 
3, и то како слиједи:  
Умјесто досадашњег законског заступника 
заједнице Кнежевић Ђорђа, нови законски 
заступник исте са даном овог уписа је Вејновић 
Михајло. 
___________________________________________ 
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