
 

 

 

 

 

108. 

На основу члана  65. став (3), члана 69. 

став (1), члана 70., члана 73. став (2), члана 

80. став (1), члана 83. став (1), члана 134. став 

(2) и члана 191. Закона о уређењу простора 

и грађењу (Службени гласник Републике 

Српске, број 40/13), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) те члана 18. 

Статута Града Приједор – Пречишћени текст 

(„Службени гласник  града Приједор“, 

бр.2/13 и 6/13), Скупштина Града Приједор, 

на XIX сједници одржаној дана 25.06.2014. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о уређењу простора и грађевинском 

земљишту 

 

ГЛАВА I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

         Овом Одлуком одређује се градско и 

остало грађевинско земљиште на 

територији Града Приједор (Град Приједор, 

у даљем тексту: Град); уређују се услови и 

начин располагање градским и осталим 

грађевинским земљиштем у својини Града; 

основе и мјерила за обрачун и начин 

плаћања накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта, ренте и 

закупа; урбанистичка правила уређења 

простора и изградње објеката; постављање 

и уклањање објеката привременог 

карактера и друга питања од значаја за  

 

 

уређење простора и грађење. 

 

Члан 2. 

Уређење простора Града регулише се 

Законом о уређењу простора и грађењу 

("Сл.гласник РС" бр. 40/13, у даљем тексту 

Закон), подзаконским актима, донесеним 

на основу Закона, овом Одлуком и у складу 

са прописима из области заштите животне 

средине, коришћења пољопривредног и 

грађевинског земљишта, шума, вода, руда, 

саобраћаја, енергетике, заштите културно - 

историјског насљеђа и природе, заштите 

од елементарних непогода и ратних 

дејстава, техничких опасности и другим 

прописима који регулишу ову област. 

 

Члан 3. 

Град на својој територији утврђује и 

остварује политику уређења простора 

доношењем и спровођењем одговарајућих 

докумената просторног уређења и 

примјењује прописе из члана 2. ове 

одлуке. 

Члан 4. 

Изрази употребљени у овој одлуци 

имају сљедеће значење: 

1) град - у смислу Закона, јесте јединица 

локалне самоуправе, који према 

документима просторног уређења 

представља повезану урбану, 

инфраструктурну и просторну цјелину 

у функцији свакодневних потреба 

становништва, 

ГОДИНА XXIII 

ЧЕТВРТАК 26.06.2014. 

БРОЈ 

6 
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2) градско грађевинско земљиште је 

изграђено и неизграђено земљиште у 

градовима и насељима градског 

карактера, које је одговарајућим 

документима просторног уређења 

намијењено за изградњу објеката у 

складу са одредбама Закона, а раније 

је одређено законом и другим 

прописима, односно које је као такво 

одређено одлуком скупштине 

јединице локалне самоуправе, 

3) остало грађевинско земљиште је 

изграђено и неизграђено земљиште 

намијењено за изградњу објеката у 

складу са одредбама овог закона, а 

које се налази изван зоне градског 

грађевинског земљишта, односно 

изван градова и насеља градског 

карактера, а одређено је одлуком 

скупштине јединице локалне 

самоуправе, 

4) грађевинска парцела је површина 

земљишта испод објекта и земљишта 

за редовну употребу објекта која је 

документом просторног уређења, или 

на основу тог документа, одређена 

нумерички и графички, са 

обезбијеђеним колским и пјешачким 

приступом на јавну саобраћајну 

површину, одговарајућим бројем 

паркинг-мјеста и обезбијеђеном 

зеленом површином која обухвата 

минимално 20% укупне површине 

парцеле код изградње нових објеката, 

осим у случају замјене постојећег 

објекта новим, 

5) документ просторног уређења је 

плански документ којим се одређује 

организација, намјена и начин 

коришћења и управљања простором, 

те критеријуми и смјернице за 

уређење и заштиту простора, 

6) зона је просторна цјелина или дио 

просторне цјелине, графички и 

нумерички одређена документом 

просторног уређења и у складу са 

посебним прописима, 

7) јавна инфраструктура представља 

објекте на површини, изнад и испод 

површине земље и воде, изграђене 

или планом предвиђене за изградњу, 

који омогућавају кретање људи, 

добара, производа, воде, енергије, 

информација и друго, а може бити 

саобраћајна, хидротехничка, 

енергетска, телекомуникациона, 

информациона и остала, 

8) комунална инфраструктура је јавна 

инфраструктура јединице локалне 

самоуправе, 

9) јавне површине су земљишне или 

водне површине које су документом 

просторног уређења или на основу 

њега одређене нумерички и графички 

или само графички, намијењене за 

јавну употребу, јавне дјелатности и 

активности и које су као такве 

доступне неодређеном броју лица, 

10) површине које су од утицаја на изглед 

и уређење града су дворишта, баште, 

изграђене и неизграђене парцеле у 

урбаним подручјима као и парцеле 

које граниче са путним појасевима 

јавних и некатегорисаних путева и 

водотоцима без обзира на намјену 

парцеле. 

11) одржавање објеката и површина је 

предузимање свих потребних мјера и 

радњи које доводе до 

задовољавајућег изгледа истих. 

12) отклањење архитектонских баријера је 

стварање услова лицима са посебним 

потребама (дјеца и лица са умањеним 

тјелесним способностима) за 

несметано кретање у простору и 

уклањање постојећих баријера, 

13) привремени објекти су објекти 

монтажно-демонтажног типа који се 

лоцирају на грађевинском земљишту 

које је важећим спроведбеним 

документом просторног уређења 

предвиђено за постављање 

привремених објеката или се лоцирају 

на грађевинском земљишту које није 

приведено коначној намјени утврђеној 

у документу просторног уређења и 

чија намјена је компатибилна намјени 

простора на којем се лоцирају или 

привремено постављају за потребе 

градилишта или за организовање 

сајмова, јавних манифестација, те 

киосци, телефонске говорнице, љетне 

баште, тенде, надстрешнице, 

рекламни панои, спортске балон хале, 

паркиралишта, аутопранице, гараже, 

јавни тоалети, као и други објекти који 
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својом намјеном допуњују садржај 

главног објекта и слично или објекти 

који се постављају у случају ванредних 

услова и околности, 

14) економски објекти су објекти за гајење 

домаћих животиња, објекти за гајење 

голубова, кунића, украсне живине и 

сл., те пратећи објекти овим 

објектима, објекти за складиштење 

сточне хране, механизације, 

репроматеријала и пољопривредних 

производа као и други објекти на 

пољопривредном газдинству у 

функцији пољопривреде. 

15) постављање објеката подразумјева 

радове бетонирања постоља и платоа, 

израде потребних прикључака и 

монтирање монтажно-демонтажних 

елемената или већ урађеног 

привременог објекта, 

16) уклањање објеката је рушење или 

демонтажа објекта или његовог 

дијела, збрињавање отпадног 

материјала насталог рушењем 

затеченог материјала, опреме и других 

елемената и довођење грађевинске 

парцеле или њеног дијела у уредно 

стање, а врши се због физичке 

дотрајалости или већих оштећења 

насталих као посљедица природних и 

људским дјеловањем изазваних 

непогода и катастрофа или због 

изградње новог објекта у складу са 

спроведбеним планом. 

 

ГЛАВА II 

ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО И ОСТАЛО 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

Члан 5. 

(1) Грађевинско земљиште се користи 

према његовој намјени и на начин којим се 

обезбјеђује његово рационално кориштење 

према намјени предвиђеној документима 

просторног уређења и у складу са Законом и 

овом Одлуком. 

(2) У циљу усмјеравања грађења и 

коришћења земљишта према његовој 

намјени грађевинско земљиште на 

територији Града дијели се на:  

 

1) градско грађевинско земљиште и  

2) остало грађевинско земљиште.  

Члан 6. 

(1) Градским грађевинским земљиштем, 

у смислу ове Одлуке, сматра се изграђено и 

неизграђено грађевинско земљиште 

обухваћено границама Урбанистичког плана 

Приједора и границама осталих урбаних 

подручја утврђених Просторним планом 

општине Приједор 2008-2018 (Сл. гласник 

општине Приједор бр. 9/10), као и 

земљиште које је претежно изграђено и 

чини просторно функционалну цјелину у 

граду и насељу градског карактера, за које је 

донесен спроведбени документ просторног 

уређења или ће се изградња и уређење 

земљишта извршити најкасније у року од 

пет година.  

(2) Град Приједор се брине о уређењу 

градског грађевинског земљишта у складу са 

Законом и према намјени предвиђеној 

документима просторног уређења. 

 

Члан 7. 

 Остало грађевинско земљиште, на 

подручју Града, у смислу ове Одлуке, је 

изграђено и неизграђено земљиште ван 

граница градског грађевинског земљишта 

које је као такво намијењено за изградњу 

објеката у складу са Просторним планом 

општине Приједор 2008-2018 (Сл. гласник 

општине Приједор бр. 9/10), Просторним 

планом подручја посебне намјене 

Национални парк „Козара“ (Сл. гласник 

Републике Српске бр. 9/14) и одредбама 

Закона. 
 

ГЛАВА III 

УСЛОВИ И НАЧИН РАСПОЛАГАЊА 

ГРАДСКИМ И ОСТАЛИМ ГРАЂЕВИНСКИМ 

ЗЕМЉИШТЕМ У  СВОЈИНИ ГРАДА 

 

Члан 8. 

(1) На градском грађевинском 

земљишту могу се стећи права одређена 

Законом о стварним правима. 

(2) Заштита права на грађевинском 

земљишту остварује се у поступку пред 

судом, ако Законом није другачије 

прописано. 

Члан 9. 

Град располаже градским 

грађевинским земљиштем и осталим 

грађевинским земљиштем у својини Града, 

на начин и под условима прописаним 
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законима, подзаконским прописима и 

овом Одлуком. 

Члан 10. 

(1) Скупштина Града, неизграђено 

градско грађевинско земљиште и остало 

грађевинско земљиште у својини Града, 

може продати, извршити замјену за друго 

градско грађевинско земљиште и остало 

грађевинско земљиште, оптеретити 

правом грађења и дати у закуп. 

(2) Продаја и оптерећивање правом 

грађења врши се на основу јавног конкурса 

- лицитације, а изузетно и непосредном 

погодбом у складу са законом и овом 

Одлуком. 

 

1. Продаја путем јавног конкурса-

лицитације 
 

Члан 11. 

(1) Продаја или оптерећење правом 

грађења неизграђеног градског и осталог 

грађевинског земљишта (у даљем тексту 

грађевинско земљиште) у својини Града 

врши се на основу јавног конкурса, 

усменим јавним надметањем - 

лицитацијом у складу са Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике 

Српске и јединице локалне самоуправе. 

(2) Одлуку о начину и условима 

продаје или оптерећењу правом грађења 

градског и осталог грађевинског земљишта 

доноси Скупштина Града, на приједлог 

Градоначелника, у сваком појединачном 

случају. 
 

Члан 12. 

Услови продаје садрже: 

1) податке о грађевинском земљишту 

које је предмет продаје (власничко и 

посједовно стање, копија катастарског 

плана, одговарајућа урбанистичка 

документација и сл.), 

2) почетну продајну цијену 

грађевинског земљишта која не може 

бити нижа од тржишне вриједности, 

3) начин полагања кауције која износи 

10 % од почетне цијене грађевинског 

земљишта, с тим што тај износ не 

може бити нижи од 1.000 КМ нити 

виши од  50.000 КМ, 

4) начин и услови плаћања 

купопродајне цијене, 

5) вријеме и начин предаје 

грађевинског земљишта у посјед купцу. 

 

Члан 13. 

Услови оптерећења правом грађења 

садрже: 

1) податке о грађевинском земљишту 

које је предмет оптерећења 

(власничко и посједовно стање, 

копија катастарског плана, 

одговарајућа урбанистичка 

документација и сл.), 

2) почетну цијену мјесечне закупнине 

грађевинског земљишта које је 

предмет оптерећења правом 

грађења, а та цијена не може бити 

нижа од просјечне мјесечне 

закупнине за такво грађевинско 

земљиште, 

3) начин полагања кауције, чији износ 

не може бити нижи од 500 КМ нити 

виши од  10.000 КМ, 

4) начин и услови плаћања мјесечне 

закупнине, 

5) вријеме и начин предаје 

грађевинског земљишта оптерећеног 

правом грађења у посјед носиоцу тог 

права. 
 

Члан 14. 

Продаја или оптерећење правом 

грађења грађевинског земљишта у својини 

Града објављује се путем огласа у 

средствима јавног информисања и то 

најкасније 15 дана прије дана одређеног за 

дан лицитације. 
 

Члан 15. 

Оглас о лицитацији садржи: 

1) назив и сједиште власника 

грађевинског земљишта, које је 

предмет продаје, односно предмет 

оптерећења правом грађења, 

2) услове прописане члановима 12. и 

13. ове одлуке,  

3) дан, час и мјесто одржавања 

лицитације и 

4) вријеме и начин разгледања 

грађевинског земљишта које је 

предмет лицитације и увида у 

документацију о истом (власничко и 

посједовно стање, копија 
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катастарског плана, одговарајућа 

урбанистичка документација и сл.). 

 

Члан 16. 

Поступак лицитације спроводи 

комисија за спровођење јавног надметања, 

коју именује Градоначелник за сваки 

појединачни случај. Комисија се састоји од 

предсједника и два члана, а сваки од њих 

има замјеника. 

 

Члан 17.  

(1) Поступак лицитације ће бити 

поновљен ако не успије прва лицитација. 

(2) Ако не успије ни поновљена 

лицитација сматра се да је јавно 

надметање безуспјешно. 

(3) У случају из претходног става 

продаја или оптерећење правом грађења 

може се извршити непосредном погодбом 

с тим што цијена грађевинског земљишта 

не може бити нижа од тржишне цијене тог 

земљишта. 

 

Члан 18.  

(1) Лицитација се може одржати само 

ако у њој учествују најмање два  учесника. 

(2) Ако се на лицитацији јави само 

један учесник, комисија може приступити 

поступку продаје или оптерећењу правом 

грађења грађевинског земљишта 

непосредном погодбом, под условом да 

цијена не може бити нижа од почетне 

цијене објављене у огласу о лицитацији. 

 

Члан 19. 

(1) Са учесником лицитације чија је 

понуда утврђена као најповољнија 

закључује се одговарајући уговор у писаној 

форми. 

(2) Ако учесник лицитације из става 1. 

овог члана одустане од закључења 

уговора, губи право на повраћај положене 

кауције. 
 

2. Продаја непосредном погодбом 
 

Члан 20. 

(1) Грађевинско земљиште у својини 

Града, може се изузетно продати 

непосредном погодбом уз накнаду по 

тржишној вриједности тог земљишта, ради 

грађења: 

1) војних објеката и објеката за потребе 

републичких органа и ради обављања 

њихових дјелатности, 

2) објеката за потребе страних 

дипломатских и конзуларних 

представништава, њихових 

организација и специјализованих 

агенција, као и организација и 

специјализованих агенција 

Уједињених нација, 

3) објеката комуналне инфраструктуре 

4) објеката вјерских заједница и 

5) ради обликовања грађевинске честице 

(грађевинске парцеле) у корист 

већинског власника и 

докомплетирања грађевинске парцеле 

(дио за докомплетирање парцеле не 

може прелазити  50 % површине 

основне грађевинске парцеле). 

(2)  Одлуку о продаји грађевинског 

земљишта у својини Града доноси 

Скупштина Града на приједлог 

Градоначелника. 

 

Члан 21. 

(1) Непосредном погодбом, може се 

дати, градско грађевинско земљиште и 

остало грађевинско земљиште у својини 

Града, у замјену за друго градско 

грађевинско земљиште и остало 

грађевинско земљиште, приближне 

тржишне вриједности. 

(2) Одлуку о замјени грађевинског 

земљишта у својини Града за друго 

грађевинско земљиште доноси Скупштина 

Града, на приједлог Градоначелника. 
 

3. Закуп 
 

Члан 22. 

(1) Неизграђено грађевинско земљиште 

у својини Града, може се дати у закуп ради 

изградње привремених грађевина, на 

одређено вријеме до пет година, уз 

могућност продужења рока у складу са 

документом просторног уређења. 

(2) Изузетно, и градско грађевинско 

земљиште у државној својини, које је у 

општој употреби, може се дати у закуп на 

привремено коришћење, ако је то 

предвиђено програмом коришћења 

градског грађевинског земљишта Града, 

документом просторног уређења, Стручном 

анализом и овом Одлуком. 
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Члан 23. 

(1) Градско грађевинско земљиште даје 

се у закуп на основу јавног конкурса, 

усменим јавним надметањем, уз претходно 

израђене локацијске услове за локације које 

су предмет лицитације. 

(2) Поступак јавног надметања за закуп 

земљишта проводи се према одредбама ове 

Одлуке којима је прописана продаја 

грађевинског земљишта путем јавног 

конкурса- лицитације (чл.11-20. ове Одлуке). 

(3) Градско грађевинско земљиште у 

својини Града даје се у закуп, односно на 

привремено коришћење и непосредном 

погодбом физичким и правним лицима која 

имају изграђене привремене објекте 

усклађене са прописима који су били на 

снази у вријеме постављања истих објеката, 

а за које је Одјељење за просторно уређење 

раније издало локацијске услове или 

урбанистичку сагласност. 

(4) Непосредном погодбом може се 

дати у закуп, односно на привремено 

коришћење  градско грађевинско и остало 

грађевинско земљиште, физичким и 

правним лицима која имају постављене 

привремене објекте на локацијама које се 

налазе ван обухвата Урбанистичког плана 

Приједора, а стручним мишљењем и 

урбанистичко-техничким условима, који су 

саставни дио локацијских услова, се утврди 

да је могуће задржавање таквих објеката . 

(5) Непосредном погодбом градско 

грађевинско земљиште може се дати у закуп 

и у сврху обављања одређених дјелатности 

на отвореном простору, сезонског 

карактера, чији закуп траје краћи временски 

период.  
 

Члан 24. 

(1) За закуп градског грађевинског 

земљишта у својини Града непосредном 

погодбом, правна и физичка лица плаћају 

мјесечну  закупнину која,  по зонама 

утврђеним овом Одлуком, износи:  

 

површина 

земљишта 

(м
2
) 

закупнина 

(КМ/м
2
) 

I и II 

зона 

III и IV 

зона 

до 500  0,50 0,30 

преко 500  0,40 0,20 

 

(2) Цијене из претходног става 

представљају почетне цијене у поступку 

давања земљишта у закуп јавним 

надметањем. 

(3) Приоритет у давању градског 

грађевинског земљишта у својини Града у 

закуп, имају субјекти, односно правна и 

физичка лица, која ће на закупљеном 

земљишту обављати привредно производне 

и услужне дјелатности. 

(4) Површине закупљеног земљишта 

утврђују се за сваки конкретни случај на 

основу израђених урбанистичко техничких 

услова и локацијских услова издатих од 

стране надлежног одјељења. 

(5) Цијене из става 1. овог члана, не 

односе се на привремено коришћење 

грађевинског земљишта и дијелова јавних 

површина, ради постављања објеката 

привременог карактера, за које је Тарифом 

градских комуналних такса већ утврђена 

висина таксе на дневном, мјесечном и 

годишњем нивоу, и то: пословни објекти 

типа киоск, љетне баште и зимске баште, 

рекламне објекте, расхладне витрине, 

излагање награда и презентација 

производа, покретни столови, штандови и 

апарати, формирање градилишта, забавни 

паркови, картинг стазе, циркуси, спортски 

терени, ресторани и други угоститељски 

објекти на води, кориштење ријечне обале у 

пословне сврхе, а чије коришћење се 

одобрава рјешењем Одјељења за стамбено 

комуналне послове и заштиту животне 

средине. 

(6) Уговор о закупу неизграђеног 

грађевинског земљишта,у име Града 

закључује Градоначелник. 

 

ГЛАВА IV 

НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ УРЕЂЕЊА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И 

НАКНАДА ЗА РЕНТУ 
 

Члан 25. 

Инвеститор изградње објеката на 

грађевинском земљишту дужан је да прије 

издавања грађевинске дозволе достави 

доказ о плаћеним накнадама за: 

1) трошкове уређења  грађевинског 

земљишта и 

2) ренту 
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Члан 26. 

Обвезници плаћања накнаде за 

уређење грађевинског земљишта и ренте су 

физичка и правна лица која као инвеститори 

граде нови објекат или врше реконструкцију 

(са додатном корисном површином 

простора), доградњу или надоградњу 

постојећег објекта у складу са Законом. 
 

Члан 27. 

Инвеститори линијских објеката 

комуналне и јавне инфраструктуре као што 

су водоводна и канализациона мрежа, 

инсталације топловода и вреловода, 

електро мрежа слабе и јаке струје, 

инсталације кабловске телевизије и 

телекомуникација, саобраћајнице за 

моторна возила и тротоари, пјешачке и 

бициклистичке стазе и сл., не плаћају 

накнаду за уређење градског грађевинског 

земљишта и ренту одређену Законом. 
 
 

Члан 28. 

За постављање привремених објеката 

плаћају се накнаде у износу од 5 % утврђене 

накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта и ренте, обрачунате под 

условима прописаним Законом и 

Правилником и овом Одлуком, за сваку 

годину постављања, што је одређено 

локацијским условима, осим за објекте из 

члана 59. став 1. тачке 4, 8, 11, 17 и 18. 

Члан 29. 

За објекте који се легализују и 

привремено задржавају, у складу са 

Законом, накнада за легализацију  се 

одређује у складу са Законом и Уредбом о 

условима, начину обрачуна и плаћању 

накнаде за легализацију објеката 

("Сл.гласник РС" бр. 97/13). 
 

1. Накнада за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта 
 

Члан 30. 

(1) Накнада за уређење градског 

грађевинског земљишта утврђује се у складу 

са одредбама Закона, Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта (у даљем 

тексту Правилник), Одлуке о утврђивању 

просјечне цијене трошкова припремања 

градског грађевинског земљишта за текућу 

годину, Одлуке о утврђивању просјечене 

јединичне цијене радова опремања 

градског грађевинског земљишта за текућу 

годину, Одлуке о утврђивању просјечно 

остварене накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта за текућу 

годину и ове Одлуке сагласно Програму 

уређења градског грађевинског земљишта, 

које доноси Скупштина Града, најкасније до 

31.марта текуће године. 

(2) Градско грађевинско земљиште 

може бити уређено и неуређено: 

1) Под уређеним градским грађевинским 

земљиштем, у смислу ове Одлуке за подручја 

за која је донесен спроведбени документ 

просторног уређења, сматра се земљиште 

које је потпуно комунално опремљено за 

грађење до границе предметне грађевинске 

парцеле у складу са документ просторног 

уређења, а на начин одређен урбанистичко-

техничким условима. Под уређеним градским 

грађевинским земљиштем за подручја за која 

није донесен спроведбени документ 

просторног уређења, сматра се земљиште 

које је комунално опремљено за грађење до 

границе предметне грађевинске парцеле и 

има најманје изграђен асфалтни приступни 

пут до јавне саобраћајнице, обезбијеђено 

снабдијевање електричном енергијом и 

снабдијевање водом са јавне комуналне 

инфраструктуре, изведено у складу са 

стручним мишљењем и урбанистичко-

техничким условима. 

2) Под неуређеним градским грађевинским 

земљиштем, у смислу ове Одлуке сматра се 

земљиште које није у потпуности уређено у 

складу са претходном тачком овог става. 

(3) Инвеститор објекта који гради на 

неуређеном градском грађевинском 

земљишту: 

1) Плаћа накнаду за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта у пуном 

износу само ако ће се планирана 

инфраструктура изградити у складу са 

расположивим документом просторног 

уређења и урбанистичко-техничким условима 

најкасније до рока завршетка изградње 

објекта за који се грађевинска дозвола тражи. 

2) Када до грађевинске парцеле није 

изграђена комунална и друга инфраструктура, 

а неопходна је за функционисање објекта, на  

захтјев инвеститора који гради објекат 

јединица локалне самоуправе и надлежно 

јавно предузеће могу да склопе уговор за 
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изградњу недостајуће инфраструктуре 

средствима инвеститора, при чему 

инвеститор плаћа само разлику израчунате 

накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта, тј.  изграђене 

комуналне и друга инфраструктура, која није 

резултат његовог улагања у складу са 

Законом, Правилником и овом Одлуком. 

(4) Начин обрачуна накнада за уређење 

градског грађевинског земљишта је садржан у  

Прилогу бр. 3 ове Одлуке а односи се на 

табеларни преглед начина обрачуна накнада 

за локације у обухватима спроведбених 

документа просторног уређења, те за 

локације изван овог обухвата, као просјек 

претходно наведених накнада. 
 

Члан 31. 

(1) Накнада за уређење градског 

грађевинског земљишта, обрачуната под 

условима прописаним Законом и 

Правилником, умањују се 50 % за изградњу 

објеката одређених чл. 125. Закона, 

односно чл. 3. тачке 1, 2, 10, 14, 15, 16 

Одлуке о радовима за које није потребна 

грађевинска дозвола, као и за сљедеће 

објекте: економске зграде, отворене 

базене, отворена складишта, 

надстрешнице, резервоаре, подземне и 

сутеренске гараже и др. 

(2) За обрачун површине отворених 

базена, отворених складишта, 

надстрешница, резервоара и сл. објеката, 

рачуна се као површина хоризонталне 

пројекције најистуренијих дијелова тог 

објеката.   

(3) За објекте из члана 3. тачке 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 Одлуке о радовима за које није 

потребна грађевинска дозвола, а што се 

односи на пластенике, привремене објекте 

за потребе сајмова и манифестација са 

роком трајања до 90 дана, конзолне тенде, 

једноставна дјечија игралишта, 

надстрешнице за стајалишта јавног 

саобраћаја, парковске површине и др. не 

подлијежу обавези плаћања накнада за 

уређење градског грађевинског земљишта 

и ренте. 
 

2.  Накнада за ренту 
 

Члан 32. 

Висина ренте по зонама и остали 

услови за обрачун ренте утврђују се овом 

Одлуком, на основу Закона и Правилника и 

Одлуке о просјечној коначој  грађевинској 

цијени једног квадратног метра корисне 

површине стамбеног и пословног простора 

из претходне године за подручје града коју 

сваке године усваја Скупштина града, а 

најкасније до 31. марта текуће године. 

 

 

Члан 33. 

(1) Градско грађевинско земљиште 

дијели се на шест зона, које се утврђују на 

основу тржишне вриједности градског 

грађевинског земњишта, положаја 

земљишта, степена опремљености 

земљишта комуналним објектима и 

инсталацијама, саобраћајне повезаности, 

врсте и капацитета објеката за 

свакодневно и периодично снабдјевање, 

степена покривености објектима за 

здравствену заштиту, школство, културу и 

дјечију заштиту, природних и еколошких 

услова коришћења земљишта, као што су 

нарочито нагиб терена, орјентација, 

осунчаност, температура ваздуха, вјетрови 

и загађеност ваздуха. 

(2) Основица за обрачун ренте 

израчуната у складу са чланом 32. ове 

Одлуке, множи се са коефицијентом 

развијености (Кр=1), и по зонама износи: 

 
 

1. прва зона 6 % 

2. друга зона 5 % 

3. трећа зоба 4 % 

4. четврта зона 3 % 

5. пета зона 2 % 

6. шеста зона 1 % 
 

 

(3) У дијелу прве зоне, а што се односи 

на пјешачку зону (у графичком Прилогу 3 

посебно означен дио), са посебним 

локацијским погодностима и изграђеном 

инфраструктуром, у складу са документом 

просторног уређења висина ренте додатно 

се увећава за 10% .  

(4) За објекте који могу имати негативан 

утицај на животну средину, природне 

вриједности и културно-историјска добра 

висина ренте додатно се увећава до 20% без 

обзира на зону. 
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3. Плаћање накнаде за уређење 

градског грађевинског 

земљишта и накнаде за ренту 

 

Члан 34. 

(1) Накнаду за уређење градског 

грађевинског земљишта и ренту ( у даљем 

тексту накнада) за изградњу објекта 

инвеститор, односно власник може платити: 

1) готовински одједном, уз додатни 

попуст од 10 % 

2) у једнаким мјесечним ратама на 

период отплате који не може бити 

дужи од пет година, са годишњом 

каматом од 1% . 

(2) Накнада за легализацију се плаћа у 

складу са Законом и Уредбом о условима, 

начину обрачуна и плаћању накнаде за 

легализацију објеката. 

 

Члан 35. 

Накнаде се могу плаћати у ратама, уз 

претходно обезбјеђење инструмената 

плаћања: гаранција банке, за правна и 

физичка лица, на сљедећи начин: 

1) 40% у року од 8 дана од дана 

закључења уговора, 

2) 60% на одгођено плаћање до 48 

једнаких мјесечних рата са 

одложеним плаћањем - 12 мјесеци 

од дана закључења уговора 

 

Члан 36. 

(1) Инвеститор може закључити уговор 

о начину плаћања накнаде, под условима 

наведеним у  члану 35. 

(2) Уколико инвеститор накнаде плаћа 

у ратама, Град закључује са инвеститором 

уговор о плаћању накнада, који потписује 

Градоначелник. 

(3) Уговор из претходног става садржи: 

1) укупни износ накнада према 

рјешењу надлежног Одјељења 

2) начин плаћања накнада 

3) обрачунату камату за дио накнада 

који се плаћа у мјесечним ратама и 

уговорени период отплате када је 

то уговорено 

4) мјере обезбјеђења у корист Града 

до исплате укупног износа накнаде 

на уговорени начин. 

 

 

Члан 37. 

(1) Као доказ за издавање грађевинске 

дозволе, у случајевима одгођеног плаћања 

накнада служи Уговор о плаћању накнада 

из члана 36.. 

(2) Инвеститору се не може издати 

употребна дозвола док, у цијелости, не 

исплати накнаде према уговору. 

Члан 38. 

(1) У случају кашњења у плаћању 

приспјеле рате према уговору, инвеститор 

је дужан у цјелости платити накнаду за 

трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта и ренту.  

(2) Инвеститор може, и прије 

уговореног времена, исплатити, у цјелини, 

накнаду трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта и ренте. 

 

ГЛАВА V 

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊЕ 

 

Члан 39. 

Планско уређење простора и грађење 

на територији града Приједора поред 

Закона, Правилника, Правилника о општим 

правилима урбанистичке регулације и 

парцелације (Сл.гласник Републике Српске 

бр. 115/13), Правилника о садржају, 

носиоцима просторно-информационог 

система и методологији прикупљања о 

обраде података (Сл. гласник Републике 

Српске бр. 93/13 )  и ове Одлуке, у 

појединим дијеловима усклађује се са 

прописима из области заштите животне 

средине, коришћења пољопривредног 

земљишта, шума, вода, минералних 

сировина, саобраћаја, енергетике, заштите 

културно-историјског и природног наслеђа, 

заштите од елементарних непогода и ратних 

дејстава, техничких опасности и позитивном 

праксом и научним достигнућима у овим 

областима. 

 

Члан 40. 

Град Приједор на цијелој територији 

града утврђује и остварује политику 

уређења простора доношењем, 

спровођењем и контролом спровођења 

одговарајућих докумената просторног 

уређења и доношењем подзаконских аката 

који регулишу ову област . 
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1. Планирање простора и насеља 

 

Члан 41. 

(1) У складу са Законом, за 

територју града Приједора 

обавезно се доносе слиједећи 

документи просторног уређења:  

1) за подручје града Приједора – 

Донесен је Просторни план општине 

Приједор,  

2) за Приједор као насеље градског 

карактера – Урбанистички план 

Приједора и зонинг планови за 

одређена подручја према 

Урбанистичком плану Приједора, 

3) за подручје Националног парка 

Козара у складу са Законом и 

Законом о националним парковима 

– Донесен је Просторни план 

подручја посебне намјене 

Национални парк „Козара“.  

(2) Просторним планом општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор" 

бр. 10/09) утврђена је обавеза израде  

докумената просторног уређења:  

1) за урбана подручја секундарних 

општинских (градских) центара, 

утврђених Просторним планом 

општине Приједор - Урбанистички 

план, 

2) за претежно изграђена урбана 

подручја или дијелове урбаних 

подручја насеља - спроведбени 

документи просторног уређења 

нивоа зонинг план или регулациони 

план,  

3) за подручја: Мраковица, Бенковац, 

Пашини конаци, викенд зона Гаћани, 

зона туризма и рекреације 

Љекарице регулациони план и 

регулациони  планови за 

производно-пословне зоне.  

 

Члан 42. 

(1) Пројектовање и грађење објеката 

непосредно се одобрава на основу Закона о 

уређењу простора и грађењу, посебних 

закона и прописа донесених на основу тих 

закона, као и спроведбених докумената 

просторног уређења у поступку издавања 

грађевинске дозволе а на основу предходно 

прибављених локацијских услова или 

урбанистичко-техничких услова, осим за 

објекте и радове за које није потребна 

грађевинска дозвола у складу са овом 

Одлуком и Одлуком о радовима за које није 

потребна грађевинска дозвола.   

(2) Локацијски услови представљају 

технички стручни документ који одређује 

услове за пројектовање и грађење, а који се 

израђује на основу Закона о уређењу 

простора и грађењу, посебних закона и 

прописа донесених на основу тих закона као 

и докумената просторног уређења – зонинг 

план, зонинг план подручја посебне 

намјене, регулациони план, урбанистички 

пројекат и план парцелације.   

(3) На подручјима града Приједора која 

нису обухваћена докуменатима просторног 

уређења из предходног става или није 

прописана обавеза њиховог доношења, 

локацијски услови се издају на основу  

важећег документа просторног уређења, 

Правилника о општима правилима 

урбанистичке регулације и парцелације (Сл. 

гласник Републике Српске бр. 115/13), 

стручног мишљења правног лица које има 

одговарајућу лиценцу за израду докумената 

просторног уређења и увиђаја на лицу 

мјеста као и Закона, посебних закона и 

прописа донесених на основу тих закона и 

ове Одлуке. 

(4) Изградња објеката врши се по 

правилу на уређеном грађевинском 

земљишту. 

(5) До потпуног уређења грађевинског 

земљишта на зато предвиђеним 

подручјима, изградња објеката може се 

вршити и на неуређеном грађевинском 

земљишту, што подразумјева да земљиште 

има најмање обезбјеђен колски и пјешачки 

приступ на јавну саобраћајну површину.    

 

Члан 43. 

Изузетно, на земљиштима која нису 

грађевинска и која се налазе ван урбаних 

подручја могу се градити грађевине и 

вршити други захвати у простору у складу са 

прописима који регулишу одређену област, 

ако су утврђени локацијским условима на 

основу стручног мишљења и урбанистичко-

техничких услова и то: 

1) радови и грађевине које служе 

уређењу тих земљишта и простора (грађење 

шумских путева, мелиорација и сл.), 
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2) планинарски, ловачки и слични 

објекти, 

3) економски објекти код 

пољопривредних произвођача који имају 

привремени каратер (пластеници, 

пчелињаци, оставе за алат и 

пољопривредне машине и сл., 

4) инфраструктурни системи, трасе, 

објекти и постојења (далеководи, кабловски 

водови, комуникациони објекти и уређаји, 

цјевоводи и сл., 

5) објекти и уређаји који служе 

одбрани и јавној безбједности. 

 

2. Општа правила урбанистичке 

регулације и парцелације 

 

Члан 44. 

Регулација простора и насеља као и 

изградња објеката заснива се на систему 

урбанистичких правила и показатеља а 

правила парцелације обухватају планске 

елементе за формирање грађевинске 

парцеле. 

Члан 45. 

(1) Општа правила урбанистичке 

регулације и парцелације прописана су 

Правилником о општим правилима 

урбанистичке регулације и парцелације и 

примјењују се код: израде докумената 

просторног уређења, израде стручних 

мишења и урбанистичко-техничких услова 

за потребе издавања локацијских услова на 

простору за који није донесен спроведбени 

документ просторног уређења  и за 

формирање грађевинске парцеле. 

(2) За простор за који је донесен 

спроведбени документ просторног уређења 

примјењују се правила урбанистичке 

регулације и парцелације утврђена тим 

документом уз примјену и одредаба 

Правилника из става 1, уколико 

спроведбеним документом одређена 

правила нису дефинисана.   

 

3. Грађевинска парцела 

 

Члан 46. 

(1) Грађевинска парцела за редовну 

употребу објекта мора бити графички и 

нумерички дефинисана, правилног  

геометријског облика, који омогућава 

изградњу и функционално кориштење 

простора парцеле у складу са рјешењима из 

докумената просторног уређења, 

правилима грађења и техничким 

прописима. 

(2) Грађевинска парцела за редовну 

употребу изграђених и планираних објеката 

може бити посебна или заједничка 

грађевинска парцела.  

(3) Код израде спроведбених 

докумената просторног уређења и 

урбанистичко-техничких услова, планом 

парцелације постојеће грађевинске парцеле 

се могу укрупнити или дијелити у складу  

Правилником о општим правилима 

урбанистичке регулације и парцелације.  

(4) Грађевинска парцела мора имати 

обезбијеђен трајан колски и пјешачки 

приступ на јавну саобраћајну површину.  

 

Члан 47. 

(1) Грађевинска парцела за 

индивидуалне стамбене објекте и 

индивидуалне стамбено-пословне објекте 

одређује се у правилу као посебна парцела 

за сваки објекат који као такав представља 

главни објекат на парцели.   

(2) Изузетно, када се на парцели налазе 

два индивидуална стамбена или стамбено-

пословна објекта, може се одредити 

заједничка парцела за њихову редовну 

употребу уколико није могуће одредити за 

сваки од објеката посебну парцелу за 

његову редовну употребу у складу са овом 

Одлуком и Правилником о општим 

правилима урбанистичке регулације и 

парцелације или ако је то документом 

просторног уређења одређено. 

(3) Уколико  се ради о стамбеним и 

стамбено-пословним објектима колективног 

становања за које није могуће одредити 

парцеле за  редовну употребу таквих 

објеката може се одредити грађевинска 

парцела испод сваког од објеката. За њихову 

редовну употребу може да служи околно 

земљиште јавне намјене. 

(4) Заједничка грађевинска парцела не 

може се одредити за стамбене и пословне 

објекте, чија намјена није компатибилна 

становању. 

(5) За пословне објекте и друге објекте 

компатибилне намјене који  чине 

технолошку и функционалну цјелину, а 

налазе се на истој локацији  по правилу се 
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утврђује заједничка грађевинска парцела. 

Уколико се ради о пословним објектима 

различите намјене, који нису функционално 

повезани може се одредити заједничка или 

посебне грађевинске парцеле. 

(6) Изузетно, детаљним урбанистичко-

техничким условима, по захтјеву 

инвеститора у поступку изградње и 

легализације индивидуалног стамбеног и 

стамбено-пословног објекта, грађевинска 

парцела предвиђена спроведбеним 

планским документом може се у нужној 

минималној мјери кориговати тако да 

одговара катастарској парцели инвеститора, 

како би се уважили релевантни фактори који 

се тичу имовинско-правних односа, а да се 

при том не угрожава нормално 

функционисање и приступ околним 

објектима и јавним површинама. Корекцију 

грађевинске парцеле није могуће вршити 

према јавној површини на штету исте. 

(7) Сматра се да грађевинска парцела 

има трајан приступ на јавну саобраћајну 

површину ако једном својом страном 

граничи са јавном саобраћајном 

површином, или ако има излаз на исту, 

односно приступни пут у ширини од 

најмање 2,5 м (односно 3,0 уколико то 

условљено конфигурацијом терена) било 

као саставни дио парцеле или са трајним 

правом служности пролаза, уколико планом 

није другачије дефинисано. 

 

4. Ограде 

Члан 48. 

Грађевинске парцеле ван подручја 

које је обухваћено Одлуком о уређењу 

централног подручја Приједора (Сл.гласник 

општине Приједор бр. 8/09) и Одлуком о 

измјени и допуни Одлуке о уређењу 

централног подручја Приједора (Сл. гласник 

општине Приједор бр. 7/10) могу се 

ограђивати у складу са чл. 33. Правилника о 

општим правилима урбанистичке регулације 

и парцелације, уколико то није друкчије 

одређено спроведбеним документом 

просторног уређења. 

 

Члан 49. 

(1) Грађењу ограде на парцели објекта 

за који је издата грађевинска дозвола може 

се приступити на основу идејног пројекта, 

локацијских услова и записника о исклочењу 

објекта  

(2) Грађевинска дозвола за ограде је 

обавезна у случајевима када њихова 

изградња представља сложенији захват у 

конструктивном смислу, а што ће се 

одредити приликом издавања локацијских 

услова. 

 

5. Растојање објеката 

 

Члан 50. 

(1) Међусобно растојање објеката 

одређено је спроведбеним документом 

просторног уређења. 

(2) Међусобно растојање објеката које 

није дефинисано спроведбеним планским 

документом, или на просторима за које није 

донесен спроведбени плански документ 

одређује се у складу са одредбама 

Правилника о општим правилима 

урбанистичке регулације и парцелације и 

одредбама ове Одлуке.  

 

6. Помоћни објекти 

 

Члан 51. 

(1) Помоћни објекти и простори су 

објекти или простори који посредно служе 

одређеној дјелатности или намјени тако да 

обезбиједе услове за функционисање 

главних објеката.  

(2) По својој намјени помоћни објекти 

или простори могу  бити: индивидуална 

гаража, љетна кухиња, спремиште, остава, 

дрварница, надстерешница, стакленик, 

котловнице, просторија за смјештај 

цистерне за воду, септичка јама, простор  за 

смјештај уређаја као што су котлови за 

грајање, пумпе за воду, електрични агрегати 

и сл. те простори за припрему зимнице, 

прање и сушење рубља и др. 

(3) Помоћни простор се у правилу гради 

у склопу главног објекта (стамбеног, 

стамбено-пословног,  пословног или јавног) 

у подруму или у приземној етажи. 

(4) Ако се у склопу главног објекта не 

могу смјестити неопходни помоћни 

простори због утврђених габарита објекта 

или других урбанистичко-техничких услова, 

помоћне просторије или простори ће се 

рјешавати у склопу засебног објекта.          
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(5) Помоћни објекат се гради на 

парцели главног објекта за који је издата 

грађевинска дозвола, а у односу на главни 

објекат може се лоцирати иза главног 

објекта или у линији са главним објектом. 

(6) Уколико се помоћни објекат гради 

као слободностојећи објекат лоцира се само 

иза главног објекта. 

(7) Уз индивидуални стамбени и 

индивидуални стамбено-пословни објекат 

може се градити само једна помоћна зграда 

као слободно-стојећи објекат, осим у 

случајевима када постоје просторне 

могућности за више помоћних објеката, а 

изграђеност парцеле је у оквирима 

дозвољених коефицијената. 

(8) Помоћни објекат може имати само 

једну надземну етажу (приземље)  и 

минималну свијетлу висину од 2,40 м. 

Помоћни објекат може имати подрумску 

или сутеренску етажу уколико 

конфигурација терена то дозвољава. 

(9) У пољопривредном домаћинству, 

уколико постоји потреба за таванским 

простором – оставом, надзидак изнад плоче 

приземља помоћног објекта може бити 

максималне висине до 1,20 м.    

(10) Удаљеност слободностојећег 

помоћног објекта од границе парцеле не 

може бити мања од 1,50 м, осим у 

случајевима: 

1) када на сусједној парцели постоји 

изграђен помоћни објекат на мањој 

удаљености с тим што грађевинска 

линија не може прећи грађевинску 

линију сусједног помоћног објекта 

2) када се ради о дуплексу и изградњи у 

низу 

3) када је то спроведбеним документом 

просторног уређења одређено 

4) када постоји писмена сагласност 

сусједа 

 

Члан 52. 

(1) Помоћни објекти као слободно-

стојећи објекти се не могу градити нити 

дограђивати уз постојеће легално изграђене 

стамбене и стамбено-пословне објекте 

колективног становања, уколико 

документима просторног уређења није 

другачије одређено на грађевинској 

парцели за редовну употребу.  

(2) Одредбе из предходног става се 

примјењују у случају да документом 

просторног уређења за то подручје није 

другачије одређено. 

(3) Није дозвољена промјена намјене 

помоћних објеката,  гаража и гаражних 

мјеста намјенски грађених у оквиру 

колективних стамбених, стамбено-

пословних и пословних објеката и промјена 

намјене намјенски грађених гаража у низу, 

осим ако планским документом није 

другачије одређено. 

 

Члан 53. 

(1) На подручју на којем није изграђена 

канализациона инфраструктура, у оквиру 

грађевинске парцеле, обавезна је изградња 

водонепропусних септичких јама, прије 

пуштања у употребу изграђеног објекта,  у 

складу са важећим прописима који уређују 

ову област.         

(2) Изградња септичке јаме може се 

одобрити на удаљености најмање један 

метар од граничне линије са сусједном 

парцелом и шест метара од главног објекта 

на сусједној парцели.  

(3) Изузетно од претходног става 

изградња септичке јаме може се одобрити и 

на мањим удаљеностима ако то захтијевају 

конкретни услови на терену, уз претходно 

прибављену сагласност власника предметне 

или те парцеле.  

(4) Објекти из става 1. овог члана се 

лоцирају на мјестима гдје је могућ приступ 

возилима за чишћење таквих објеката у 

свако доба године и исти се лоцирају на 

основу локацијских услова и грађевинске 

дозволе за главни објекат уз који се граде 

или на основу локацијских услова ако се 

накнадно граде уз главни објекат за који је 

већ издата грађевинска дозвола. 

 

7. Економски објекти 

 

Члан 54. 

Економским објектима сматрају се 

објекти  одређени  чланом 4. став 1. 

тачка 14. ове Одлуке. 

 

Члан 55. 

(1) Економски објекти се граде у складу 

са документима просторног уређења 

и члановима 42. до 46.  Правилника 
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о општим правилима урбанистичке 

регулације и парцелације. 

(2) Економски објекти се могу градити 

искључиво у функцији стамбених 

зграда породичног пољопривредног 

газдинства и на пољопривредним 

површинама које су као такве 

одређене стратешким документима 

просторног уређења. 

 

8. Привремени објекти 

 

Члан 56. 

Привременим објектима сматрају се 

објекти  одређени  чланом 4. став 1. тачка 

13. ове Одлуке. 

Члан 57. 

(1) Овом одлуком одређују се врсте 

привремених објеката, прописују услови и 

поступак за њихово постављање и 

уклањање на локацијама које се налазе на 

грађевинском земљишту које није 

приведено коначној намјени утврђеној 

документом просторног уређења, то јест 

на дијеловима јавних површина урбаног 

подручја Приједор, које су одређене за 

привремене намјене и неизграђеног 

грађевинског земљишта до његовог 

привођења коначној намјени. 

(2) Одредбе ове Одлуке односе се и на 

привремене објекте који се постављају на 

земљишту у својини физичких и правних 

лица у складу са спроведбеним 

документима просторног уређења или у 

складу са стручним мишљењем или 

стручном анализом, за подручја за која није 

донесен документ спроведбеног нивоа, а 

која имају прилаз са јавне површине. 
 

Члан 58.  

Локација за привремени објекат може 

се одобрити под слиједећим 

условима:  

1) ако је важећим спроведбеним 

документима просторног уређења 

предвиђено постављање 

привремених објеката,  

2) ако локација није приведена 

коначној намјени утврђеној у 

документу просторног уређења или  

3) ако намјена привременог објекта 

допуњује садржај индивидуалног 

стамбеног, стамбено-пословног и 

пословног објекта, а то дозвољавају 

просторне могућности.  
 

Члан 59. 

Привременим објектима сматрају се ; 

1) Пословни објекти типа киоск, 

2) Зимске баште-стакленици, 

3) Љетне баште, 

4) Телефонске говорнице, 

5) Накривени спортски терени-балони, 

спортски терени, трим стазе и 

остали садржаји постављени у 

нивоу терена везано за пасивну 

рекреацију. 

6) Привремени монтажни објекти који 

се постављају за потребе сајмова и 

јавних манифестација, а који се 

неће уклонити у року од 90 дана, 

7) Привремене надстрешнице 

8) Надстрешнице-аутобуска 

стајалишта, 

9) Привремени кампови, 

10) Објекти на води; сплавови, 

млинови и сл., 

11)  Рекламне табле, стубови, јарболи, 

витрине и други рекламни објекти, 

12) Забавни паркови, 

13) Привремена паркиралишта,  

14) Привремене гараже,  

15) Привремене аутопраонице, 

16) Привремени објекат за потребе 

градилишта,  

17) Јавни тоалети и 

18) Привремени објекти за потребе 

инфраструктурних система 

(трафостанице, базне станице, 

микробазне станице, предајници, 

агрегати и друго). 

 

Члан 60. 

(1) Привремени објекти се могу 

постављати под условом: 

1) да не ометају пјешачке и колске 

саобраћајне токове и не умањују 

саобраћајну прегледност, односно 

под условом да је могуће 

обезбједити пролаз за пјешаке од 

најмање 2,00 м и удаљеност од 

вањске ивице коловоза најмање 

2,50 м (осим за љетне баште) 

2) да не нарушавају постојеће градске 

и друге функције,  

3) да не девастирају простор и не 
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нарушавају изглед простора,  

4) да не угрожавају животну средину ,  

5) да не отежавају одржавање и 

коришћење комуналних грађевина 

и  

6) да не ометају коришћење сусједних 

објеката. 

(2) Привремени објекти су, у правилу, 

приземни и не могу имати стамбену 

намјену, изузев ако се ради о објектима који 

се постављају у случају ванредних околности 

у складу са Законом.  

(3) У привременим објектима могу се 

обављати само дјелатности које не 

угрожавају животну средину и кориштење 

објеката и простора у непосредном контакту 

(4) За обављање дјелатности 

привремени објекти морају испуњавати 

мин. техничке услове у погледу 

просторија,уређаја и опреме прописане за 

ту врсту дјелатности.  

 

Члан 61. 

Привремени објекти морају бити 

изграђени као индустријски произведени 

објекти (цјелине) или од елемената који се 

склапају (монтажно демонтажног карактера) 

и сл. и да се без промјена и оштећења, или 

са мањим промјенама и оштећењима могу 

одвојити од тла и поставити на друго мјесто.  

 

8.1.  Киосци 
 

Члан 62. 

Киоск је типски објекат индустријски 

произведен или изграђен као монтажно-

демонтажни површине до 12 м2
 који се 

поставља на готову подлогу, самостално 

или у групацијама. 

 

Члан 63. 

(1) Комерцијални киосци су типски 

монтажни објекти за обаваљање 

трговинских и услужних дјелатности 

максималне БГП 12.00 м2 

(2) Комерцијални киосци постављају се у 

складу са планом кориштења јавних 

површина, стручном анализом локација 

за постављање привремених објеката и 

важећим спроведбеним документима  

просторног уређења. 

(3) Киоск на јавној површини мора бити 

постављен тако да слободна ширина 

пјешачке комуникације испред објекта не 

смије бити мања од 1.80 м. 

(4) На парцели у власништву физичких и 

правних лица киоск је могуће поставити 

искључиво на парцели за редовну 

употребу легално изграђеног објекта, 

осим ако спроведбеним документом 

прострорног уређења није другачије 

дефинисано, и то тако да предња страна 

заједно са продајним пултом буде 

најмање 100 цм увучена у односу на јавну 

површину (регулациону линију).   

(5) Архитектонско обликовање, величина и 

материјализација киоска мора бити у 

складу Стручном анализом за објекте 

привременог карактера, усвојеним 

идејним рјешењем и урбанистичко-

техничким условима. 

 

Члан 64. 

Намјенски киосци су типски монтажни 

објекти који се могу постављати на 

површинама јавне намјене или у оквиру 

грађевиске парцеле, ради обезбјеђења 

паркинг простора, наплате паркирања, 

контроле улаза у објекте и комплексе, чија 

бруто грађевинске површине не може бити 

већа од 3.00 м2
. 

 

               8.2. Љетне и зимске баште 
 

Члан 65. 

(1) Љетне баште су отворени простори, 

ненаткривени или наткривени са 

припадајућим мобилијаром (столови, 

столице, сунцобрани, индустријски склопиве 

тенде  и сл.)  испред угоститељских објеката, 

лоцирани на јавној површини или површини 

јавног коришћења.  

(2) Љетне баште могу се лоцирати и на 

површинама у склопу парцела 

индивидуалних стамбених објеката који 

посједију грађевинску дозволу и употребну 

дозволу за угостиотељску намјену. 

(3) На подручју обухваћеном Одлуком 

о уређењу централног подручја Приједора 

са пјешачком зоном љетне баште се 

постављају у складу са истом. 

 

Члан 66. 

(1) Љетна башта својим положајем не 

смије да омета пјешачке токове, нити да 

умањује саобраћајну прегледност.  



 

Страна  243     _____________  __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“____________________        _Број: 6/14__ 

 

 

 

(2) Простор који преостаје за пролаз 

пјешака не смије бити ужи од 1.80 м, а 

удаљеност баште односно њене ограде од 

руба саобраћајнице не смије бити мања од 

1.80 м. 

  

Члан 67. 

(1) Љетне баште испред угоститељских 

објеката могу се постављати под сљедећим 

условима: 

1) Прилаз љетној башти мора бити са 

јавне површине и исти приликом 

услуживања не смије бити преко колске 

саобраћајнице, 

2) Љетне баште се могу оивичити оградом 

висине до 1.00 м или покретним 

цвјетним жардињерама максималне 

висине до 0.60 м, с тим да исти не смију 

изаћи изван одобрених габарита 

простора за постављање љетне баште, 

нити визуелно ометати саобраћајне 

токове ( нпр. раскрснице) 

3) У површину љетне баште урачунава се и 

површина жардињере или друге 

одговарајуће ограде која може бити 

постављена уз све ивице љетне баште, 

изузев улаза који мора бити ширине 

најмање 1,50 м,  

4) Ширина, односно дужина одобрене 

љетње баште не смије прелазити 

ширину или дужину пословног простора 

на фасади објекта према љетној башти, 

у чијој је функцији. Одступање од овога 

је могуће само уз сагласнот власника 

сусједног пословног простора испред 

испред чије фаседе се поставља љетна 

башта. 

5) Ширина љетне баште не може бити 

мања од 1.50 м, а површина љетње 

баште је мин. 5.00 м². 

6) Љетња башта не може бити затворена 

са бочних страна, осим ако се поставља 

уз индивидуалне стамбене објекате.  

(2) У дијеловима града гдје постоји 

уређен партер (поплочање или ако је партер 

дио функционалне цјелине одређеног 

значаја) забрањено је постављање подних 

конструкција и ограда које захтјевају 

интервенције у постојећем поплочању 

(анкерисање, бушење и сл.).  

 

Члан 68. 

(1) Зимска башта - стакленик је 

индустријски произведен или постављен 

као монтажно- демонтажни објекат од 

индустријски произведених профила, 

остакљен или затворен сличним 

транспарентним материјалима, који се 

поставља уз или испред основног објекта 

или простора. 

(2) Изузетно у зимском периоду, може 

се извршити претварање љетне баште у 

зимску башту, затварањем бочних страна 

на начин и под условима одређеним 

локацијским условима, уколико постоје 

просторне могућности и испоштују се 

функционални и естетски захтјеви. 
 

            8.3. Тенде 

 

Члан 69. 

Тенде су привремени објекти који се 

постављају изнад улаза или излога, љетних 

башти, пословних и других простора , а у 

сврху заштите од атмосферских утицаја.  
 

 

Члан 70. 

(1) Тенда је конзолни или самоносиви, у 

правилу индустријски, склопиви 

привремени елемент објекта, лаке 

конструкције са импрегнираним или 

пластифицираним платном.  

(2) У ценрталној градској зони могуће је 

постављање искључиво индустријских 

склопивих тенди у складу са локацијским 

условима.  
 

            8.4.  Надстрешнице 
 

Члан 71. 

(1) Надстрешнице су привремени 

објекти који се постављају изнад улаза или 

излога пословних простора, уз аутобуска 

стајалишта и објекте друге намјене у сврху 

заштите од атмосферских и других утицаја.  

(2) Наткривање улаза или излога 

пословних простора може се вршити 

надстрешницама конзолне монтажне 

конструкције од лаких материјала (метал, 

дрво), са чврстим покривачем (стакло, 

плексиглас, цријеп), максималне ширине 

1.20 м, чији изглед мора бити у складу са 

архитектонским обликовним концептом и 

материјализацијом објекта на који се 

поставља.  
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Члан 72. 

Надстрешнице уз аутобуска стајалишта 

су типске монтажне констукције, које се 

постављају као заштита корисника јавног 

превоза од атмосферских утицаја, а 

постављање се врши на регистрованим 

стајалиштима јавног превоза.  

 

Члан 73. 

(1) Изузетно, уколико се тенда или 

надстешница постављају уз легално 

изграђени индивидуални стамбено-

пословни, односно пословни објекат у 

оквиру грађевинске парцеле за редовну 

употребу објекта у приватном власништву, 

иста не мора бити конзолна, а својим 

положајем не смије да угрожава одвијање 

саобраћаја, коришћење сусједних објеката, 

те да нарушава колски и пјешачки прилаз 

објекту.  

(2) Материјализација треба да је у 

складу са архитектонским обликовним 

концептом објекта уз који се поставља. 

          

    8.5.  Рекламни медији  

 

Члан 74. 

(1) Рекламни медији су: рекламне 

табле - панои, рекламни стубови, јарболи, 

фолије и др. којима се рекламирају 

објекти, производи, услуге и сл., а могу се 

постављати поред или изнад јавних путева 

(надвожњаци), на зеленим и другим 

јавним површинама и површинама 

видљивим са јавних површина као и на 

другим објектима који се могу користити за 

ове сврхе (кровови, зидови и сл.) под 

условима прописаним Законом о уређењу 

простора и грађењу, Законом о јавним 

путевима и Законом о основама 

безбједности саобраћаја на путевима. 

(2) Привремени објекти из предходног 

става морају својим најистуренијим 

дијелом бити удаљени од ивице коловоза 

минимално 1,00 м и не смију; ометати 

саобраћај возила, смањивати прегледност 

саобраћајница и раскрсница, ометати 

кретање пјешака, заклањати саобраћајне 

знакове, по свом облику и боји бити слични 

саобраћајним знаковима и сл. 

 

              

 

8.6.  Спортске балон хале  

 

Члан 75. 

(1) Спортска балон хала је привремени 

монтажно-демонтажни објекат 

пресостатичке или лаке конструкције 

(метална, дрвена) са покривачем од 

импрегнираног или пластифицираног 

платна, намјењен за обављање спортске 

активности.  

(2) Саставни дио балон хале спортске 

намјене је технички блок са уређајима за 

гријање и хлађење, контролу притиска, 

кондиционирање ваздуха и сл. који се по 

правилу поставља изван волумена спортске 

балон хале.  

(3) Балон хала може да садржи 

површине за извођење једне или више 

спортских дисциплина и простор за пратеће 

садржаје одређене прописима и 

нормативима за обављање спортских 

активности и дјелатности (гардероба, 

санитарни блок, просторије за инвентар, 

просторије за одмор, љекарска соба, 

канцеларије и сл.).  

(4) Балон хала може се поставити у 

оквиру комплекса васпитно-образовних и 

спортских објеката и угоститељских објеката 

за смјештај, као и на земљишту које није 

приведено коначној намјени, уколико 

својим положајем и величином не угрожава 

коришћење сусједних објеката.  

(5) За потребе балон хале потребно је 

обезбиједити минимално 10 паркинг мјеста 

на припадајућој парцели.  

 

             8.7.   Аутопраонице  

 

Члан 76. 

(1) Аутопраоница је привремени 

монтажно-демонтажни објекат намјењен за 

ручно, полуаутоматско и аутоматско прање 

возила, која се може поставити као додатни 

садржај слиједећим пословним објектима: 

бензинске станице, ауто-салони, сервиси и 

технички прегледи возила, тржни центри, 

угоститељски објекти, те индивидуалним 

стамбеним и стамбено-пословним 

објектима, као и на земљишту које није 

приведено коначној намјени, уколико 

својим положајем и величином не угрожава 

коришћење сусједних објеката.  
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(2) Аутопраоница својим положајем не 

смије да угрожава колски и пјешачки 

саобраћај.  

(3) Поред система за прање возила, 

аутопраоница мора у складу са важећим 

прописима и нормативима за обављање те 

врсте дјелатности да садржи канцеларију,, 

гардеробу са санитарним блоком, магацин, 

простор за наплату услуге, сепаратор масти 

и уља за третман отпадних вода, 

водонепропусну подлогу без могућности 

слијевања површинских и отпадних вода на 

јавну површину или сусједне парцеле, и сл.  

(4) На припадајућој парцели, за потребе 

аутопраонице неопходно је обезбиједити 

одговарајући број паркинг мјеста 

(минимално 1 паркинг мјесто на 1 мјесто за 

прање возила).  

(5) За постављање аутопраонице у зони 

индивидуалних стамбених и стамбено-

пословних објеката потребно је прибавити 

писмену сагласност сусједа.  

(6) У централној зони дозвољено је 

постављање само аутоматских, типски 

произведених аутопраоница, у складу са 

документом  просторног уређења или на 

основу локацијских услова у складу са 

стручном анализом и урбанистичко-

техничким условима, уколико постоје 

просторне могућности и потребе за 

предметно подручје. 

 

8.8. Објекти за потребе 

инфраструктурних система  

 

Члан 77. 

(1) Објекти за потребе 

инфраструктурних система у смислу ове 

Одлуке су објекти монтажно-демонтажног 

типа којима се врши пренос електричне 

енергије (стубови, трафо станице, 

нисконапонски ормари и сл.), 

телекомуникациони објекти  (базне станице, 

микробазне станице, предајници, тв и радио 

примопредајници, агрегати и др. слични 

објекти), а који нису одређени документом 

просторног уређења. 

(2) Објекти из става 1. овог члана се 

постављају уз претходно прибављену 

сагласност власника односно корисника 

сусједних објеката и парцела, сагласност 

мјесне заједнице и етажних власника 

објеката, поштујући технолошке захтјеве и 

техничке нормативе за поједине врсте 

инфраструктурних објеката, а у складу са 

урбанистичко-техничким условима.  
 

8.9. Остало  
 

Члан 78. 

Телефонске говорнице су типски 

намјенски објекти који се постављају на 

готову подлогу (бетон, камене плоче, 

асфалт и сл.) или постављају (каче) на 

фасаду основног објекта. 

Члан 79. 

Привремени објекти на води 

(сплавови, млинови, купалишта и др.) су 

објекти на води и изнад воде и изграђени су 

од монтажно-демонтажних елемената са 

зидовима и кровним покривачем од 

импрегрираног или пластифицираног платна 

или другог сличног материјала, а постављају 

се као самостални објекти, на основу 

локацијсих услова и грађевинске дозволе. 
 

Члан 80. 

(1) Привремени монтажни објекти који 

се постављају за потребе сајмова и јавних 

манифестација, постављају се на период до 

90 дана. 

(2) Уколико се објекти из става 1. 

постављају на период дужи од 90 дана за 

исте је потребно прибавити грађевинску 

дозволу.  
 

Члан 81. 

Привремени камп је простор 

(земљиште) одређен за постављање 

шатора, камп кућица, камп приколица или 

друге одговарајуће опреме за смјештај и 

боравак лица на отвореном простору, на 

одређено вријеме. 

 

Члан 82. 

Забавни парк је простор (земљиште) 

одређен за привремено постављање 

објеката, опреме и уређаја (рингишпили, 

дјечији аутићи, возићи и сл.) у сврху 

организовања ове дјелатности , на 

одређено вријеме. 

 

Члан 83. 

(1) Паркинг простори, као објекти 

привременог карактера, су привремено 

уређени простори (земљиште) који се 

користе за паркирање возила, на којима 
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морају бити обезбијеђени услови за 

несметано паркирање возила и обиљежена 

мјеста за паркирање и правци кретања 

возила.  

(2) На саобраћајним знаковима, којима 

се обиљежавају привремена 

паркиралишта, морају бити истакнута 

обавјештења о времену и висини накнада 

за паркирање возила. 

(3) Привремена паркиралишта не могу 

служити за обезбјеђење трајних потреба за 

паркирање планираних објеката. 

(4) Изградња паркиралишта није 

дозвољена на зеленим површинама.  
 

Члан 84. 

Привремене гараже су индустријски 

произведени или монтажно-демонтажни 

објекти који се постављају као слободно 

стојећи или објекти у низу, лоцирани на 

јавној површини или површини одређеној 

за редовну употребу објеката, а служе за 

смјештај возила. 
 

Члан 85. 

(1) Јавни тоалет је монтажни 

аутоматизовани санитарни објекат 

привременог карактера који је постављен на 

јавној површини и прикључен на 

одговарајућу инфраструктуру.  

(2) Локације за позиционирање јавних 

тоалета на подручју Града дефинишу се 

урбанистичко-техничком документацијом.  

 

8.10. Услови и начин постављања 

привремених објеката  

 

Члан 86. 

(1) Објекти привременог карактера се 

постављају на основу локацијских услова 

или грађевинске дозволе, у којима је 

изричито одређено да се ради о објекту 

привременог карактера. 

(2) Локацијским условима за 

привремени објекат наводи се да је 

приликом привођења грађевинског 

земљишта трајној намјени у складу са 

спроведбеним документом просторног 

уређења, обавеза инвеститора да 

привремени објекат уклони и доведе 

земљиште у првобитно стање, о свом 

трошку без права на накнаду, без обзира 

на рок утврђен бројем година у одобрењу 

за постављање. 

Члан 87. 

(1) Трајање привремене намјене 

одређује се бројем година, а најдуже 5 

година, од дана издавања локацијских 

услова. 

(2) По истеку рока из локацијских 

услова, одређног бројем година, 

постављени објекат се сматра нелегалним 

и за његово уклањање је надлежна 

урбанистичко-грађевинска инспекција. 

Члан 88. 

(1) Уколико због привођења земљишта 

трајној намјени настане потреба да се 

привремени објекат уклони прије истека 

рока из предходног става, Одјељење за 

просторно уређење Градске управе Града 

Приједор, као надлежно за издавање 

локацијских услова за извођење радова у 

вези са привођењем локације трајној 

намјени, дужно је да по издавању 

локацијских услова за трајни објекат одмах 

обавијести инвеститора или власника 

привременог објекта о потреби и року 

његовог уклањања. 

(2) Ако инвеститор или власник 

привременог објекта из става 1. не изврши 

обавезу уклањања објекта надлежно 

одјељење за издавање локацијских услова 

наредиће уклањање привременог објекта и 

довођења земљишта у првобитно стање на 

терет инвеститора. 

 

Члан 89. 

Привремени објекти постављају се на 

основу локацијских услова и грађевинске 

дозволе, осим  објекти из члана 59. став 1. 

тачке 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 и 17  који 

се постављају само на основу локацијских 

услова, ако истима није изричито 

предвиђено издавање грађевинске 

дозволе.  

 

Члан 90. 

Локацијске услове издаје Одјељење 

за просторно уређење Градске управе 

Града Приједор на захтјев инвеститора или 

власника, односно корисника земљишта. 

           Уз захтјев за издавање локацијаских 

услова доставља се сљедећа 

документација: 

1) урбанистичко-технички услови и 

стручно мишљење ако нема 
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спроведбеног документа просторног 

уређења, који се достављају у три 

примјерка  

2) копија катастарског плана 

3) опис објекта, 

4) сагласности на локацију објекта 

предвиђене у урбанистичко-

техничким условима  

5) идејни пројекат и доказ о власништву 

или праву грађења над земљиштем за 

објекте за које према одредбама овог 

закона није потребна грађевинска 

дозвола. 
 

Члан 91. 

За љетне баште, киоске и др. 

привремене објекте који се постављају на 

јавној површини рјешење о привременом 

заузимању јавне површине издаје 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и заштиту животне средине, на основу 

локацијских услова. 

 

Члан 92. 

(1) За рекламне медије који се 

постављају на јавној површини и површини 

видљивој са јавне површине, издати 

урбанистичко - технички услови, израђени 

од стране Одјељења за просторно уређење 

или друге овлаштене установе,  

представљају основ за доношење рјешења 

о утврђивању висине таксе за истицање 

рекламе од стране Одјељења за стамбено-

комуналне послове и заштиту животне 

средине, коју инвеститор плаћа за 

одређени период. 

(2) Рекламни објекти постављају се у 

складу са чланом 89. и 90. ове Одлуке на 

период изражен бројем година за који је 

инвеститор унапријед измирио накнаду 

утврђену рјешењем из става 1. овог члана. 

(3) Рекламни медији за које се не 

издају локацијски услови (транспаренти, 

покретни рекламни панои, рекламе у 

оквиру заштитне ограде око градилишта и 

рекламна платна на градилишним скелама, 

ако су градилишта ван екстра зоне) 

постављају се на основу рјешења о 

заузимању  јавне површине. 

 

Члан 93. 

За објекте из члана 59. став 1. тачке 1, 

2, 5, 10, 14, 15 и 18. уз захтјев за издавање 

грађевинске дозволе инвеститор, односно 

власник или корисник земљишта доставља 

надлежном органу сљедећу документацију: 

1) Локацијски услови или урбанистичко-

технички услови,  

2) Доказ о праву грађења у корист 

инвеститора, 

3) Главни пројекат у три примјерка (израђен 

од стране овлаштене установе), 

4) Извјештај о обављеној ревизији техничке 

документације у складу са члана 114. 

Закона, 

5) Друге доказе одређене посебним 

законима (противпожарна сагласност, 

водопривредна сагласност, сагласност ЈП 

„Путеви РС“ и сл.), 

6) Рјешење о утврђивању висине накнаде за 

уређење градског грађевинског 

земљишта и једнократне ренте, те доказ 

о уплати утврђеног износа накнада, 

односно уговор о начину измирења ових 

обавеза, 

7) Доказ о измиреној накнади за 

финансирање послова премјера и 

успостављања катастра непокретности. 
 

Члан 94. 

Вријеме коришћења јавних површина 

за постављање објеката привременог 

каратера, начин и рокови плаћања накнаде 

утврђују се рјешењем Одјељења за 

стамбено комуналне послове и заштити 

животне средине, а у складу са Одлуком о 

комуналном реду и другим прописима и 

одлукама које регулишу ову област. 

За привремене објекте који се 

постављају на основу уговора о закупу 

грађевинског земљишта, трајање закупа, 

висина закупнине, начин и рокови плаћања 

регулишу се уговором. 
 

Члан 95. 

За привремене објекте који се 

постављају само на основу локацијских 

услова и који су издати на рок краћи од 5 

год., инвеститор може поднијети захтјев за 

издавање увјерења о важности локацијских 

услова.  Укупан рок важности локацијских 

услова не може бити дужи од 5 год.  

 

Члан 96. 

(1) Привремени објекти, који су 

изграђени у складу са ранијим прописима 
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задржавају се најдуже до 5 година од 

датума издавања одобрења за грађење. Сви 

власници оваквих објеката, дужни су прије 

истека овог рока да поднесу захтјев за 

задржавање ових објеката у складу са 

Законом и овом Одлуком.   

(2) Уколико објекти из става 1. 

испуњавају услове (техничка исправност, 

усклађеност са документима просторног 

уређења и др.) за задржавање објеката 

привременог карактера, на основу захтјева 

власника објект, за исте ће се издати 

локацијски услови и грађевинска дозвола. 

(3) Власници, односно корисници 

привремених објеката дужни су да своје 

објекте одржавају, како је дефинисано 

тачком 11. става  1. чл. 4. ове Одлуке. 
 

8.11. Уклањање привремених 

објеката  
 

Члан 97. 

 Са јавних површина и грађевинског 

земљишта привремени објекти биће 

уклоњени: 

1) уколико су бесправно постављени или 

је истима истекао рок на који су 

постављени, 

2) кад је то изричито утврђено 

локацијским условима или  

грађевинском дозволом, 

3) из разлога утврђених  чланом 88. ове 

Одлуке, 

4) уколико њихови инвеститори 

(власници) немају рјешење о 

заузимању јавне површине, 

5) уколико не испуњавају услове за 

задржавање из члана 96. 
 

Члан 98. 

 Уклањање објеката у случајевима из 

претходног члана извршиће: 

1) тачка 1. и 5. -  урбанистичко-

грађевинска инспекција, 

2) тачка 2. и 3. - Одјељење за 

просторно уређење 

3) тачка 4 - Комунална полиција 

 

9. Партерно уређење 

 

Члан 99. 

(1) Објекти пејзажне архитектуре 

представљају објекте који чине урбану  и 

функционалну цјелину, изграђене или 

планом предвиђене за изградњу: парк, 

сквер, врт, трг, гробље, булевар, дрворед, 

градски парк, рејонски парк, парк шума, 

плажа, кеј, школско двориште, двориште 

вртића, зоолошки, дендролошки и 

ботанички вртови, уређени простори унутар 

стамбених блокова, партери у склопу 

објеката јавне намјене и друго.  

(2) На урбаним цјелинама из става 1. 

овог члана дозвољава се постављање 

елемената урбаног мобилијара (споменика, 

скулптура, расвјете, јавних чесми, фонтана, 

клупе, канти за отпатке и сл. ), те партерно 

уређење у смислу изградње стаза, платоа, 

уређења зелених површина и сл. 

 

Члан 100. 

(1) Елементи урбаног мобилијара као 

што су клупе, јавне чесме, мање фонтане, 

мање скулптуре, спомен плоче, контејнери и 

канте за отпатке и сл. који се постављају на 

основу локацијских услова и идејног 

пројекта, обликовно морају бити уклопљени 

у амбијенталну цјелину и израђени од 

квалитетних материјала примјерених за 

амбијенталну цјелину у склопу које се 

постављају.  

(2) Ако је документом просторног 

уређења предвиђена изградња спомен 

обиљежја одређеног карактера и значаја за 

град обавезно се претходно расписује 

конкурс за избор најбољег идејног рјешења 

на основу локацијских услова. 

Члан 101. 

Уређење грађевинске парцеле 

индивидуалног стамбеног објекта за који је 

издата грађевинска дозвола, што 

подразумјева грађење стаза или платоа (у 

нивоу партерног уређења), вртног базена 

површине до 10 м2, рибњака површине до 

12 м2
 и дубине до 1,0 м (ако се не користи у 

комерцијалне сврхе), вртна огњишта 

површине до3 м2, као и постављње 

стакленика  БГП до 20 м2
 и цистерни за воду, 

врши се на основу локацијских услова, 

идејног пројекта и записника о исколичењу 

објекта.  

Члан 102. 

Уређење јавних површина у смислу 

изградње парковских и пјешачких стаза, 

спотрских терена без трибина који су 

цијелом својом површином ослоњени на 

земљиште, једноставних дјечијих игралишта 
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са опремом и темеља стабилних дјечијих 

играчака, приступне рампе за несметан 

приступ и кретање лицима са посебним 

потребама, ограђена игралишта за кућне 

љубимце и друге сличне радове, врши се на 

основу локацијских услова, идејног пројекта 

и записника о исколичењу објекта. 
 

10.  Фасаде 
 

Члан 103. 

(1) Радови на фасади, уколико 

представљају реконструкцију, у смислу тачке 

т) става (2) и става (10) члана 2. Закона врши 

се на основу локацијских услова и 

грађевинске дозволе.  

(2) Издавању локацијских услова 

претходи израда идејног пројекта 

реконструкције фасаде који треба да понуди 

квалитетно рјешење које се уклапа у 

амбијенталну цјелину и мора бити одобрен 

од стране свих власника објекта, те чини 

саставни дио урбанистичко-техничких 

услова 

(3) За објекте од културно-историјског 

значаја или архитектонске вриједности и 

уколико је то одређено документом 

просторног уређења, прије издавања 

локацијских услова за промјену фасаде 

потребно је прибавити сагласност 

Републичког завода за заштиту културно-

историјског и природног насљеђа на идејни 

пројекат.  

 

Члан 104. 

(1) Клима уређаји могу се постављати на 

спољним дјеловима зграда на мјесту које је 

за то одређено пројектом изградње или 

реконструкције објекта.  

(2) Ако мјеста за постављање клима 

уређаја нису одређена пројектном 

документацијом исти се могу постављати на 

мјестима која нису видљива са јавних 

површина (дворишне фасаде, заклоњени 

дијелови лођа, балкони, терасе и сл.) или уз 

постављање украсних маски или застора. 

(3) За постављање клима уређаја 

обавезно је обезбиједити отицање 

кондензоване воде у оближње олуке и на 

начин који онемогућава њено разлијевање 

на друге површине објекта и јавне 

површине.  

 

Члан 105. 

Одредбе  члана 103. и 104. се односе 

на објекте ван централног подручја 

Приједора. 

 

11.   Сјеча стабала 
 

Члан 106. 

Сјеча стабала подразумијева сјечу 

стабала која чине дио дрвореда или парка, 

сјечу скупине дрвећа или шуме засађене у 

насељу.  
 

Члан 107. 

(1) Сјеча стабала одобрава се у циљу 

реализације планских рјешења, садње 

замјенских, уклањања дотрајалих стабала и 

сл., а врши се на основу локацијских услова 

или рјешења Одјељења за стамбено 

комуналне послове и заштиту животне 

средине.  

(2) Услови за сјечу стабала утврђују се 

стручним документом, урбанистичко-

техничким условима којима се дефинишу 

услови за изградњу и кориштење објеката и 

земљишта, а уколико се ради о сјечи стабала 

која због свог положаја, врсте или других 

разлога представља хортикултурну и 

биолошку вриједност, прије издавања 

локацијских услова потребно је прибавити 

мишљење Републичког завода за заштиту 

културно-историјског и природног насљеђа. 
 

12.   Површине које су од утицаја на 

изглед и уређење града 
 

Члан 108. 

(1) Власници и корисници површина које 

су од утицаја на изглед и уређење 

града дужни су да те површине 

одржавају уредно, односно редовно 

косе траву и одржавају растиње и 

цвјетњаке, уклањају смеће, одржавају 

ограде, а посебно живе ограде и сл., 

са пажњом доброг домаћина. 

(2) Посебно значајне површине су 

дворишта и дијелови партерно 

уређених површина уз објекте које се 

морају одржавати у складу са 

намјеном и стадардима урбаног  

живљења, а својим изгледом треба да 

допринесу љепшем изгледу окружења 

и града у цјелини 
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13.   Отклањање архитектонских 

баријера 
 

Члан 109. 

(1) Уређење простора јавних 

саобраћајних и пјешачких површина 

и прилаза грађевинским објектима, 

пројектовање стамбених и 

нестамбених зграда, као и посебних 

уређаја у њима и уклањање 

архитектонских баријера код 

постојећих објеката врши се у складу 

са Правилником о условима за 

планирање и пројектовање објеката 

за несметано кретање дјеце и лица 

са умањеним тјелесним 

способностима ("Сл.гласник РС" бр. 

93/13) 

(2) Пројектовање и грађење елемената 

тротоара, пјешачких стаза и прелаза, 

мјеста за паркирање, аутобуских 

стајалишта, рампи за пјешаке и 

инвалидска колица, спољних 

степеница, подизних платформи и 

других површина у склопу улица, 

тргова, шеталишта, паркова и 

игралишта у смислу њихове 

материјализације, попречних и 

уздужних нагиба, димензија и сл. 

врши се у складу са прописаним 

техничким условима у Правилнику 

из става 1. овог члана. 

 

ГЛАВА VI 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ   
 

Члан 110. 

(1) Новчаном казном од 2.000 -10.000 КМ 

казниће се за прекршај правно лице као 

инвеститор или власник објекта: 

1) ако изгради ограду без претходно 

прибављених локацијских услова или 

у супротности са издатим 

локацијским, условима супротно 

члана 49 ове Одлуке, 

2) ако, на простору на којем није 

изграђена канализациона 

инфраструктура, у оквиру грађевинске 

парцеле, не изгради водонепропусну 

септичку јаму у складу са важећим 

прописима који уређују ову област, 

према претходно прибављеним 

локацијским условима, супротно 

члана 53. ове Одлуке, 

3) ако постави објекте из члана 59. 

тачке 3, 4, 6, 7, 8 , 9, 11, 12, 13, 16 и 17 

који се постављају само на основу 

локацијских услова, без претходно 

прибављених локацијских услова или 

у супротности са издатим локацијским 

условима, 

(2) Новчаном казном од 200 до 5.000 КМ 

казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана одговорно лице у правном лицу 

из става 1. овог члана. 

(3) Новчаном казном од 400 до 6.000 КМ 

казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана појединац обављајући 

самосталну пословну дјелатности. 

(4) Новчаном казном од 200 до 3.000 КМ 

казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана физичко лице. 
 

Члан 111. 

(1) Новчаном казном од 1.000 до 10.000 

КМ казниће се за прекршај правно 

лице као власник или корисник 

привременог објекта, ако исти не 

одржава у складу са чланом 96. Став 

3.ове Одлуке. 

(2) Новчаном казном од  100 до 500 КМ 

казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана и одговорно лице у правном 

лицу из става 1. овог члана. 

(3) Новчаном казном од 200 до 6.000 КМ 

казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана појединац обављајући 

самосталну пословну дјелатности. 

(4) Новчаном казном од 100 до 3.000 КМ 

казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана физичко лице. 
 

Члан 112. 

(1) Новчаном казном од 2.000 до 10.000 

КМ казниће се за прекршај правно 

лице као власник парцеле ако не 

одржава површине које су од утицаја 

на изглед и уређеност Града у складу 

са чланом 108. ове Одлуке. 

(2) Новчаном казном од  200 до 500 КМ 

казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана и одговорно лице у правном 

лицу из става 1. овог члана. 

(3) Новчаном казном од 400 до 6.000 КМ 

казниће се за прекршај из става 1. овог 
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члана појединац обављајући 

самосталну пословну дјелатности. 

(4) Новчаном казном од 300 до 3.000 КМ 

казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана физичко лице. 
 

ГЛАВА VII 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 113. 

Надзор над спровођењем одредаба 

ове Одлуке врше Служба за инспекцијски 

надзор -Урбанистичко грађевинска 

инспекција и Служба комуналне полиције, 

сваки у оквиру своје надлежности. 
 

Члан 114. 

Ступањем на снагу ове Одлуке захтјев 

за издавање локацијских услова и 

одобрења за грађење за постављање 

објеката привременог карактера нису 

дужни подносити инвеститори (власници) 

који имају важеће одобрење за 

постављање, тј. рок изражен бројем година 

није истекао, у локацијским условима или 

грађевинској дозволи. 
 

Члан 115. 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о уређењу 

простора ("Сл гласник општине Приједор 

2/12), Одлука о грађевинском земљишту, 

печишћени текст (Сл.гласник општине 

Приједор бр. 8/13), Одлука о одређивању 

граница градског и осталог грађевинског 

земљишта ("Сл.гласник општине Приједор" 

11/07 и 8/11) Одлука о условима и начину 

постављања, изградње и уклањања 

објеката привременог карактера 

(„Службени гласник општине Приједор", 

бр. 8/11). 
 

Члан 116. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 
 

Члан 117. 

(1) Саставни дио ове Одлуке је 

текстуални дио (Прилог 1), који се састоји 

од: 

a) Опис граница градског грађевинског 

земљишта ( Прилог 1.1) и 

b) Опис граница зона градског 

грађевинског земљишта (Прилог 

1.2). 

(2) Саставни дио ове Одлуке је графички 

дио (Прилог 2), који се састоји од: 

a) Приказ граница градског 

грађевинског земљишта са 

парцелама и границама зона 

градског грађевинског земљишта – 

Подручја катастарских опшина  

Приједор 1, Приједор 2, Брезчани, 

Чејреци, Пухарска, Велико 

Паланчиште, Орловци, Ћела, 

Миљаковци, Чарково, Хамбарине 

Раковчани, Ризвановићи и Бишћани 

(Прилог 2.1)  

b) Приказ граница градског 

грађевинског земљишта са 

парцелама и границама зона 

градског грађевинског земљишта – 

Подручја катастарских општина 

Козаруша, Козарац, Камичани и 

Трнопоље (Прилог 2.2),  

c) Приказ граница градског 

грађевинског земљишта са 

парцелама и границама зона 

градског грађевинског земљишта – 

Подручје  катастарских општина 

Омарска и Ламовита (Прилог 2.2), 

обухваћених овом Одлуком.  

 

(3) Саставни дио ове Одлуке је 

табеларни преглед начина обрачуна 

накнаде за уређење грађевинског земљишта 

и ренте, у обухватима спроведбених 

докумената просторног уређења, те за 

локације изван њиховог обухвата, на основу 

израчунатог просјека претходно наведених 

накнада (Прилог 3.) 

 

 

 Број:01-022-90/14                ПРЕДСЈЕДНИК 

       Приједор                      СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Датум:25.06.2014.год.   Сеад Јакуповић, с. р. 

 

 

ПРИЛОГ 1.1. - ОПИС ГРАНИЦА ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

ОПИС ГРАНИЦЕ 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 

ПОДРУЧЈА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 
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1, ПРИЈЕДОР 2, БРЕЗИЧАНИ, ЧЕЈРЕЦИ, 

ПУХАРСКА, ВЕЛИКО ПАЛАНЧИШТЕ, ОРЛОВЦИ, 

ЋЕЛА, МИЉАКОВЦИ, ЧАРАКОВО, ХАМБАРИНЕ, 

РАКОВЧАНИ, РИЗВАНОВИЋИ И БИШЋАНИ 

 

Границе почиње у к.о. Брезичани на 

жељезничкој пруги Суња – Добој, код 

парцеле означене као к.ч. бр. 2803/1. 

Граница прати пругу Суња-Добој у правцу 

сјеверозапада, прелази пругу и магистрални 

пут Приједор – Бања Лука код к.ч. бр. 2549/2 

и иде у правцу сјевероистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 2549/2 и 2550/1.  

Иде у правцу сјевероистока обухватајући 

парцеле означене као к.ч. бр. 2538 и 2528, те 

излази на пут к.ч. бр. 2798. 

Прати тај пут у правцу југа све до раскрснице 

са путем к.ч. бр. 2572. 

Одатле, граница се ломи у правцу истока, 

прати пут к.ч. бр. 2572 у дужини од око 

630м, све до потока Цигануша, који је уједно 

и граница са к.о Приједор 2. 

Од потока Цигануша, граница наставља 

границом к.о. Брезичани и к.о. Приједор 2, 

све до тромеђе између к.о. Брезичани, 

Приједор 2 и Чејреци. 

Граница даље наставља границом к.о. 

Брезичани и к.о. Чејреци, све до тромеђе 

катастарских општина Чејреци, Брезичани и 

Црна Долина. 

Даље наставља границом к.о. Чејреци и 

Црна Долина, све до тромеђе катастарских 

општина Чејреци, Црна Долина и Пухарска. 

Даље граница наставља границом 

катастарских општина Црна Долина и 

Пухарска све до к.ч. бр. 279/2 коју не 

обухвата и 280 коју обухвата. Одатле 

граница наставља у правцу истока кроз к.о. 

Пухарска парцелама означеним као к.ч. бр. 

280, 305/6, а одатле иде у правцу сјевера 

парцелама означеним као к.ч. бр. 308/2, 

307, 258, 259 и избија на пут 255. 

Затим, иде у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 255, 

254/2, 251, 246/1, 246/3, 244/3, а затим у 

правцу сјевера иде парцелама означеним 

као к.ч. бр. 266 све до пута к.ч. бр. 511. 

Од пута наставља у правцу истока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 219, 218, 

200/2, *поток Пухарска, 102/2, *102/6, 104, 

99 и излази на пут Приједор – Козарска 

Дубица. Прелази тај пут Приједор – Козарска 

Дубица и наставља у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 114 и 115. 

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

115 коју обухвата и 1513 ( к.о. Велико 

Паланчиште ) коју не обухвата, граница 

шесте зоне даље прати границу к.о. 

Пухарска и к.о. Велико Паланчиште, све до 

к.ч. бр. 148/1 ( к.о Пухарска ) и 1988/5  ( к.о. 

Велико Паланчиште ) и пута Пухарска – 

Велико Паланчиште. 

Од тог пута граница наставља у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1996/12, 1996/11, 1996/2, 1997, 2016/14, 

2017. ( све к.о. велико Паланчиште ). 

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

2017 ( к.о. Велико Паланчиште ) и 1188 ( к.о. 

Приједор 2 ) које обухвата и 2018 ( к.о. 

Велико Паланчиште )  коју не обухвата, 

граница наставља границом к.о. Приједор 2 

и к.о. Велико Паланчиште, све до тромеђе 

катастарских општина Приједор 2, Велико 

Паланчиште и Орловци. 

Даље граница наставља у к.о. Орловци 

потоком Бечковац у правцу југоистока до 

потока Милошевица, који је граница са к.о. 

Приједор 2 и Орловци. 

Граница одатле иде потоком Милошевица 

све до к.ч. бр. 629/1 коју обухвата и 523 коју 

не обухвата. 

Одатле граница иде у правцу југоистока 

парцелама 629/1, 629/2, 637, 631, 635 и 634, 

а код к.ч. бр. 631 се ломи у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч. 

631, 644, 640/3 и 640/4, гдје излази на стари 

пут Приједор Бања – Лука.  

Граница даље прати стари пут Приједор – 

Бања Лука, све до раскршћа са 

магистралним путем Приједор -  Бања Лука  

и потока Мајчевац,у дужини од око 1900 м 

(до границе са к.о. Козаруша). На раскршћу 

граница мијења правац ка југу и прати поток 

Мајчевац ( границом катастарских општина 

Орловци, Козаруша и Доњи Гаревци )све до 

пута к.ч. бр. 1109. Одатле  граница иде у 

правцу сјеверозапада кроз к.о. Орловци 

путем 1109 све до раскрснице са путем к.ч. 

бр. 1932/1 ког даље прати у правцу 

сјеверозапада све до раскрснице са путем 

к.ч.бр. 1932/7 дакле се граница ломи у 

правцу југозапада. 

Граница прати пут к.ч.бр. 1932/7 у дужини 

од око 720м све до раскрснице са 
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планираном улицом 503 гдје се граница 

ломи у правцу сјеверозапада те иде 

планираном улицом 503 све до раскрснице 

са планираном улицом 502.  

Одатле граница обухвата новопројектовано 

насеље „Јанића пумпа“ крећући се јужним 

ободом поменутог насеља све до 

раскрснице новопројектованих улица 513 и 

514. Од поменуте раскрснице граница се 

ломи у правцу југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1375/4, 1375/5, *пут 

1933, 1483, 1468/1, 1468/3, 1472, и излази на 

пут к.ч. бр. 1693. 

Прати га у правцу истока у дужини од око 

220м све до парцеле означене као к.ч. бр. 

1115 и 1437 које обухвата и 1441 коју не 

обухвата. Наставља у правцу истока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1437 и 

1435. 

Одатле иде у правцу сјевера парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1434, 1432/2, 1430/2, 

и излази на пут к.ч. бр. 1933. Прати га у 

правцу југоистока све до к.ч. бр. 1197/2 коју 

обухвата. 

Даље се ломи у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1197/2, 

1197/3, 1202/4, 1202/1, одатле у правцу 

југозапда парцелама означеним као к.ч. бр. 

1202/1, 1201, 1176 и долази до потока 

Мајчевац који је у том дијелу граница са к.о. 

Доњи Гаревци. 

Граница иде у правцу југозапада потоком 

Мајчевац у дужини од око 3200 м и долази 

на пругу Суња – Добој, преко које прелази, а 

затим наставља поменутим потоком у истом 

правцу у дужини од око 600 м, све до 

раскрсинце са путем к.ч. бр.1579, гдје се 

додирује са границом 5. Зоне. 

Граница наставља путем к.ч. бр. 1579 у 

правцу југозапада све до тромеђе 

катастарских општина Доњи Гаревци, 

Приједор 1 и Орловци.   

Граница даље наставља границом између 

к.о. Приједор 1 и к.о. Доњи Гаревци путем 

5738 у правцу југозапада у дужини од око 

550м све до раскрснице са путевима к.ч. бр. 

5759 и 6745/1. 

Путеви к.ч. нр. 5738 и 6745/1 су граница 

између катастарских општина Приједор 1 и 

Доњи Гаревци. 

Граница прати пут к.ч. бр. 6745/1 све до 

ријеке Гомјенице у правцу југа и у дужини 

од око 250 м. 

Одатле граница се ломи у правцу запада 

пратећи ријеку Гомјеницу све до к.ч. бр. 

5819 (к.о. Приједор 1) и 2/1 (к.о. Ћела). 

Даље граница иде границом катастарских 

општина Приједор 1 и Ћела, све до 

раскрснице  све до раскрснице са путем 

Приједор – Томашица. Даље граница 

наставља кроз к.о. Ћела путем Приједор – 

Томашица у правцу југоистока и у дужини од 

око 170м све до раскрснице са путем к.ч. бр. 

1854 одакле се граница ломи у правцу 

југозапада пратећи тај пут у дужини од око 

1300м све до границе са к.о. Миљаковци 

односно парцела означених као к.ч. бр. 

120/1 ( к.о. Миљаковци ) коју обухвата и 124 

коју не обухвата ( к.о. Миљаковци ). 

Одатле, граница иде у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 213, 214, 

125/1, 130, 131, 137/4, а даље у правцу југа 

парцелама означеним као к.ч. бр. 198, 197, 

196 и 195. 

Ту се граница ломи у правцу запада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 195, 

194/1, 194/2, *пруга Приједор – Лићка 

калдрма, 183 и излази на раскрсницу путева 

к.ч. бр. 182 и 1443. 

Наставља путем к.ч. бр. 182 у правцу запада 

у дужини од око 320 м, те избија на ријеку 

Сану, преко које прелази и  додирује се са 

границом 3. Зоне. 

Даље граница наставља у к.о. Чараково, 

гдје се ломи у правцу запада и иде 

границама парцела означених као к.ч. бр. 

1709/1, 1709/2, 1710/1, 1711/2, 1711/1, 1694, 

1692/2, 1692/1, 1691/2, 1691/1, 1688, 1687, 

1686/1, 1681, 1680 и излази на пут к.ч. бр. 

1816. 

Одатле се граница ломи у правцу 

сјеверозапада и прати пут к.ч. бр. 1816 у 

дужини од око 600м све до раскрснице са 

путе 1815 којим даље наставља у правцу 

сјевероистока у дужини од око 370м све до 

раскрснице са путем 1814. 

Граница даље прати пут к.ч. бр. 1814 све до 

парцела означених као к.ч. бр. 1543 коју 

обухвата и 626 коју не обухвата. Даље 

граница наставља у правцу сјевера 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1550, 

590/1, 590/2 и 588 одакле се ломи у правцу 
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сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 588 и 587 те избија на пут 1822 ког прати 

у правцу сјевероистока у дужини од око 

200м све до раскрснице са путевима 1811 и 

1810.  

Граница даље наставља путем 1811 који је 

уједно и граница са к.о. Хамбарине у правцу 

сјеверозапада све до к.ч. бр. 2531. 

Даље се граница ломи у правцу 

сјеверозапада и иде кроз к.о. Хамбарине  

парцелама ознченим као к.ч. бр.  2531,  

2529, 2528,  2527,  2526, 2538, 2539, 2215, 

2220/1, 2223,  2228, 2232, 2207, 2205, 2202, 

2204, 2009/4, 2009/2, 2009/6 и избија на пут 

к.ч. бр. 2011. 

Даље граница прати пут  к.ч.  бр. 2011 у 

правцу запада у дужини од око 200м све до 

к.ч. бр 2197 , одакле наставља у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч. бр. 

2196, 2192, 2193/1, 2193/2, 2185, 2159/1, 

*пут 2703, 2152, *2150/3, 2148/1, 2143, 2142, 

2128, 2125, 2120/2, *пут 2702, 2108/1, 

2112/1, 2602, 2601, 2605, 2621, 2625 и избија 

на пут к.ч. бр. 2701.  

Одатле се граница ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1452,           1454/2, 1454/1, 1456/4, 

1456/1, 1458, 1464, 1466/1, 1467, 1471, 1473, 

1484, 1485, 2098/1, 2094/1, 2086, 2082/1 и 

избија пут к.ч. бр. 2079 . 

Прати га у правцу сјевера у дужини од око 

50 м све до раскрснице са путевима к.ч. бр. 

2699, 2700, одакле настаља у правцу сјевера 

путем к.ч. бр. 2700 у дужини од око 100м,  

све до парцеле  означене као к.ч. бр. 2048/2. 

Даље граница иде у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 2049/1, 

*пут 2051, 2041/2, 2042/1 , 2041/3, 2036, 

2035, 2034, 2028, 2027 и 2026, а одатле у 

правцу сјеверозапада парцелама означеним 

као к.ч. бр.  1608, 1629, 1606, 1576, 1573/2, 

1573/1, 1572, 1571/3, 1571/2, 1571/1, 1568, 

1570 и избија на пут  Љубија – Приједор . 

Граница  прати пут Приједор-Љубија у 

правцу запада у дужини од око 170м све до 

к.ч. бр. 1226, одакле наставља у правцу 

сјеверозапада парлема означеним као к.ч. 

бр. 1226, 1225, *1224, 1242,  1250, 1249, 

1248, 1247, 1260 и 1259 и одатле у правцу 

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1262, 1273 и  1278. 

Даље граница наставља у  к.о.  Раковчани  

парцелама означеним као к.ч  бр .  806,  

805/1,  804  избија на пут  к.ч. бр.  2696 . 

Прати тај пут у правцу запада  у дужини од 

око 300м  и долази до  раскрснице са 

жељезничком пругом  Приједор-Љубија . 

Граница даље прати жељезничку пругу 

Приједор-Љубија у правцу сјеверозапда у 

дужини од око 80м те долази на раскрсницу 

са путем к.ч. бр. 1293. 

Граница даље наставља у  к.о. Раковчани. 

Од пута к.ч. бр. 1293 граница иде у правцу 

сјеверозапда парцелама  к.ч. бр.  1169/2 

,1169/3, 1169/4, 1168, а одатле наставља у 

правцу сјевероистока парцелама означеним 

као к.ч. бр.  1167/2,  1166, 1164, 1157/1, 

1157/3, 1154/1, *1154/2, 837, 841/5, 841/1, 

841/4, 842/3,  854/5, 857,  860/2,  859,  860/1  

и излази на пут к.ч. бр.  1294 . 

Граница прати поменути пут  у дужини од 

око 480 м  у правцу сјеверозапда  све до 

раскрснице са  путем  к.ч. бр. 1289  којим 

наставља у правцу сјевероистока  у дужини 

од 120 м. 

Од парцеле  к.ч. бр.  39/1 граница иде у 

правцу  сјевероистока парцелама означеним 

као к.ч. бр. 39/1, 45/6, 45/1, 54, 57/6, 62/2,  

62/1, 64/2,  64/4,  67, 70/1, 80/1 а одатле у 

правцу југоистока  парцелама означеним 

као к.ч . бр.  80/2  и  84/2 . 

Даље граница наставља у правцу 

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр.  93/3, 93/4, 93/1, 93/5, 100, 105, 106, 

113 и  97/2,  а одатле у правцу запада 

парцелама означеним  као к.ч. бр.  130/1, 

одакле се граница ломи  у правцу  

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр.  133 и  142. 

Граница даље наставља у к.о.  Ризвановићи  

и иде  у правцу сјеверозапада  парцелама 

означеним као к.ч. бр.  834/1, 833, 832, 

829/4, 837, 843/2,  846/6,  846/3, 850, 851, 

871/1, 870, 867/1, 867/2, 1432, 1431/1, 1430, 

1426, 1425, 1421, *пут 1587, 1419, 1417/1, 

1416, 1415, 1396/2 и избија на пут  к.ч. бр. 

1585. 

Прати га у правцу запада,  а затим  у правцу  

сјевероистока  све до  к.ч. бр.  1023 коју не 

обухвата  и  994/4 коју обухвата . 

Граница даље наставља у правцу 

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр.  994/4, 994/1, 994/2, 985/2, 985/1, 



 

Страна  255     _____________  __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“____________________        _Број: 6/14__ 

 

 

 

985/5, 966/6, 966/4, 966/3, 966/7, 966/2, 959, 

950/1, 947/2, 947/1, 947/3, 942/6, 943, 944/2 

и избија на пут 938,  а уједно и на  границу 

између катастарских општина Ризвановићи  

и  Бишћани. 

Даље граница наставља у к.о. Бишћани,  

пратећи пут к.ч. бр. 1209 у правцу 

сјеверозапда  у дужини од око 130м све до 

парцеле  означене као к.ч. бр. 1174, одакле 

наставља у истом правцу парцелама 

озаначеним као к.ч. бр.  1175/1 , 1178, *пут 

1187, 1189/3 , 1189/2 , 1189/1, 1191, 1193/2, 

1193/1, 1193/3, 1146/1, 1146/2, 1146/5 и 

избија на пут к.ч. бр. 1260/1. 

Граница прати пут к.ч. бр. 1260/1  у правцу 

сјевероистока  у дужини од око 120м  све до 

парцеле означене као к.ч. бр. 1142, одакле 

наставља у правцу сјеверозапда парцелама 

означеним као к.ч. бр.  1141, 1139/1, 1139/2, 

1138/1, 1138/2, 1136,  938/6, 938/4,  938/5, 

935, 933, 932, 931, 908 и крај пута к.ч. бр. 

1259, а одатле  се граница ломи у правцу  

југоистока  парцелама озаченим као к.ч. бр.  

906/1, 906/2,  901/2, 899/2, 899/1, 899/3, 

890/1, 893/2, 893/3, 893/1 и  841. 

Даље се граница ломи у правцу југа  

парцелама озанченим као к.ч. бр.  841, 849, 

847, 616/2 и  617, а одатле у правцу  

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр.  620/2, 620/1, 636, 638/1, 647, 648/1, 

652, 655/1 и  655/2. 

На том мјесту граница излази и пресјеца пут  

к.ч. бр. 1263  и иде у правцу  истока  

парцелама означеним као к.ч. бр.  178/2 , 

178/3 , 178/1, 181/1, 164/1, 164/2, 158, 157/2 

и излази на пут  к.ч. бр. 1265. 

Одатле, граница  прати поменути пут у 

дужини од око 90м све до к.ч. бр.  151/7, 

коју не обухвата  одакле кривуда у правцу  

југоистока  парцелама означеним као  к.ч. 

бр. 154/2, 154/3, 154/4, *пут  147, 130, 137/2, 

137/1 и избија на пут к.ч. бр.  1267. 

Граница пресјеца тај пут и наставља у правцу 

југа  парцелама означеним као к.ч. бр. 229, 

228, 227, 524 и  232/2, одакле наставља у 

правцу  у правцу истока парцелама 

озанченим као к.ч. бр.  513/1, 488/1, 488/2, а 

даље у правцу сјевера парцелама 

означеним као к.ч. бр.  262/2, 263/3, 263/1, 

278. 279 и избија на пут  кк.ч. бр. 1267.  

Граница наставља поменутим путем  све до  

раскрснице са  путем к.ч. бр.  319 којим 

даље продужава у правцу сјевера  у дужини 

од око  200м. 

Од краја пута  к.ч. бр. 319  и працеле 

означене као к.ч. бр. 320  граница се ломи у 

правцу сјеверозапада  парцелама 

озанченим као к.ч. бр.  321 , 104, 102, 101, 

100/1, 100/2, 99, 98, 97, 96, 94, 93 и избија на 

ријеку Сану која је у том дјелу граница са 

к.о. Приједор 1. 

Граница даље наставља у правцу 

сјеверозапда ријеком Саном у дужини од 

око 800м  све до тромеђе између 

катастарских општина Бишћани , Приједор 1 

и Брезичани. 

Даље граница наставаља кроз к.о. 

Брезичане  ријеком Саном у правцу 

сјеверозапда  и у дужини од око  700м  све 

до  к.ч. бр  2776 коју не обухвата   и  2777 

коју обухвата. 

Граница  даље иде у правцу сјевероистока  

границом парцеле озанчене као к.ч. бр.  

2777 и ибија на пут к.ч. бр. 2709 . 

Граница се даље креће путем  к.ч. бр.  2709 у 

правцу  сјевера  у дужини од око 300м  све 

до к.ч. бр.  2706  гдје се ломи у правцу 

сјевероистока  и иде парцелама означеним 

као к.ч. бр. 2706,  2690/6,  2690/5,  2690/4,  

2690/3, 2694/3,  2694/5 и  2694/1  те избија 

на раскрсницу  жељезничких  пруга  Суња – 

Љубија и  Суња – Добој, код парцеле 

означене као к.ч. бр. 2803/1 одакле граница 

урбаног подручја  и почиње. 

 

ОПИС ГРАНИЦЕ 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ОМАРСКА И 

ЛАМОВИТА 

 

К.о. Омарска 

Граница почиње на раскрсници жељезничке 

пруге Суња-Добој  и потока  Јаруга  и иде  у 

правцу  сјевеоистока  потоком Јаруга  у 

дужини од око  270м све до  граница 

парцела означених као к.ч. бр.  3687/3, коју 

не обухвата  и  3688/3  коју обухвата,  те 

наставља у  истом правцу парцелама 

означеним као к.ч. бр.  3688/3, *3688/1, 

*3688/5, *3688/2 и излази на пут к.ч. бр.  

5903. 

Од пута  к.ч. бр. 5903 граница наставља у 

истом правцу парцелама означеним као к.ч. 

бр.  3692/4, *3697/1, 3697/5, 3708, 3709/2, 
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3702/1, 3736/2, 3744/3, 3743, *3740, *3744/1 

и  3741 те избија на  

пут к.ч. бр. 5904. 

Граница пресјеца пут к.ч. бр. 5904 и 

наставља да кривуда у правцу 

сјевероистока, а паралелно са  главним 

путем кроз Омарску,  крећући се парцелама 

означеним као к.ч. бр.  3747, 3748, 3751/2, 

3751/1,  и  3568/3.  

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

3568/3 коју обухвата и 3569 и 3570/1 које не 

обухвата граница пете зоне се додирује са 

границом 4. Зоне. 

Од тог мјеста граница иде у правцу сјевера 

парцелама означеним као кч. бр. 3567, 3571, 

3572/1, *3573/3 , 2326, 2344/1, 2333, 

*2331/1, *2330/2, пут 2274, 2273, 2269, 2268, 

2267, 2257, *2259/6, 2259/1, *2247/3, 

*2247/2, *2247/1. 

Од парцеле  означене као к.ч. бр. 2247/1  

граница се ломи у правцу  југоистока  и иде 

парцелама означеним као к.ч. бр.  *2247/2, 

*2249, *2249/1, *главни пут  кроз Омарску  

*2408/1, 2404/1, *2403/1, *2403/2, *2401/1, 

*2401/2, *2395/2, 2396, 2390, 2387, *пут  

2385, *2384/1, *2383/6, *2383/1, *2383/5, 

*2370, *2369, *2364, *3024, 3018, 3020, 

*3022/1, *3022/2 и *3028/1. 

Одатле, граница се ломи у правц у југа  

кривудајући парцелама означеним као к.ч. 

бр.  *3028/1, пресјеца пут к.ч. бр.  5896 и 

долази до парцеле означене као к.ч. бр.  

2969. 

Одатле наставља у правцу југа паралелно са 

путем к.ч. бр.  5896,  идући парцелама 

означеним као к.ч. бр.  *2969 ,*2967/1, 

*2967/2, *2966, *пут  2964, *3033, *3035, 

3036, *3055, *3056/4, *3046, *3048, 3052, 

*3044, *3054, 3486/1, *3487/2, *3503/2, 

*3488, * 3489, * 3492 , 3490, *3493, 3491, 

3446/2, 3446/1, 3447, 3450, 3449, *пут 

3440,*3933 и *3937/2, те код  парцеле 

означене као к.ч. бр. 3938 додирује се са 

границом  пете зоне . 

Од парцела означених као к.ч. бр.  3938 и  

3939 које обухвата граница иде у правцу југа 

парцелама означеним као к.ч. бр.  3939, 

*3937/2, *3937/1,*3936,  *канал  3950, *3949 

и долази до раскрснице пута к.ч. бр. 3952 и 

потока Криваја.  

Од раскрснице, прелази преко парцела 

означених као к.ч. бр.  3956, 3955 и  3954, 

гдје се додирује  још и са границом  четврте 

зоне. 

Од  тог мјеста граница иде у правцу 

југозапада, парцелама означеним као к.ч. 

бр.  3969, 3965, 5015 а даље  прати поток  

Кривају  све до жељезничке пруге Суња-

Добој. 

О д жељезничке пруге наставља  у правцу 

југа  парцелама означеним као к.ч. бр.  

*5347, *5364, 5363, *5361/1, *5361/2, 

*5383/1 и 5383/2, а даље се  ломи у правцу 

сјеверозапада , паралелно са жељезничком 

пругом   парцелама означеним као к.ч. бр.  

*5382/2, 5381/3, *пут  5389/1, *5395/2, 

*5395/3, *пут  5907/1, *5561, *поток Криваја  

*5419/2, 5407, *5411, *5431 и између 

парцела означених као к.ч. бр. 5429 и 5442 

које не обухвата и 5411 коју обухвата,  се 

додирује са границом четврте зоне. 

У истом правцу наставља парцелама 

означеним као к.ч. бр. 5429, 5425, 5423, 

*4923/1, *4923/2, *4922/2, * 4922/1, 

*4920/6, 4920/3, *4920/2, *4920/5, * 4920/4, 

*4920/1, *4919 и *4915, 4914  и избија на пут 

к.ч. бр 5905, гдје седодирује са границом  

четврте зоне.   

Граница даље иде у правцу  југозапда  

пратећи пут к.ч. бр.  5905  који води до пруге 

Суња-Добој, све до  раскрснице  са путевима 

к.ч. бр.  4802 и  4859. 

Ту се граница ломи у правцу  запада  

пратећи  пут к.ч. бр. 4802 све до працеле  

означене као к.ч. бр. 4809, гдје скреће у 

правцу сјеверозапада  и иде парцелама 

означеним као к.ч. бр.  *4809, 4818, *4818/5 

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

4819/1 коју не обухвата  и  4819/5 коју 

дјелом обухвата граница се ломи  у правцу 

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр.  4822/2, 4823/3, *поток Јаруга  

*4828/1, *4829/2, *4831/2, 4837/2 , 4833/2, 

*4834/4, *4834/6 и   *4834/5 те избија на 

жељезничку пругу Суња-Добој. 

Граница даље прати жељезничку пругу Суња 

– Добој све до потока Јаруга, одакле граница 

урбаног подручја и почиње. 

 

 

К.о. Oмарска и к.о. Ламовита –поред 

магистралног пута пута Приједор - Бања 

Лука 
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Граница почиње у к.о. Ламовита на 

магистралном путу Приједор – Бања Лука 

код парцела означених  као к.ч. бр. 2314/9 

коју не обухвата и 2314/8 коју дијелом 

обухвата. 

Креће се у правцу југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. *2314/8, *2314/7, 

*2314/6, *2314/2, 2314/4, *пут 4437/2, 

*2298, *2297, *2300, *2286/1, *пут 2284, 

*2283, *2282/1 *пут 4440 и *2213, одакле се 

ломи у правцу сјевероистока прелазећи 

поново преко пута к.ч.. бр. 4440 и наставља 

у истом правцу парцелама означеним као 

к.ч. бр. 2175, *2716, а онда се ломи у правцу 

југоистока парцелама означеним као к.ч. бр. 

*2173, *2143, *2140, 2138, 2129, 2130, *2122 

и излази на пут к.ч. бр. 5892/1, који је 

граница са к.о. Омарска  

Граница наставља у к.о. Омарска 

Иде јужно путем к.ч. бр. 5892/1 до парцеле 

означене као к.ч. бр. 1942/14, одакле се 

ломи управцу истока и иде парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1924/14 и *1942/3, 

1924/13 и излази на пут Приједор – Бања 

Лука. 

Ту се граница ломи у правцу југа парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1942/17, 1942/16, 

1942/23 и 1942/22, а затим у правцу сјевера 

парцелама означеним као к.ч. бр. 2111, и 

*2116 све до к.ч. бр. 2120. 

Одатле се ломи у правцу југа парцелама 

означеним као к.ч. бр. 2119/7, 2119/1, 

2119/6 и 2118, а даље у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 2465/8, 2465/7, *главни пут кроз 

Омарску, 2178/2 и 2179/6.  

Даље граница кривуда у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 2179/6, *2179/1, *2179/8, *2144/1, 

2170/2, 2168, 2167, *2163/4, 2163/1, 2163/3, 

2160/3, *2160/1 и наставља у к.о. Ламовита. 

Граница даље иде у правцу сјеверозапада 

кроз к.о. Ламовита, парцелама означеним 

као к.ч. бр. 2216, 2217, *2220, *2278/1, 

*2288/1, 2288/2, *2293/1, *2293/5, *пут 

4437, *2314/10, *2314/11, *2314/15, 

*2314/14 и излази на пут Приједор – Бања 

Лука, преко ког прелази код парцеле 

означене као к.ч. бр. 2314/9, одакле граница 

и почиње.  

 

 

ОПИС ГРАНИЦЕ 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

КАТ. ОПШТИНАМА КОЗАРУША, КОЗАРАЦ, 

КАМИЧАНИ И ТРНОПОЉЕ  

 

Граница градског грађевинског земљишта  

почиње у к.о. Козаруша на граници парцела 

означених као к.ч. бр. 3452/1 и 3452/3 и на 

путу к.ч. бр. 3081 (к.о. Козарац). Граница иде 

у правцу југозапада парцелама означеним 

као к.ч. бр. 3452/3, 3452/4, 3456, 3454, 

3458/2, 3458/1 и 3459, а одатле се ломи у 

правцу сјеверозапада парцелама означеним 

као к.ч. бр. 3459, *поток Козаруша, 3395, 

3397, 3398, 3389/10, 3389/3, 3389/9 и 

3390/3. На том мјесту граница се ломи у 

правцу запада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 3382, 3383, 3380/5, те избија на 

поток Јаругу ког прати у правцу југозапада 

све до к.ч. бр. 3488/1 и у истом правцу 

наставља парцелама означеним као к.ч. бр. 

3488/1 и 3487/1, *пут 3493, 3489 и 3490, а 

онда у правцу сјеверозапада парцелама 

означеним као к.ч. бр. 3334/6, 3334/1, 

3332/1, 3330/11, 3330/10, 3311/8, 3311/3, 

3311/14 и 3309/1, а даље у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч. бр. 

3303/6 и 3303/1. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 3301/3, *3301/1, *3299/1, 3299/3, 

3299/4, 3284/5, 3284/6, *3651/1, *поток 

Јаруга, *пут 4262/2, 3653/2, 3657/1, 3658/3, 

3658/4, 3658/5, 3658/1, 3658/6, 3658/2 гдје 

избија на поток Јаругу ( к.ч. бр. 4270) ког 

прати у правцу југозапада у дужини од око 

140м све до к.ч. бр. 3716/2. 

Одатле граница наставља у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 3716/2, 3716/14, 3716/12, 3717, 3718, 

пут 3807/5, *пут 3816/2, 3826/4, 3826/1, 

*поток Репушница, 3842/8, 3842/7, 3842/1, 

3842/6, 3841, 3849/4, 3849/3, 3849/2, 3849/1, 

3848/1, 3852, 3853/2, 3856, 3865/1, *пут 

3878, 3866/5, 3866/4, 3866/3, 3866/1, 3866/6, 

*3870/4, *3870/2, 3870/3, те избија на поток 

Мајчевац који је граница са к.о. Божићи.  

Граница даље прати поток Мајчевац у 

правцу сјевера у дужини од око 140м све до 

раскрснице са старим путем Приједор- Бања 

Лука и парцеле бр. 1790/1. Одатле граница 

кривуда у правцу истока и југоистока 
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парцелама означеним као к.ч. бр. *1790/1, 

*пут 4251/1, *1794/1, *1795/1, *1798/1, 

*1802/1, *1801/1, *1803/1, не обухаватајући 

парцеле означене као к.ч. бр. 1818/3, 1817, 

1821/3, 1821/4, 1821/5, а обухватајући к.ч. 

бр. 1818, а даље наставља у истом правцу 

парцелама означеним као к.ч. бр. *1823, 

*1825/1, *1826, *1831/1, *1832/1, *1833, 

1834/2, 1843/3, *1843/1, *поток Репушница, 

1910/1, 1910/4, 1913/3, 1913/1, *пут 4248, 

*поток к.ч. бр. 4268, 1961/2, 1959/3, 1959/6, 

1939/2, 1939/1, *пут 1935, 1932, 1934, 3781, 

3778, 3777, 3772, 3769/5, *пут 3750, 3742, 

3741, 3207/1, 3214/3, 3214/1, 3212, 3213, 

3218/3, 3218/2, 3218/4, 3232, 3193, 3187, 

*пут 4255/1, 2305/2, *поток Јаруга ( к.ч. бр. 

4270, 3184, 3182/1, 3182/5, 3182/4, 3182/8, 

3182/3, 3180, 3172, 3167/2, *пут 4254, 

3155/2, 3142, 3132, 3135/2, *поток Јаруга ( 

к.ч. бр. 4271) , 3104/1, 3104/2, *3112, 3111, 

3108, и 3078. 

Даље се граница ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 3072/3, 3077/2, 3077/1, 3076, 3063, 

3064/2, * 3064/1, * 3064/3, *3059/3, 3059/1, 

а одатле се ломи у правцу истока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 3059/1, 3058, * пут 

к.ч. бр. 3039, 3028, 3031, *поток Јаруга 

2976/1, 2974, *пут к.ч. бр. 2985, 2933, 2917, 

2916, 2912/2, 2912/3, 2912/4, 2912/1, 2905/1, 

2904, *пут 4246, 2895/2, *пут к.ч.бр. 2878, 

2877/2, 2876, 2875/2, 2875/3, 2861/3, 2861/1, 

2863/1, 2862/2, те избија на поток Козарушу 

ког прати у правцу сјевероистока у дужини 

од око 220м све до к.ч. бр. 2826/1. 

Одатле се граница ломи у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. *2826/1, 

*2761/1, 2758, *пут к.ч. бр. 2759, 2769/2, 

*поток Јаруга, 2792/1, 2792/2, 2785, *2787, а 

одатле се ломи у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 2784, 

2783, 2782, 2781, 2779, те избија на пут к.ч. 

бр. 3068 који је граница са к.о. Козарац. 

Граница прати поменути пут у правцу 

сјевероистока у дужини од око 150м све до 

раскрснице са путем к.ч. бр. 1713 ( к.о. 

Козарац ), те даље наставља у к.о. Козарац. 

На том мјесту се граница ломи у правцу југа 

путем к.ч. бр. 1713 у дужини од око 100м, 

све до к.ч. бр. 1703 одакле наставља у 

правцу сјевероистока парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1703, 1704, а онда се ломи у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. *пут 1706, 1708, 1711/2, 1712/2, 

*1963/3, а одатле иде у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1963/1 и 1963/2, а одатле у правцу 

југоистока парцелама означеним као к.ч. бр. 

1963/2, 1966 и 1965, те избија на пут к.ч. бр. 

1983. 

Од пута к.ч. бр. 1983 граница иде у правцу 

истока парцелама означеним као к.ч. бр. 

1947, 1945/1, 1945/2, 1945/3, 1995/4, 1995/6, 

1997/19, 1997/20, 1997/25, 1997/13, 2001/2, 

2003, 2006/2, 2006/1, 3151, 3153, 3156, 3157, 

3158, 3160, те избија на пут к.ч. бр. 3176. 

Граница даље наставља да кривуда путем 

к.ч. бр. 3716, све до к.ч. бр. 3291, коју 

обухвата. 

На том мјесту граница напушта пут к.ч. бр. 

3716 и у правцу сјевероистока иде 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3291, 

3288, 3289, и избија на ријеку Стареницу, 

коју прати све до к.ч. бр. 1525 и одатле 

наставља у истом правцу парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1525, 1538/2, 1528, 

1527, 1534, 1529 те избија на пут к.ч. бр. 

1525 ког прати у правцу сјевера у дужини од 

око 60м све до к.ч. бр. 1518/1. На том мјесту 

ср граница ломи у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1518/1, 

1518/2, 1520/4, *поток Стареница, 2201, *пут 

Козарац Мраковица и 802/2, а одатле 

граница наставља у правцу југа парцелама 

означеним као к.ч. бр. 802/2, 802/1, 2205, 

2351/1, 2351/2, 2349, 2362/2, 2362/1, 2363/8, 

2363/7, 2363/5, 2364, 2365, 2387, 2388 и 

избија на пут к.ч. бр. 2389, ког прати у 

правцу југа у дужини од око 240м све до к.ч. 

бр. 2378. 

На том мјесту граница се ломи у правцу 

истока обухватајући парцелу означену као 

к.ч. бр. 2378, а затим наставља путем к.ч. бр. 

2376 у дужини од око 80м све до 

раскрснице са путем к.ч. бр. 2343 гдје се 

ломи у правцу југоистока пратећи поменути 

пут све до раскрснице путева к.ч. бр. 2511 и 

2537, те наставља путем к.ч. бр. 2537 у 

дужини од око 100м и у правцу југоистока 

све до раскрснице са путем 6189/2 који је 

граница са к.о. Камичани, и граница даље 

наставља у тој катастарској општини. Ту се 

граница ломи у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1048/2, 

*1052/1, 1051, 1052/3, 1052/4 и избија на пут 

к.ч. бр. 1069 ког прати у правцу југоистока у 
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дужини од око 150м све до к.ч. бр. 1072/2 

гдје се ломи у правцу југозапада 

обухватајући поменуту парцелу и парцелу 

к.ч. бр. 1072/7. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1072/7, 1071/1, 1063, а одатле у 

правцу југозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1066, 1456, 1458/3, 1461, 1464/3, 

1467, *пут 1469, 1485, *пут 1484, 1483, 

1476/1, 1476/2, те избија на пут к.ч. 6189 ког 

прати у истом правцу у дужини од око 300м 

све до к.ч. бр. 1498/2. 

Ту се граница ломи у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1498/2, 

1498/1 и 1499/1 гдје избија на поток Ријека 

коју прати у правцу југа у дужини од око 

500м све до к.ч. бр. 1587, коју обухвата и 

наставља у истом правцу парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1587, 1586/2, 1586/1, 

1583/2, 1583/3, 1579/2, 1577/2, 1574, 1572, 

1569/1, 1569/2, 1569/3, 1569/4, 1569/5, те 

избија на пут к.ч. бр. 6175.  

Одатле граница иде у правцу истока 

парцелама означеним као к.ч. бр. *1564/1, 

1562, 1563, *1549, а даље у правцу 

југоистока парцелом означеном као к.ч. бр. 

1546, а затим избија на пут к.ч. бр. 1915. 

Ту се граница ломи у правцу југозапада и 

прати поменути пут у дужини од око 200м 

све до к.ч. бр. 1899 гдје се ломи у правцу 

југоистока и иде парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1899, 1898, 1896, 1895/2, 1895/3, 

1895/4 и 1891. 

На том мјесту се ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1927, 1926/2, 1925/1 и 1424/2, а онда у 

правцу југоистока иде парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1924/2 и 1924/1, гдје избија на 

пут к.ч. бр. 1928 код прати у правцу 

југозапада у дужини од око 100м све до к.ч. 

бр. 1946 гдје наставља у истом правцу 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1946, 

1931/1, 1931/2 и избија на пут к.ч. бр. 6195 

ког прати у правцу истока у дужини од око 

420м све до потока Брусница и к.ч. бр. 

4667/2 одакле наставља у истом правцу 

парцелама означеним као к.ч. бр. 4667/2, 

4667/1, 4667/3, 4666, *пут 6196 и 4664. Даље 

се граница ломи у правцу југа парцелама 

означеним као к.ч. бр. 4658, 4715, 4714, а 

даље у правцу сјевероистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 4716/1, 4718, 4721/3, 

4725/2, 4725/3, 4725/5, 4652/3, 4728/2, 

4728/1, 4730/2, 4643/1, 4643/2, 4644, 4645, 

4651/7, 4651/2, 4651/8, 4651/9, 4651/3, те 

избија на поток означен као к.ч. бр. 6177 ког 

прати у правцу југоистока све до к.ч. бр. 

4753 коју обухвата, а затим наставља у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 4752, 4751, 4756/4, 4755,  4759/1, 

4760/7, 4760/21, 4760/19, 4760/19, 4760/8, 

4762/2, *4763/2, *4763/1 и избиа на поток 

к.ч. бр. 6178 ког прати у правцу 

сјевероистока у дужини од око 80м све до 

к.ч. бр. 4767/1. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

југоистока и иде парцелама означеним као 

к.ч. бр. 4767/1, 4767/8, 4767/7, 4767/6, 

4767/5, *4774/1, 4774/3 и избија на  пут к.ч. 

бр. 6226. 

Одатле граница иде у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као број 4780/2, 

4785/6, 4785/5, 4785/4, 4785/3, 4785/1, 

4800/1, 4787/5, 4793, 4574, 4576, 4575, 4566, 

4558, 4562, 4564/1, 4567/3, *пут 4637, а 

одатле се граница ломи у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 4540, 

4539, те избија на поток Вријеску коју прати 

у правцу југозапада у дужини од око 100м 

све до раскрснице са путем 4529 ког даље 

прати у правцу истока да би даље наставила 

у правцу југозапада потоком к.ч. бр. 3883, 

све до потока Вријеска.  

Граница даље наставља поменутим потоком 

у правцу југозапада у дужини од око 220м 

гдје избија на стари пут Приједор- Бања Лука 

преко ког прелази и у истом правцу 

наставља парцелама означеним као к.ч. бр. 

4517/4, 4517/7, 4517/2, 4517/5, *поток 

Вријеска, *4811/1, *поток 4812, 4814/1, 

4814/2, 4813, 4824/3, 4824/2, 4823/1, 4823/2, 

4823/3, 4823/4, *пут 4827, 4830/3, 4832/4, 

4832/2, 5014/1, 5013, 5015, 5019/6, 5019/4, 

5018, *5019/1, те код парцеле 5021/2 избија 

на поток Вријеску коју прати у истом правцу 

у дужини од око 150м све до магистралног 

пута Приједор- Бања Лука и парцеле 

означене као к.ч. бр. 4985/3 коју не 

обухвата. 

Одатле граница у правцу сјеверозапада 

прати магистрални пут Приједор – Бања 

Лука у дужини од око 350м све до к.ч. бр. 

4980/4 гдје се ломи у правцу запада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 4980/4, 

4980/1, 4980/6, 4980/7, *4975/3, 4975/2 и 
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*4975/1, а онда се ломи у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 4972/3, 

4972/4, 4972/5, 4972/2, 5124/1, 5122/1 и 

5118/2, гдје избија на поток Вријеска. 

Граница прати поменути поток у правцу 

југоистока у дужини од око 420м све до к.ч. 

бр. 5159, 5176/2 које обухвата, а одатле се 

ломи у правцу сјевера парцелама 

означеним као к.ч. бр. 5176/2, 5154/7, а 

даље у правцу сјеверозапада парцелама 

означененим као 5176/1, *пут 6175, 5177/6, 

те избија на пут к.ч. бр. 5177/5, ког прати у 

правцу сјевера у дужини од око 550м све до 

раскрснице са путем 4688 којим наставља у 

истом правцу све до к.ч. бр. 4687 коју не 

обухвата и 4684/1 коју обухвата, одакле се 

ломи у правцу сјеверозапада парцелама 

означеним као к.ч. бр. 4684/1, 4679/4, 

*поток Брусница, 5215/2, 5215/1, 5219, 

5248/2, 5248/7, 5248/6, 5263/4, 1873/4, те 

избија на поток к.ч. бр. 6175, ког прати у 

правцу сјевера, све до к.ч. бр. 1830 коју 

обухвата, а онда се ломи у правцу запада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1830, 

1829/4, 1823, 1822, *6174, *6235, 1818/4, 

1817, 1816, 1813, *1815, 5319 и избија на пут 

6239 и 6238. Одатле граница наставља у 

правцу југозапада путем к.ч. бр. 6238 све до 

к.ч. бр. 5322/4 коју обухвата а одатле се 

ломи у правцу сјевера означеним као к.ч. 

бр. 5322/4, 5321, 5323, 1783/3, 1783/4, 

1783/1, *пут 1785, 1786, *1801, 1798, *пут 

1796, 1660, 1662/1, 1662/3 и 1666 . 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјеверозапада и иде парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1671/1, 1672, 1699 и 1696. 

Ту се граница ломи у правцу југозапада 

парцелема означеним као к.ч. бр. 1693, 

1698/5, 1698/4, 1698/2, *пут к.ч. бр. 1706, 

1708, 1712/2, *пут к.ч. бр. 1717 и 1734/1,  

1729, 1731/3 те избија на пут к.ч. бр. 1745 

ког прати у истом правцу све до к.ч. бр. 

1746/1 преко које прелази да би наставила 

истим правцем парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1751/1, 1751/10, 1751/2, 1754 и 

1753/2.  

Граница наставља у к.о . Трнопоље у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч. бр. 

281, *пут 284, 285, 287, *пут 295, 373, и 

избија на пут к.ч. бр. 3428 преко ког прелази 

и иде у правцу сјеверозапада парцелом 

означеном као к.ч. бр. 546/4, и долази до 

пута к.ч. бр. 3426. 

Граница прати поменути пут у дужини од 

око 180м све до к.ч. бр. 548/1 коју обухвата, 

а онда наставља у правцу сјеверозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 548/1, 

551, 550/3, *пут 578, 580/3, 580/2, а даље у 

правцу југозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 582/5, 582/4, 591/4, 591/1, 591/2, 

592/2, 592/3, 603/2, 603/3, 603/4, а онда се 

ломи у правцу југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 603/6, 602/2, 602/1, 

*поток к.ч. бр. 568/2 и 568/3. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч бр. 

568/3, *пут 3427 и 747, а онда у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 747 и 748. 

Граница одатле иде у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 749 и 743, 

те се код парцеле означене као к.ч. бр. 750 

коју не обухвата ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 743. *пут 3415, 624/1 а онда иде у 

правцу сјевероистока парцелама означеним 

као к.ч. бр. 624/1, *пут 621, 607, 604, *пут 

3416, 81/2, 84/2, 84/8, *85/1, *86, 112, 117, 

116, 124, 123, 20, *пут 134, 127, 129, 143/1, 

145/2, 149/3, 151/2, *155, 164/5, 164/1, 171, 

170, 174/2, 184/3, 186, 197/2, 197/1 те избија 

на пут 195 ког прати у правцу југоистока у 

дужини од око 70м све до к.ч. бр. 202. 

Одатле граница се ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 202/1, 206, 208, 219/1, 218/1, 218/3 и 

216/1, а онда се ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр.  215, 213/4, 213/1, 213/3, 213/2 и 

избија на пут к.ч. бр. 3077, који је граница са 

к.о. Козарац. 

Одатле граница наставља у к.о. Козарац, 

прати пут к.ч. бр. 3077 у правцу југозапада, 

све до к.ч. бр. 2902/3, коју обухвата,а у 

дужини од око 100м. 

Ту се ломи у правцу сјеверозапада 

парцелема означеним као к.ч. бр. 2902/3, 

2903/1, а даље у правцу сјевероистока 

парцелема означеним као к.ч. бр. 2903/1, 

2899/4, 2899/8, 2899/3, 2899/2, 2899/1, 

2881/5, 2881/4 и 2881/3. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр.  2881/2, 2885/4, 2885/3, 2885/1, 2894, 

2895/1, те избија на ријеку Козарачку коју 
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прати у правцу југозапада у дужини од око 

120м све до к.ч. бр. 2945. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 2945, *пут 2075, 1792/9, 1792/8, 

1792/7, 1792/6, 1792/5, 1792/4, 1792/3, 

1792/2, 1792/1, а онда се ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1792/1, 1788/1, 1779, *1780, *1781, 

1786/5, 1786/3, 1786/4, *1802/2, 1801/2, 

1799, 1809/1, 1807/1 и дио 1808/2.  

Одатле се граница ломи у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1812/2, 

1812/6, 1812/5, 1814/2, 1816, 1817, 1920, те 

избија на ријеку Стареницу коју прати све до 

к.ч. бр. 1875/2 коју обухвата. 

Граница даље наставља у правцу 

сјеверозапада парцелема означеним као 

к.ч. бр. 18752, 1877/2, 1876/16, 1876/14, 

1876/1, 1889/1, 1888, *1883, 1885/2, 1885/8, 

1885/7, 1885/10, 1885/6 и 1885/3, а онда се 

ломи у правцу југозапада парцелом 

означеном као к.ч. бр. 1724/2, све до пута 

к.ч. бр. 1738/3, ког прати у правцу 

сјеверозапада, све до к.ч. бр. 1738/4, преко 

које прелази у правцу југозапада, а затим 

наставља у правцу сјеверозапада парцелема 

означеним као к.ч. бр. 1739/1, 1742/2, 

1742/3, те избија на пут к.ч. бр. 3081, који је 

граница са к.о. Козаруша, преко ког прелази 

до парцела означених као к.ч. бр. 3452/1 и 

3452/3 одакле граница градског 

грађевинског земљишта почиње. 

 

Напомена:   У тексту кориштена ознака * 

значи да се описана граница на том дијелу 

не поклапа са границом катастарске парцеле 

(односи се на ситуације гдје је граница 

одређена саобраћајницом, водотоком, 

преко парцела које због облика, положаја и 

дужине није могуће у потпуности укључити 

унутар одређених граница и сл.)    

 

 

ПРИЛОГ 1.2. -  ОПИС ГРАНИЦА ЗОНА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 

ПОДРУЧЈА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

1, ПРИЈЕДОР 2, БРЕЗИЧАНИ, ЧЕЈРЕЦИ, 

ПУХАРСКА, ВЕЛИКО ПАЛАНЧИШТЕ, ОРЛОВЦИ, 

ЋЕЛА, МИЉАКОВЦИ, ЧАРАКОВО, ХАМБАРИНЕ, 

РАКОВЧАНИ, РИЗВАНОВИЋИ И БИШЋАНИ 

 

П Р В А   З О Н А  

 

Граница прве зоне почиње код мјесте гдје се 

Берек одваја од ријеке Сане и прати га у 

правцу сјевероистока  све до парцеле 

означене као к.ч. бр. 1845 коју обухвата. Ту 

се граница ломи у правцу сјевероистока и 

прелази преко Улице Мухарема Суљановића 

и наставља парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1141, 1143/1 и 1144/1 и излази на 

раскрсницу Улица Авде Ћука и Жарка 

Згоњанина. На раскрсници се ломи у правцу 

сјевероистока и обухвата парцелу означену 

као к.ч. бр. 1132 ( зелена пијаца ), а онда од 

раскрснице Улица Вожда Карађорђа и улице 

која води крај мезарлука (к.ч. бр. 5705) 

граница се ломи у правцу сјеверозапада у 

дужини од око 200м све до потока Пухарска. 

Граница даље наставља потоком Пухарска у 

правцу сјевероистока у дужини од око 400м 

све до парцеле означене као к.ч. бр. 895/6, 

гдје напушта Пухарску и иде парцелама 

означеним као к.ч. бр. 895/6, 901/3 и 902/25 

и излази на жељезничку пругу Суња – Добој.   

Затим прати жељезничку пругу у правцу 

југоистока у дужини од око 1100м, гдје 

скреће у правцу запада и иде границама 

парцела означених као к.ч. бр. 5683/2, 

5683/4 и излази на Улицу Бошка Бухе,  гдје 

скреће и прати је у правцу сјеверозапада, а 

даље наставља Улицом П.П. Његоша, све до 

границе парцела означених као к.ч. бр. 2519 

коју не обухвата и 2520/1 коју обухвата. Ту се 

граница ломи у правцу југозапада, а 

паралелно са Улицом  Краља Александрада 

и иде парцелама означеним као к.ч. бр. 

2520/1, дијелом Улице Владимира 

Роловића, парцелама означеним као к.ч. бр. 

2551/1, 2552/1, 2552/2, *2556/2, *2556/1, 

2557, 2564 и излази на Улицу Милоша 

Обреновића. 

Даље наставља парцелом означеном као 

к.ч. бр. 2565, пресјеца Улицу Бориса 

Кидрича и наставља парцелама означеним 

као к.ч. бр. 2584, 2585, 2597, 2599, 2600/4 и 

2600/1. На граници парцела означених као 

к.ч. бр. 2646 коју не обухвата и 2605/1 и 

2605/2 коју обухвата, граница се ломи у 

правцу југа обухватајући парцеле означене 
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као к.ч. бр. 2605/1, 2603/1 и избија на улицу 

к.ч. бр. 2914/1. Прати је у правцу југозапада 

све до раскршћа са Улицом Саве Ковачевића 

преко које прелази и наставља парцелама 

означеним као к.ч. бр. 2280/1, 2278, 2276, 

2275/1, 2241/5, 2241/1, 2245 и 2247 и на том 

мјесту излази на Улицу Гортанову. Прелази 

преко Горданове улице и паралелно са 

Радничком улицом иде парцелама 

означеним као к.ч. бр. 3092, 3093, 3094, 

3095/1, 3116, 3117, 3118, 3120, 3121, 3122, 

3129,  3133/1 и излази на Улицу З. 

Стефановића. Прати је у правцу југоистока у 

дужини од око 165м све до парцеле 

означене као к.ч. бр. 3266, преко које 

прелази и долази до ријеке Сане коју прати 

у правцу сјеверозапада све до мјеста гдје се 

Берек одваја од Сане одакле прва зона и 

почиње.  

 

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

Граница у  к.о. Приједор 1. 

Почиње на мјесту гдје се одваја Берек од  

ријеке Сане и у правцу сјеверозапада прати 

десну обалу Сане све до мјеста гдје се Берек 

поново улијева у ријеку Сану и парцеле 

означене као к.ч. бр. 1350 коју обухвата. 

Затим наставља у правцу сјеверозапада 

паралелно са Улицом Мухарема 

Суљановића,  кривудајући границама 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1350, 

1348/6, 1348/12, 1348/11, 1348/10, 1346/4, 

1346/1, 1344, 1338, 1336, 1337, 1564, 1566 и 

избија на Улицу Мухарема Суљановића. Ту 

скреће у правцу сјевероистока и иде 

парцелама означеним као к.ч. бр. 803/1, 

804, 803/2, 808, 810, 811, 812, 814, 815, 816 

крај Улице Смаје Алишића, те наставља 

сјевероисточно обухватајући парцеле 

означене као к.ч. бр. 835/3, 835/2, 838, 839 

све до колектора. 

Прелази преко колектора и прати канал 

5674 у правцу сјевероистока у дужини од 

око 470м све до жељезничке пруге Суња – 

Добој. На том мјесту скреће сјеверозападно 

према  Брезичанима, прати пругу све до 

границе са к.о. Брезичани.  

Граница даље наставља у к.о. Брезичани. 

Прати жељезнику пругу Суња – Добој према 

Новом Граду до одвајања  жељезничке 

пруге Љубија-Брезичани. Затим, прати пругу 

Љубија-Брезичани и обухвата парцеле 

означене као к.ч. бр. 2557, 2556, 2555, 2554, 

2552, 2551, 2551/2, 2803/1, а даље наставља 

пругом Суња-Добој, све до мјеста гдје се 

поклапа са Границом урбаног подручја. 

Граница прелази пругу и магистрални пут 

Приједор – Бања Лука и иде у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 2549/2 и 2550/1.На тромеђи парцела 

означених као к.ч. бр. 2543 и 2544/1 које не 

обухвата и 2550/1 коју обухвата, граница се 

ломи у правцу југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 2535/1, 2534/1, * пут 

2798, одакле наставља путем к.ч. бр. 2572 у 

правцу истока у дужини од око 200м до 

границе парцела означених као к.ч. бр. 

2561/1 коју обухвата и 2565/3 коју не 

обухвата, а онда се ломи у правцу југа 

обухватајући парцелу означену као к.ч. бр. 

2561/1 и наставља источно парцелама 

означеним као к.ч. 2565/4, 2565/5, 2566/14, 

2566/15, 2566/4, 2566/9, 2566/18, 2566/19, 

2566/10, *2566/20, 2566/13, 2570, 2579 (све 

к.о. Брезичани) и долази до потка Цигануша 

којим се спушта у правцу југа до парцеле 

означене као к.ч. бр. 4 коју обухвата а која се 

налази у к.о.Приједор 2. 

Граница наставља у к.о. Приједор 2. 

Од парцеле означене као к.ч. бр. 4, граница 

се ломи у правцу југоистока и обухвата 

парцеле означене као к.ч. бр. 5/3, 5/1, 5/2, 

*6, 15/1, 15/2, 16, 18, 23/4, *23/7, 29, 30/6, 

30/3 31, 38, 40/2, 40/3, 41/1, 41/3, 48/6, 48/5, 

48/4, 48/3, 48/11, 48/12, 48/9, 48/2, 48/10, 

48/1, 57, 58. 

Ту прелази преко потока Светиња и иде 

путем к.ч. бр. 88/5 на сјевер у дужини од око 

75м, и наставља југоисточно парцелама 

означеним као к.ч. бр. 88/1,  90/1 и 90/3, 

прати пут к.ч. бр. 98 на сјевер до к.ч. бр. 

117/2 коју обухвата, а даље се ломи се на југ 

и иде путем  к.ч. бр. 128/1 до парцеле 

означене као к.ч. бр. 137/2, одакле наставља 

југоисточно, парцелама означеним као к.ч. 

бр. 137/2, *136, 141/1, 140/3, 140/4, *140/6, 

160/4, *160/12, 160/10, 160/3, *160/9, *163, 

*162, 161, 166, *174/1, *229 228/2, 231, 

*233,234, 235 и излази на пут Приједор – 

Брезичани који је и уједно и граница са к.о. 

Чејреци. 

Даље граница наставља у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 272, 273, 
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275, 276/1, 276/2, *279/1,  285/1,  285/2,  289 

до потока Секизовац.  

Граница се наставља  уз поток Секизовац, а 

затим се ломи код парцеле означене као к.ч. 

бр. 293 коју обухвата и наставља парцелама 

означеним као к.ч. бр. 296/3, 296/2, 299, 

302/3, 302/2, 302/1, 301, 314, *311, 315, 320, 

*322, 329, 331/1, 334, 337, 338, 348/4, 348/1,  

348/5, 348/7,  348/2, *пут 346/1, 2142/1, 

2127/5, 2127/2,  2127/1, *пут 2129/2, 2145, 

2146, 2147, *пут 5671, 2146, 2165, 2166, *пут 

2167/8, 2168/2, *2171, 2170,  2173 и долази 

до потока Глибаја. 

Наставља парцелама означеним као к.ч. бр. 

2177/7, 2177/6, *2177/16, *2177/2, 2180/4, 

2180/1, 2181/3, *2181/1,  2181/18, 2182/1, 

2182/2, 2186, 2188/9, *2190/4, *2190/5, 

*2190/8,  *2190/3, *2192/3, 2192/18, 

2192/17, 2192/2, 2192/15, 2192/16, 2193/2, 

2193/3, 2193/10, 2193/1, 2198/2, 2198/9, 

2198/1, 2204/1, 2204/2, *2205/12, 2200/1, 

2209/1, 2209/3, 2214/9, 2216/7, 2216/8, 

*2216/9, 2247/2, 2247/3, 2247/4, 2247/5, 

*2247/11, 2247/16, 2250/5, 2250/1.  

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјевероистока и иде границама парцела 

означеним као к.ч. бр. 2251/2, 2251/1, 

2251/3, и излази на Улицу Анђе Кнежевић, 

те наставља парцелама означеним као к.ч. 

бр.  2246/2, 2246/6, 2246/12, 2246/8 и 

2246/1. 

На тромеђи парцела означених као к.ч. бр. 

2246/1, 2244/14 и 2244/11 граница се ломи у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 2246/1, 2246/9, 2246/10, 2253/1, 

2254/21, 2254/23, *пут 2274/1, прелази 

преко  потока Пухарска и прати га  низводно 

до Улице Бранка Тубића. Одатле, иде 

Улицом Бранка Тубића у правцу југоистока 

од око 200м, све до мјеста гдје поменута 

улица мота сјевероисточно, а граница друге 

зоне наставља jугоисточно обухватајући 

парцеле означене као к.ч. бр. 4679, 4686, 

4688, 4690, 4692, 4694, 4695, 4696. На том 

мјесту граница прелази преко Улице Војводе 

Мишића  и прати је до к.ч. бр. 4703 коју  

обухвата, а затим наставља Улицом Петра 

Мећаве до раскршћа са Улицом 4. Јула. 

 Даље граница кривуда у правцу 

сјевероистока, а паралелно са Козарском 

улицом, границама парцела означених као 

к.ч. бр. 4706/1,  4706/4, 4706/2, 4767/1, 

4768/5, 4768/2, 4768/3, 4768/1, 4769/1, 

4770/1, све до Улице Кнежопољске. Прелази 

улицу и наставља пут сјевероисточно 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр.  

4539/1, 4538, 4534, 4533, 4532, 4528, 4527, 

4523, 4522, 4516/2, 4516/3, 4516/1, 4515 све 

до Улице Симе Шолаје. Граница наставља 

сјевероисточно парцелама означеним као 

к.ч. бр. 4513/1, 4511/2, 4511/1, 4509/1, 

4507/3, 4507/4, 4508, 4506, 4504/2, 4503, 

4502/1, 4502/2, 4501/1, 4501/4, 4500, 4498/1, 

4498/2, 4474, 4478, 4479, 4480, 4482, 4483, 

4485 гдје излази на Улицу Милана Егића, 

прати је до раскршћа са Улицом Славка 

Родића, затим прати Улицу Славка Родића 

до к. ч. бр. 4119/1 коју обухвата  и наставља 

границом парцела означеним као к.ч. бр.  

4119/2, 4121, 4122, 4123, 4113, 4112, 4102, 

4099, 4048, 4097. На том мјесту излази и 

прелази Улицу  Миле Рајлића, а затим 

обухвата парцеле означене као к.ч. бр. 2988, 

2989, 2990, 2991, 2994/2, 2994/1, 2997, 2998, 

3001/2, 3004 ( школа ). Код школе излази на 

Улицу Прве Крајшке Бригаде. Прати улицу у 

правцу југоистока , прелази раскрсницу са 

Козарском улицом и наставља Улицом 

Милана Врховца до к.ч. бр. 4021/1, гдје се 

ломи у правцу југозапада обухватајући 

парцеле означене као к.ч. бр. 4021/1, 

4020/2, 4022/1, 4022/2, 4023, 4024, прелази 

преко Устаничке улице, те наставља 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр. 

4029, 4030, 4031, 4032, 4062, 4064, 4066/2, 

4068, прелази преко Улице Миле Рајлића, те 

обухвата парцеле означене као к.ч. бр. 4095, 

*4093, 4092/1 и 4090. 

Ту се укључује на Улицу М. Манојловића 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр.   

4091, 4124, 4125 и 4126. Прелази Улицу 

Првомајску, те обухвата парцеле означене 

као к.ч. бр. 4465, 4468, 4469, 4470, 4471/1, 

4471/2, 4472, прелази преко Улице И. Г. 

Ковачића. Граница даље наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр.  *4439, 

4441/3, *4441/2, 4446 и 4447, наставља 

дијелом Улице О. Жупанића до к.ч. бр. 4522 

коју не обухвата, а затим обухвата парцеле 

означене као к.ч. бр.  4451, 4453, 4456/1. 

Долази на Улицу Пролетерских бригада и 

прелази преко ње, а затим обухвата 4802, 

4801, 4800/2, 4799, 4796, 4794, 4793, 4790, 

4789, 4786, 4784/1 и 4782/2. Избија на Улицу 
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29. Новембра. Прелази преко ње, те 

наставља обухватајући парцеле означене 

као к.ч. бр. 4772/1, а не обухватајући 4781/3 

и 4781/2.  

Даље, граница иде  у правцу југоистока  

границама парцела означених као к.ч. бр. 

4776, 4777, прелази преко Бањалучке петље 

и наставља у правцу југоистока Улицом 29. 

Новембра, све до мјеста гдје се скреће у 

Улицу Крајшких бригада , одакле граница 

наставља  парцелама означеним као к.ч. бр. 

4893/12, 4894/5, 4893/14, 4895/5, 4897/3, 

4900/7, 4899/3, 4900/6,  4902/7, 4902/1, 

4901/1, 4911/5, прелази преко Улице 

Братства и Јединства и наставља парцелама 

означеним као к.ч. бр. 4917, 4978/1 које не 

обухвата, прелази раскрсницу  Улице 27. 

Јула са магистралним путем Приједор – 

Бања Лука  и наставља парцелама 

означеним као к.ч. бр. 5050, 5049, 5048, 

5047, 5046, 5045, 5044, 5043, 5042 које не 

обухвата.  Прелази ободом улицу 5033 коју 

не обухвата  и наставља парцелама 

означеним као к.ч. бр. 5032, 5031, 5030, 

5029 које не обухвата до раскрснице са 

Улицом Првог маја.  

Од раскршћа граница иде у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 3872/37, 3872/48, 3872/90, 3872/156, 

3872/91, 3872/157, 3872/143, 3872/142, 

3872/141, 3872/138. Ту се граница ломи у 

правцу југоистока и обухвата парцеле 

означене као к.ч. бр. 3872/138, 3872/138, 

3872/139,  3872/80, 3872/88, 3872/89, те се 

ломи у правцу југозапада и спушта дуж 

парцеле означене као к.ч. бр. 3872/84, све 

до парцеле означене као к.ч. бр. 3872/73 

коју обухвата. Овде се граница ломи у 

правцу истока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 3872/29, 3872/28, 5120/16, 5120/17, 

5120/7, 5120/13, 5120/5, 5135/9, прелази 

преко Улице Р. Симатовића, а наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр.  5135/14, 

5137/6, 5140/8, 5167/21, пресјеца Улицу 

Браће Крнета,  а онда наставља парцелама 

означеним као к.ч. бр.  5167/6, 5167/27 које  

не обухвата, а затим обухвата к.ч. бр. 5166/1. 

Избија на Ужичку улицу коју пресјеца да би 

наставила парцелама означеним као к.ч. бр. 

5202, 5201/2, 5200/3, 5199/8, 5198/2 све до 

Улице Милана Врховца. Одатле, у правцу 

истока се спушта Улицом Милана Врховца,  

пресјеца Омладински пут и наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3555/1, 

3558/1, *канал 3557/2, 3553/4, 3553/3, 

3559/4, 3559/14, 3559/13, 3559/12, 3559/5, 

5250/1, 52251/1, 3559/9, 5254, 5255/1 и 

долази до Милошевице. 

Граница наставља у к.о. Орловци. 

Од потока Милошевица, граница наставља у 

правцу запада и иде парцелама означеним 

као к.ч. бр. *1311/2, *1311/1, 1316/1, 1314, 

1308/1, 1307/3, одакле се креће каналом у 

дужини од око 70м а затим наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр. *1261/5, 

*1261/6, *1261/2, 1260/1, 1260/2, 1260/3, те 

се поново укључује на канал и прати га у 

правцу истока све до границе са парцелом  

означеном као к.ч. бр. 1250/1 коју не 

обухвата и 1282 коју обухвата, одакле се 

ломи у правцу југа обухватајући парцеле 

означене као к.ч. бр. 1282 и 1283/2 прелази 

преко магистралног пута Приједор-Бања 

Лука, и прати планирану улицу 503, све до 

к.ч. бр. 1221, коју обухвата . На том мјесту 

граница креће у правцу запада планираном 

улицом бр. 501, а затим парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1287/4, 1287/5, 

1287/3, 1288/3, 1296/1, 1296/2, те долази до 

новопројектоване саобраћајнице односно 

пута к.ч. бр. 1306/1 и прати га у дужини од 

око 100м све до парцеле означене као к.ч. 

бр. 1320/1, коју обухвата и наставља у 

правцу запада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1319/4, 1319/1, 1398/1, 1317/1, 

1324/5, *1325/5, *1325/3, *1327/5, *1325/2 и 

долази до потока Милошевица преко којег 

прелази и наставља у к.о.Приједор 2. 

Граница даље наставља у к.о. Приједор 2, од  

ријеке Милошевице и у правцу југозапада 

паралелно са путем Приједор Бања Лука на 

удалености од око 100м парцелама 

означеним као к.ч. бр. *5284/5, *5284/1, 

*5284/2, 5*258/1, *5258/3,  *5206/3, 

*5260/2,  *5260/1,  5284/4, 5263,  5267/3, 

5267/4, 5266/3, 5266/1, 5264 и долази до 

Улице 25. Маја.  

Пресјеца пут  и наставља у правцу запада 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр. 

5195,  5194/5, 5194/1, 5189/2, 5192/5, 

5192/2,  5174/7, 5174/6, 5174/26, 5174/12, 

5174/11, 5174/16, прелази преко Улице 

Кордунске и наставља парцелама 

означеним као к.ч. бр. 5174/24, 5174/23, 
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5174/22, 5174/21, 5174/20, 5174/25, 5099/7, 

5099/4 5099/5 5099/2 5095/1 и долази до 

Улице 27. јуна. Ту се граница ломи у правцу 

југа парцелама означеним као к.ч. бр. 

5091/1, 5498/. Даље се граница ломи у 

правцу сјеверозапада парцелама означеним 

као к.ч. бр. 5498/1,  5517,  5519/2,  5521/1,  

5091/1,  5091/5  * пут 5087/4, 5085/1,  

*5085/2,  *5079/1,  *5079/3 и долази до 

парцеле означене као к.ч. бр. 5075/1 коју 

обухвата . 

Граница даље прелази Улицу Луке 

Стојановића (к.ч. бр. 5725/1)  и наставља у 

правцу сјеверозапада  обухватајући парцеле 

означене као к.ч. бр. 5073/2,  5073/1,  5074,  

5071,  5069,  5067,  5064/1,  3872/66,  5056/2,  

5053/2,  5052/3,  5052/1,  5052/2,  4916/1,  

4915/5,  4914/2  и  4914/1,  а не обухватајући 

жељезничку пругу  Суња - Добој. ( Све к.о. 

Приједор 2 ) 

На граници између парцела  означених као 

к.ч. бр. 4914/1 и 4914/3  граница се ломи у 

правцу  југа  прелази преко  жељезничке 

пруге и наставља у к.о. Приједор 1. 

 Прелази преко индустријске пруге и у 

правцу југа  прати индустријску пругу у 

дужини од око  250м све до раскрснице са 

улицама Илије Бурсаћа и Радничке улице. Ту 

граница прелази раскрсницу и  обухвата к.ч. 

бр. 2862/1. На том мјесту  се ломи у правцу 

југозапада  и  паралелно са Улицом Илије 

Бурсаћа обухвата парцеле означене као к.ч. 

бр. 2863/1,  2863/2, 2865, 2866, 2867, 2868/2, 

2869, 2870, 2872, 2982, 2980/2, 2977/1,  

2977/2,  2976,  2974, 2973, 2972, 2971, 2970, 

2969/2, 2969/1, 2969/7 и 2966 и долази до 

пута к.ч. бр. 2987/1 (који пролази крај старе 

централе рудника). Ту се граница ломи у 

правцу југа и прати тај пут  у дужини од око 

650м, до раскрснице код парцела означених 

као к.ч. бр. 2985/13, 2985/65 и 2985/52. 

На раскрсници код тих парцела  граница 

скреће у правцу  сјеверозапада и  избија на 

Алеју  Козарског одреда  коју прати  до 

раскрснице са  Улицом Ж. Стефановића. Ту 

се граница ломи у правцу југа и прати 

поменуту улицу у дужини од око 420 м све 

до парцеле означене као к.ч. бр. 3749 коју 

обухвата . На границу између парцела 

означених као к.ч. бр. 3749 и 4420  граница  

се ломи у правцу запада, обухвата парцелу 

означену као к.ч. бр.  3749 и избија на ријеку 

Сану. Одатле, у правцу југа прати узводно 

ријеку Сану све до парцеле означене као к.ч. 

бр. 4241/1, прелази преко ријеке Сане у 

правцу запада и преко парцеле означене 

као к.ч. бр. 4307, а онда и преко раскрснице 

Улица Тоде Швракића и Симе Мрђе. 

Наставља Улицом Симе Мрђе до границе 

парцела означених као к.ч. бр. 4308/2, коју 

не обухвата и 4309 коју обухвата. Ту се 

граница ломи у правцу сјевера паралелно са 

ријеком Саном и обухвата парцеле означене 

као к.ч. бр. 4321/1, 4312/2 *4308/1, 4315, 

4316/1, 4317/1, 4318/1, 4323, 4321, 4319/1, 

*3578/3, *3586/1, *3587, *3588, *3591, 

*3592/1, 3593/1, *3595/1, 3602/1, 3604/1, 

3606/1, *3610/1, *3611/1, *3621/1, 3622/1, 

*3624/1, *3625/1, *3626/1, 3627/1, 3629/1, 

*3631/1,  3632/1, 3634/1, 3636/1, *3638, 

3640/4, 3640/3,3640/2,3 640/1 и долази до 

Титоградске улице. Одатле граница 

наставља у правцу сјевера обухватајући 

парцеле означене као к.ч. бр. 3741/1, 

3742/1, 3743/1,  3744/1, *3730/1, 3728, 3726 

и долази до Улице Тоде Швракића.  

Даље наставља обухватајући парцеле 

означене као к.ч. бр. 3284 и 3285, гдје се 

граница ломи у правцу сјеверозапада 

прелазећи преко парцела означених као к.ч. 

бр. 3287/1 и 3291,  а онда обухвата 3292/3. 

Даље граница иде у правцу сјеверозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. *3293/2, 

*3293/1, 3296/1 и 3295/5. На тромеђи 

између парцела означених као к.ч. бр. 

3295/5, 3295/2 и 3295/4 које обухвата и 

3295/6 коју не обухвата, граница се ломи у 

правцу  југа паралелно са Улицом Ђуре 

Ђаковића обухватајући парцеле означене 

као к.ч. бр. 3295/4, 3296/9,3297, 3298/2, 

3300, 3302, 3305, 3306, 3309, 3310, 3315, 

3313 и прелази преко Улице Тоде Швракића. 

Наставља у правцу југа парцелама 

означеним као к.ч. бр. 3697, 3695, *3694, 

*3693, 3691, *3690, 3688,  *3687, 3684, 3682, 

*3683/3, 3671, 3669, 3668, 3667, 3665, 3664 и 

прелази преко Титоградске улице.  

Граница наставља у истом правцу 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3661, 

3663/3, 3663/2, *3663/1, 3615, *3614/1, 

3599/2, 3581, *3582, *3580, 3578/1, 3575, 

прелази преко Бањалучке улице а онда 

обухвата парцеле означене као к.ч. бр. 4349, 
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4347,4344, 4343, 4341, 4340 и излази на 

Улицу Симе Мрђе. 

 Ту се граница ломи у правцу запада и прати 

Улицу Симе Мрђе у дужини од 50м 

обухватајући парцелу означену као к.ч. бр. 

4340 и долази на раскрсницу са Улицом 

Ђуре Ђаковића. Прелази Улицу  Ђуре 

Ђаковића те обухвата парцеле означене као 

к.ч. бр. 4353, 4352 и избија на Сарајевску 

улицу коју пресјеца а  затим обухвата 

парцеле означене као к.ч. бр. 3568, 3570, 

3573, 3555, 3554 и долази до Новосадске 

улице. Новосадску улицу прати у дужини од 

око 75м до границе са парцелама 

означеним као к.ч. бр. 3545 коју не обухвата 

и 3544/1 коју обухвата, а затим наставља у 

правцу сјевера парцелама означеним као 

к.ч. бр. 3544/1, 3537, 3535, 3534, 3531/2, 

3531/1, 3530, 3525/1, 3525/2, 3522, 3520, 

3518, 3517/2, 3518/2 и избија на Улицу 

Приштинску, коју прати у дужини од 170м до 

границе парцела означених као к.ч. бр. 3326 

коју не обухвата и 3327 коју обухвата. 

Даље, граница наставља у правцу сјевера 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3327, 

3328, те поново избија на Приштинску улицу 

и прати је у правцу сјевера у дужини од око 

90м парцелама означеним као к.ч. бр. 3330, 

3331, 3334, 3336 и долази до ријеке Сане 

преко које прелази и долази до мјеста гдје 

се одваја Берек од ријеке Сане, а на том 

мјесту граница друге зоне Приједора 

почиње. (Све к.о. Приједор 1) 

 

 

Т Р Е ЋА    З О Н А   ПРИЈЕДОР (сјеверни дио) 

Граница почиње у к.о. Приједор 2 на томеђи 

парцела означених као к.ч. бр. 117/2, 127 и 

135 које не обухвата и 137 коју обухвата, те у 

правцу југоистока, паралелно са 

магистралним путем Нови Град – Приједор, 

кривуда границама парцела означених као 

к.ч. бр. *137/1, 143/1, 143/2, 159/1, 159/6, 

159/5, 157/2, 171, 215/1, *233, 207/3, 207/4 и 

долази на пут Приједор – Брезичани, који је 

граница са к.о. Чејреци. Пресјеца га и 

наставља у правцу југоистока границом са 

к.о. Чејреци, парцелама означеним као к.ч. 

бр. 252/1, 252/3, 252/2, 253, 254, 255/1, 280, 

282, 286, а затим прати поток Секизовац  

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр. 

287 и 288 све до парцеле означене као к.ч. 

бр. 296/1, гдје га напушта и наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр. 296/1, 

298/1, 298/2, 298/3. Све к.о. Приједор 2. 

Даље граница наставља у К.о. Чејреци 

парцелама означеним као к.ч. бр. 429/1, 

429/4, 432/3, 432/1,  а затим у к.о. Приједор 

2 парцелама означеним као к.ч. бр. 352/3, 

350/4, 350/6 и 350/5. 

На овом мјесту граница се ломи у правцу 

сјевера у дужини од око 700м и прати 

парцеле означене као к.ч. бр. 357/1, 358, 

359, 360/2, 360/1, 361, 362, 374/5, 378/1, 

378/2, 378/3, 378/4, 376, 520, 514/4, 514/3, 

514/2, 514/1, а одавде у правцу југоистока 

иде парцелама означеним као к.ч. бр. 510, 

509, *507, 494, 495.  

Ту се граница ломи у правцу сјевера 

парцелама означеним као к.ч. бр. 500, 502, 

504/2, 504/1, 503, те долази на раскрсницу 

Чејречки пут, а затим наставља у правцу 

истока парцелама означеним као к.ч. бр. 

437/8 и 437/1, 435, 436, 460/1, 457, 456, 455. 

На границама парцела означених као к.ч. бр. 

455 коју обухвата и 437/1 коју  не обухвата, 

граница се ломи јужно у дужини од око 

200м  и иде парцелама означеним као к.ч. 

бр. 455, 624, 620, 619, 618 и 616/4, а затим се 

ломи сјевероисточно и  креће парцелама 

означеним као к.ч. бр. 622/2 и 629 све до 

границе са к.ч. бр. 637 коју не обухвата, 

одакле скреће у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 645, 625, 

623 и 622/1 све до границе са к.ч. бр. 736/6, 

гдје скреће сјевероисточно парцелама 

означеним као к.ч. бр. 736/6, 736/5, 736/4, 

736/2, 736/3, а на том мјесту избија на Улицу 

Душка брковића. Прелази преко улице и 

наставља парцелама означеним као к.ч. бр. 

725 све до пута к.ч. бр. 5675. На том мјесту 

се граница се ломи у правцу југоистока и иде 

путем к.ч. бр. 5675 до парцеле означене као 

к.ч. бр. 699 коју обухвата и наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр. 707, 

708/2, 717, 716/1, 716/2, 715/1, 714/5, 714/1, 

714/2, 825/2, 825/1, 824/1, 822, 828/1, 831, 

гдје се избија на пут к.ч. бр. 5677 који је 

граница са к.о Пухарском. Граница прати пут 

к.ч. бр. 5677 обухватајући парцелу означену 

као к.ч. бр. 831 све до раскрснице са Улицом 

Душка Брковића у дужини од око 100м. 

На раскрсници граница се ломи у правцу 

сјевера, иде даље Улицом Душка Брковића у 
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дужини од око 70м све до границе парцела 

означених као к.ч. бр. 838, коју не обухвата и 

837 коју обухвата, да би наставила у правцу 

југоистока парцелама означеним као к.ч. бр. 

837, *Сезиковац, 1003/1, 1003/3, 1002, 1000, 

999, 998, 997, 996, 1012, 1013, *1014, те 

долази до Пухарске. 

Граница даље прати Пухарску у правцу 

сјевероистока у дужини од око 250м, све до 

јужне границе парцеле  означене као к.ч. бр. 

956, одакле наставља у истом правцу 

парцелама означеним као к.ч. бр. 956, *957, 

953, 952, 951, 949, *948, *947, *946, *1091, 

1089, 1090, 1093, 1095, 1096, 1100, 1102, 

1101 и избија на пут к.ч. бр. 5732 који је 

граница са к.о Пухарска. Све к.о. Приједор 2. 

Одатле наставља  у к.о. Пухарска, 

потоком Пухарска у дужини од окоо 50 м 

обухватајући к.ч.  бр. 379. 

Затим се ломи у правцу истока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 379 и 378, а одатле 

поново према сјеверу парцелама означеним 

као к.ч. бр. 376/3, 376/4, 376/8, 376/9, 376/5, 

*364/2, *364/4, *364/1, *364/5, *359/4, 

358/3, 358/1, 359/2, *355, 353, 350/2, 350/3, 

350/4, *350/1, 348/7, 348/4, 348/3, 348/2, 

349/1, 170/2, 175, 178/1, 182/1, 182/2, 

*184/1, 184/2, *185/3, 187. На међи к.ч. бр. 

187 и 190 граница се ломи у правцу запада, 

обухвата јужну границу парцеле означене 

као к.ч. бр.  190 и избија на поток Пухарска, 

одакле у правцу сјевера иде Пухарском све 

до пута Приједор - Дубица. Прелази 

магистрални пут Приједор - Дубица и 

наставља Пухарском обухватајући к.ч. бр.  

124 и 125. 

Након тога се ломи у правцу југа парцелама 

означеним као к.ч. бр.125, 124, 129/1, 131, 

затим у правцу југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 139/1, 141/2, 146/2, 

153/1, 153/2, 153/3, 152 и избија на пут за 

Велико Паланчиште. Све к.о. Пухарска. 

Даље граница наставља у к.о. Приједор 2.   

Полази од пута за Велико Паланчиште на 

граници парцела означених као к.ч. бр. 

1186/4 коју обухвата и наставља у правцу 

југа парцелама означеним као к.ч. бр. 

1186/4, *1186/9, 1186/6, 1172, *1170/1, 

*1169/2, 1168/6, 1168/7, 1168/19, 1168/18, 

1168/17, 1168/16, 1168/15, 1168/11, 1168/12, 

1168/13, 1168/13, 1168/14, 1166/3, 1166/4, 

1166/5, *1166/2, 1163, 1162, 1160, 1155, 

1156/1, 1153/1, 1151, 1144, *1143, *1140, 

1138, 1136, 1134/2, 1133, 1131, *1130, 

*1126/1, 1123, 1119/2, 1121/2, 1121/1, 1114, 

1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5, *пут 5683, 

1208, 1209, *1210, 1213/4 и излази 

Аеродромску улицу. 

Затим се граница ломи у правцу југоистока, 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1496/120, 

*1496/1 а затим се ломи у правцу истока и 

иде све до парцеле означене као к.ч. бр. 

1496/146. Ту граница скреће у правцу 

југоистока све до к.ч. бр. 1493/525, гдје се 

наставља у правцу сјевероистока све до пута 

за Пашинац, паралелно са Козарском 

улицом. 

Даље, граница прати Омладински пут у 

правцу југа, прелази раскршће са Козарском 

улицом и наставља Омладинским путем све 

до границе између к.ч. бр. 1489/4 коју не 

обухвата и 1491 коју обухвата. 

Ту се граница ломи у правцу југозапада и 

креће парцелама означеним као к.ч. бр. 

1491, 1489/2, 1489/1, 1489/5, 1486, *1485, 

1483, 1482, 1481/2, 1481/27, 1479/1, 1478, 

1481/6, *1477, 1476, 1475, 1474, 1473, 1472, 

3293, 3291, 3289, 3287, 3285, 3283, 3276/2, 

3276/1, те долази до Улице Браће Вујчића. 

Прелази Улицу Браће Вујчића и наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3272, 

3270, 3265, 3267, 3264/2, 3264/1, прелази 

преко Улице Мухарема Софтића и наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр.3216/2, 

*3215/1, 3214, а онда долази до Улице 

Срнетичке. Прелази преко ње и продужава 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3094/1, 

*3093, 3079, 3078, 3076, 3075/1 и прелази 

преко Улице Васе Бановића. Даље иде 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3073, 

3072, 3068, 3066, 3064, 3061, 3056/2, 3056/1, 

3053/2, 3053/1. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

југоистока, односно на тромеђи парцела 

означених као к.ч. бр. 3052, 3153 које 

обухвата и 3151 које не обухвата и наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3153, 

3155, 3156, 3157/1, 3158, *Улица Васе 

Бановића, 3164, 3163/1, 3160, 3687, 3686, 

3684, 3683, 3682/1, *3681, *3680/2, 3679, 

3676, 3678/3, 3674, 3672, 3670, 3668, 3669/1, 

3666, *3667, 3664, 3662, 3659, *3660, *Ивана 

Мажуранића 3647/2, 3644, 3642, 3640, 

*3639, 3634, 3635, 3633, 3627, 3626, 3624, 
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3623, *3621, 3619, 3617, *3616, *3615, 3614, 

3613, 3578/1, 3570, 3569, 3568, 3567, 

паралелно са Улицом Н. Лукетића. 

На тромеђи парцела означених као к.ч. бр. 

3573/3 коју не обухвата и 3566 и 3564 које 

обухвата граница се ломи у правцу сјевера, 

паралелно са Омладинским путем и иде 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3564, 

3572, 3574, *3576, 3577/1, 3578/9, 3578/8, 

3579/1, 3580/1, 3580/2, 3582, 3584, 3586, 

*пут 3531, 3523, *пут 3522, 3518, 3576, 

3514/3, 3514/1, 3514/2, избија на пут  3513 и 

прати га источно до Омладинског пута. 

Прелази раскрсницу и Омладински пут и 

наставља путем к.ч. бр. 3467 у дужини од 

око 200м у правцу истока све до к.ч. бр. 

3472. 

Наставља у правцу истока преко к.ч. бр. 

3472, 3478, 3462/1 све до Милошевице. Све 

к.о. Приједор 2. 

 

Граница наставља у к.о. Орловци 

Прелази Милошевицу и наставља источно 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1275, 

1276, 1277, 1278, 1261/1, 1258/12, 1258/13, 

1258/14, 1258/15, 1258/1, 1258/16, 1258/19, 

а онда се укључује на пут 1929 и обухвата 

к.ч. 1258/17, 1258/6, 1258/11, 1258/5 и 

1258/3. Ту се граница ломи у правцу 

југоистока и иде парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1258/4, 1251/1, 1251/3, *пут 1930/1 и 

1247/2. 

Даље иде источно парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1244/2, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 

1227/2, 860/1, 861, 864/1, 873/17, 873/18, 

*875/20, *875/23, 813/21, 873/10, 873/26, 

873/23, 873/24, 873/9, 873/8, 873/7, упоредо 

са Зекановом јаругом коју не обухвата и 

наставља парцелама означеним као к.ч. бр. 

875/6, 875/5, 875/4, 875/12, 873/11, 875/13, 

875/14, 875/15, 873/21, 873/26. 

Код к.ч 873/26 граница излази на стару 

бањалучку цесту, те је прати до раскршћа са 

магистралним путем Приједор -  Бања Лука у 

дужини од око 400м, гдје се поклапа са 

границом урбаног подручја (до границе са 

к.о. Козаруша). На раскршћу граница мијења 

правац ка југу, прелази преко магистралног 

пута Приједор – Бања Лука и  к.ч. бр. 1114/1 

до парцеле означене као к.ч. бр. 3872/3 (к.о 

Козаруша),коју не обухвата.  

Ту се граница ломи у правцу запада 

парцелама означеним као к.ч. бр. *1114/1, 

*1113/1, *1115, *1120, *1116, *1118/1, 

*1110/1, *1110/5, *872, 873/84, а затим 

скреће у правцу југозапада парцелама 

означеним као к.ч. бр. *873/1, 873/67, 

873/68, 873/69, 873/70, 873/71, *1932/1, 

873/73, 873/75, 873/77, 873/44, 873/45, 

873/46, 873/47, 873/48, 873/49, 873/50, 

873/51, 873/52, 873/53, 873/54, 873/55, 

873/56, 873/57, 873/58, 873/81, 873/80 и 

долази до планиране улице 502.  Прелази 

преко планиране улице 502 и ломи се у 

правцу сјевера, те иде до к.ч. бр. 1227/8 гдје 

се укључује на планирану улицу 501. Одатле 

је прати у правцу југозапада у дужини од око 

430м све до раскршћа са планираном 

улицом 503. Све к.о. Орловци. 

На овом мјесту се додирује са границом 

друге зоне. 

 

ТРЕЋА ЗОНА ПРИЈЕДОР- ЈУЖНИ ДИО 

Јужни дио треће зоне почиње у к.о. Орловци 

на међи парцела означених као к.ч. бр. 

1283/4 коју не обухвата и 1288/4 коју 

обухвата и иде у правцу југозапада 

планираном улицом 501 у дужини од око 

600м све до краја планиране улице, а онда 

наставља већ постојећим путем 1930/2 у 

истом правцу и у дужини од око 200м све до 

потока Милошевица.  

Од потока Милошевица граница 

наставља у к.о. Приједор 2 у правцу запада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 5284/10, 

5284/9, 5291/1, 5284/1, 5297/3, 5298/1, 

5299/1, 5284/1, а затим наставља потоком 

Јаруга  од парцеле означене као к.ч. бр. 

5282/1 коју обухвата, у дужини од око 260м 

ваздушне линије све до пута означеног  к.ч. 

бр. 57728/1. 

Даље граница наставља у правцу запада  

путем означеним као к.ч. бр. 5728/1 у 

дужини од око 70м све до парцеле означене 

као к.ч. бр. 5343 коју обухвата и даље 

наставља парцелама 5344, 5341, 5340/1, 

5339/1, *5337, 5336, 5334/1, * пут 5331/4, 

5330/1, 5330/2, 5328, 5621, 5620, 5622, 5618, 

5614, 5613, 5610, 5609/4, 5609/3, 5609/1, 

5609/5, 5606, 5605, 5604, 5603, *5602, 5590, 

5592/1, 5592/2, 5587, 5588, 5585, 5584 и 

5583. На међи парцела означених као к.ч. бр 

5583, 5582 које обухвата и 5593/2 које не 
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обухвата, граница се ломи у правцу 

југозапада парцелом означеном као к.ч. бр. 

5581 коју обухвата све до жељезничке пруге 

и Радничке улице. (Све к.о. Приједор 2). 

 

Даље наставља у к.о. Приједор 1.  Граница 

се лому у  правцу југоистока у дужини од 

око 160м парцелама означеним као к.ч. бр. 

* 2752/1, 2752/3, прелази преко 

Милошевице и наставља парцелама 

означеним као к.ч. бр.  5736/2, 5736/1 и 

дијелом Радничке улице, а паралелно са 

пруком Суња-Добој, све до раскрснице са 

путем к.ч. бр. 5735/1, одакле граница 

наставља у правцу југа. У том правцу 

граница обухвата парцеле означене као к.ч. 

бр. 3885/2, 3884/5, * 3884/3, 3884/31, 

3884/4, 3881, 3882, 3883, 3908, 3909, 3910, 

3912/3, 3912/1, 3911 и на том мјесту избија 

на пут к.ч. бр. 3920. Прелази преко пута те 

наставља парцелама означеним као к.ч. бр. 

3921, 3922, 3923, 3924, *3925, 3931, 3930, 

*3932, *3934, 3939/1 и прелази преко пута 

3941.   

Иде парцелама означеним као к.ч. бр.  

4009/1, 4010/1, 4010/2, 4002, 3999/2, 3999/3, 

3999/4, 3998 и избија на пут к.ч. бр. 5737. Од 

пута к.ч. бр. 5737 граница се лому у правцу 

запада парцелама означеним као к.ч. бр. 

4036, 4034, 4033/2, 4033/1, 4031/1, 4045, 

4044, *4043/2, *4047, *4048, 4052/1, 

*4052/3, 4053, *4057, 4059, 4058, 4063, 

*4067/2, 4067/1, 4064, 4122, *4121, 4120, 

4118/1, 4118/2, 4116, 4111, 4109/4, *4093/1, 

4107, 4106, 4104, 4101, 4098, 4096 и 4095. На 

тромеђи парцела означених као к.ч. бр. 4095 

и 4144/1 које обухвата и 4130/6 преко које 

прелази, граница треће зоне се ломи у 

правцу југа парцелама означеним као к.ч. 

бр. *4130/4, 4974, *4130/5, 4974/3, 4975, 

4976/1, 4978, 4979, 4981, 4983, 4985, 4984, 

5015, 5014/1, 5014/2, 5012/2, *5012/1, 

*5010, 5008, 5009/4, *5022 и излази на пут 

који иде паралелно са ријеком Гомјеница ( 

к.ч. бр. 5737/2 ).  Прелази преко тог пута и 

наставља парцелама означеним као к.ч. бр. 

5019 и 5022, све до ријеке Гомјеница. 

Граница даље прелази преко ријеке 

Гомјеница након чега се ломи у правцу 

југозапада у дужини од око 300 м границама 

парцела означених као к.ч.  бр. 5325, 5330, 

5331/1, 5333, 5332, 5335, 5334, 5337/2, 

5337/1, *5344, *5901 и 5345.  

Одатле се граница ломи поново у правцу 

југа у дужини од око 1200м ваздушне 

линије,а паралелно са путем Приједор- 

Томашица и иде парцелама означеним као 

к.ч. бр. 5904, 5905, 5907, 5909/2, *пут 5912, 

5918,5919, *пут 5922/2, 5925, 5926, 5928, 

*пут 5935/9, 5935/1, 5935/8, *пут 5939, 5941, 

5942, 5944, 5945, 5947/2, *5947/1, 5954, 

5956, 5958, 5960, 5968, 5966, *пут 6744, 

6060, 6059, 6061/6, 6061/10, 6055, *6056, 

*6054, 6053, 6052/2, 6052/1, 6050/2, 6050/1, 

6049, 6047, 6046, 6045, 6044, 6067/1, *6132, 

6133, 6135, *6137, 6138/1, 6139/1, 6140, 

6144, 6146, 6148/1, 6150, 6152, 6154, 6156, 

6157/3, 6158, 6160, 6162, 6165, *пут 6166, 

6172, 6174, 6176, 6177/2, *6178, *6181, 6182, 

6205, 6203/1 и  6203/2. На том мјесту излази 

на пут Приједор - Томашица.  

Даље граница прелази преко поменутог пута 

и ломи се у правцу сјевера паралелно са 

путем Приједор - Томашица у дужини од око 

1400 м, парцелама означеним као к.ч. бр. 

6215, 6213, 6211, 6209, 6207, 6226, 6227, 

6233, *6239, 6240/1, 6240/2, 6248, *6249/2, 

6250/2, 6250/3, 6251, 6253/2, 6253/1, 6254, 

6256, 6258, 6260, 6262, 6264, 6266, 6268, 

6041, 6039/1, 6093/2, *6036, *6034, 6030, 

*6031, *6029, 6028, 6026, 6024, 6022, 6021, 

6019/6, 6019/3, *6019/4, 6017, *6009/6, 

6015, 6014, *6009/3, 6009/2. 6008/2, 6008/1, 

*6011, 6004, 6002, 6000, 5996, 5994, 5990/1, 

*5990/2, 5988, 5986, 5984, *5983, 5982, 5973, 

5971, 5969 и на том мјесту избија на пут к.ч. 

бр. 5747. Граница прелази преко пута и 

наставља парцелама означеним као к.ч. бр. 

5376/1, 5375, *5373, 5367, 5366, *пут 5365, 

5364, 5360, 5358, 5356, * пут 5746, 5352/1, 

5353/1, 5350, 5351/2, 5348, *5435, *5436, 

*5437, 5439/1, 5440, 5441, 5442, 5445, 5444 и 

5443. На међи парцела означених као к.ч. 

бр. 5446 коју не обухвата и 5457 граница се 

ломи у правцу запада у дужини од око 250 м 

и иде парцелом означеном као к.ч. бр. 5457, 

укључује се на некатегорисани пут 5454/10 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр. 

5454/5, 5454/6, 5454/7, 5454/8, 5454/9 и 

излази на жељезничку пругу Сански мост- 

Приједор.  

Даље се граница ломи у правцу сјевера и 

прати жељезничку пругу Сански Мост – 
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Приједор у дужини од око 400 м све до 

парцеле к.ч. бр.  4922/3.  

Код парцеле означене као к.ч. бр. 4922/3 

преко које прелази граница се ломи у 

правцу запада у дужини од око 680 м и иде 

парцелама означеним као к.ч. бр. 4845/1, 

4848/2, 4848/1, 4852, 4855/1, 4855/2, 4861/1, 

4861/2, 4863, 4864 и 4866. На том мјесту 

прелази преко пута који води кроз 

Гомјеницу ( Улица Иве Андрића) и наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр. 4834, 

4833, 4835, 4828, 4821/1, 4821/5, 4821/4, 

4823, 4810, *4809 и 4808.  

Даље се граница ломи у правцу југа у 

дужини од око 850 м паралелно са путем 

к.ч. бр.  6748, парцелама означеним као к.ч. 

бр. 4806, *4805/1, *4805/2, *4803/4, 

*4803/3, *4803/2, 4803/5, *4803/6, 4798/5, 

4798/3, 4798/4, *4798/1, *4798/8, *4798/9, 

*5587, 5588, 5590, 5591/2, 5591/3, 5594, *пут 

5593, 5572/12, 5572/7, 5572/4, 5572/9, *пут 

5611, 5610, 5609, 5607/2, 5607/1, 5605/2, 

5605/1, 5619/4, 5619/5, 5619/6, 5619/8 и 

5619/1.  

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

5620/1 и 6497 које не обухвата  и 5619/1 коју 

обухвата, граница се ломи у правцу  

сјеверозапада и иде парцелама  означеним 

као к.ч. бр. 5619/1 и 5618, а након тога 

пресјеца  пут к.ч. бр.  6748 који иде 

паралелно са ријеком Саном.  

Граница наставља парцелама означеним као 

к.ч. бр.  6513/1, 6513/5, 6513/8 и долази до 

ријеке Сане.  

Одатле граница треће зоне прати ријеку 

Сану, која је у том дијелу природна граница 

са к.о. Чараково и Миљаковци, у правцу југа 

у дужини од око 2700 м све до границе 

урбаног подручја, односно до парцеле 

означене као к.ч. бр. 1709/1 ( к.о. Чараково ).  

Даље граница наставља у к.о. Чараково, 

гдје се ломи у правцу запада и иде 

границама парцела означених као к.ч. бр. 

1709/1, 1709/2, 1710/1. На тромеђи парцела 

означених као к.ч. бр. 1711/2, 1712/1 које не 

обухвата и 1710/1 коју обухвата,  граница се 

ломи у правцу сјеверозапада, а паралелно 

са ријеком Санаом,  и иде парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1710/1, 1707/1, 

1704/2, 1703/2, 1703/1, 1700/1, 1700/2, 

1699/1, 1625, 1629/9, *1629/10, 1629/1, 

1632/3, 1632/4, 1633/1, 1633/2, 1633/3, 

1633/4, 1635, 1636/2, 1636/1, 1637/2, 1639/2, 

1639/3, 1639/4, 1639/5, *поток 1641, 1608/2, 

*1603, 1602, 1600/2, 1600/3, 1600/4, 1599, 

1598, *1596/7, 1596/8, *1596/9, 1596/2 и 

излази на пут к.ч. бр. 1815 преко ког прелази 

и наставља парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1594/1, 1589/2, 1589/1, *1585, 1580, 

1579/1, 1579/3, *1578, 1577/1, 1575/3, 

1574/5, 1574/1, прелази преко потока Жегер 

и наставља парцелама означеним као к.ч. 

бр.  126/1, 126/2, 120/9, 120/8, 120/7,  120/6, 

120/2, 120/4, 120/1, 120/5 и излази на пут  

који води на жегерски мост.  

Од тог пута граница се ломи у правцу 

сјеввероистока и иде парцелама означеним 

као к.ч. бр. 116/1, 116/4, 114/11, 114/10, 

114/7, 113/7, 112, 109, 108, 102, 101/1, и 100 

и на том мјесту  излази на пут к.ч. бр.  1810. 

Одатле иде у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 98/1, *97, 

96/1, 95/7, 52, *91/4, *91/3, *91/1, *89/2, 

*88/1, 88/2, 84, *87/2, 85, 81, 78, *76, 75/2, 

72/5, 64/3, 64/4, 64/2, 64/1, 62, 49, 53, 47/2, 

47/1, 38, 39/2, 37, 36, 33/4, *32, 31/1, 31/2, 

30/1, 28/3, 29, *27/14, 27/11, 27/10, 27/16, 

27/9, 27/8, 27/7, 27/5, 27/4, 27/3, 27/2, 27/1, 

9, 7/1 и 6.   

Даље наставља у Приједор 1 парцелама 

означеним као к.ч. бр.  4605/1, *4606, 

4607/3, 4609/3, 4610, 4610, 4613, 4614, 4620, 

пресјеца пут 4636, 4621, 4622, 4623, 4624, 

*пут 4631, 4663, 4662/1, *4660/2, *4660/1, 

4665, 4669, 4670, *4673, *4674, 4677, 4680, 

4682  и долази до пута к.ч. бр. 5744. Прелази 

преко пута и наставља парцелама 

означеним као к.ч. бр. 4501, 4502, 4503, 

4504, 4505, 4507, 4508, 4509, 4510/2, 4513, 

4515, 4398, 4399, *4400, 4403, 4405, 4408/2, 

4408/1, 4410, 4412, 4414 и 4416.  

Одатле граница се ломи у правцу запада 

паралелно са Сарајевском улицом и иде 

парцелама означеним као к.ч. бр. 4419, 

4375, 4376, 4378, 4381, 4383, 4385, 4387, 

4389/3, 4391, *4523/1, 4525, *4527, 4529, 

4531, 4532, *4534, *4554, *4553/2, *4553/1, 

*4551, *4550, *4546/1, 4546/3, 4573/2, 

4573/3, 4573/4, 4573/5, 4573/6, 4573/7, 

4572/6, 4572/4,*пут 4569 ( све к.о. Приједор 

1 ).  

Даље наставља у к.о. Хамбарине 

парцелама означеним као к.ч. бр.  133/1, 

133/2, 135/1, 135/2, 135/3, 137/2, 137/1, 140, 
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141, 142/2, 142/1, 143/2, 143/1, 144, 212/2, 

212/1, 214/2, 215, *216, 217/2, *217/1, *218, 

220, 223/3, 223/1, 223/2, 225/4, 225/3, 225/1, 

225/2, 986/1, 226, 982, 981/2, 981/3, 981/1, 

*980/1, 980/2, 978/3, 978/1, 978/5, 978/4, 

978/2, 960/3, 960/2, 960/1 и избија на пут к.ч. 

бр. 2692, након чега се граница ломи ка 

сјеверу у дужини од око 100м  пратећи тај 

пут , прелази раскрсницу са путем Љубија- 

Приједор и продужава путем 2697, све до 

границе са парцелама означеним као к.ч. 

бр. 603/2 коју обухвата и 604 коју не 

обухвата. На том мјесту се граница ломи у 

правцу сјевероистока  парцелама означеним 

као к.ч. бр. 603/2, 603/4, 603/3, 602, 599, 

598/1, 595/4, 595/5, 595/1, 595/3, 595/2, 592, 

590, 588, 587/3, *580/1, 579/1, 579/2, 578/2, 

578/3, 578/1, 577, 576/1, 575, 573, 574, * пут 

2687, 240/2, 240/1, 241, 243, 245, 246, 247/2, 

247/1, 97/2, 98/2, 98/3, 98/4, *98/1, 99/2, 

100/2, 103/1, 105/1, 111/1, 111/2, 112, 113/1, 

118/1, 119/1, 125/1, 129, 130/4, а одатле иде 

границом са к.о. Приједор 1,  парцелама 

означеним као к.ч. бр. 4563, 4562 и 4559.  

Ту се граница ломи у правцу сјевера и иде 

парцелама означеним као к.ч. бр. 4558, 

3438/2, 3432, 3431, 3430, 3429, 3428, 3427, 

3425/1, 3425/2, 3423/2, 3414/2, 3422/2,  и 

пресјеца пут к.ч. бр. 2686 који је граница са 

к.о. Хамбарине и Раковчани. Даље наставља 

у к.о. Раковчани  парцелама означеним као 

к.ч. бр. 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/5, 

428/7, 428/6, 423, 421/1, 419/1, 417/2, 417/1, 

416/2, 416/1, *416/6, *416/5, *415/7, *415/2, 

415/1, *415/3, *415/8, *437/3, *437/1, 

*437/6, *435/7, *440/4, *440/1, 443/3, 443/2, 

443/1 и  долази до пута 1288. Граница прати 

пут 1288 у правцу сјевероистока у дужини од 

око 200 м, све до раскрснице са 

Приштинском улицом и путем к.ч. бр.  1290. 

 Ту се граница ломи у правцу сјеверозапада, 

пратећи пут 1290 у дужини од око 520м све 

до пута 1289. Граница прелази пут 1289 и 

даље наставља у к.о. Ризвановићи.  

Код парцеле означене као к.ч. бр. 49 коју 

обухвата скреће у правцу сјевероистока и 

обухвата парцеле означене као к.ч. бр. 49, 

48, 39, прелази преко пута к.ч. бр. 5698 и 

наставља у к.о. Приједор 1, обухватајући  

парцеле означене као к.ч. бр. 1578, и 1577 те 

долази до ријеке Сане. 

Одатле прати  низводно ријеку Сану у 

дужини од око 1200 м, све до Џиџиног вира, 

односно до раскршћа Улице Мухарема 

Суљановића са колектором код парцеле 

означене као к.ч. бр. 538 коју не обухвата и 

467 коју обухвата. Од тог раскршћа прати 

колектор у правцу истока у дужини од око 

260м све до границе парцела означених као 

к.ч.бр. 461 коју обухвата и 281/9 коју не  

обухвата, одакле се ломи у правцу 

сјевероистока и иде парцелама означеним 

као к.ч. бр.  461, 443, 442/3, 442/1 и 306/5- 

На међи парцела означених као к.ч. бр. 

306/5, 281/4 које обухвата и 281/7 граница 

се ломи у правцу сјеверозапада и иде 

паралелно са пругом у дужини од око 1000м 

границама парцела означених као к.ч. бр. 

281/4, *281/10, 218, 281/2, 281/1, 259, 261/3, 

260, 254, 253, 248, 247, 243/1, 243/2, 243/3, 

243/4, 240/3, 240/6, 240/1, 240/5, 240/4, 

*поток 239, 238, 236/1, 236/3, 236/2, 235, 

234, 233, 232/3, 232/1, 232/2, 179, 178, 177, 

176, 175, 36, 37, 35, 38/2, 38/1, 34/1, 34/2 и 

33 гдје излази на поток Светињу и прати га у 

правцу сјевероистока све до жељезничке 

пруге Суња- Добој гдје се додирију са 

границом друге зоне. ( Све к.о. Приједор 1 ). 

 

Ч Е Т В Р Т А   З О Н А   ПРИЈЕДОР 

(Сјеверозапад, Чејреци и Пухарска )  

Четврта зона  почиње у к.о. Приједор 2 на 

међи парцела означених као к.ч. бр.  159/5 и 

153 које не обухвата и 155/8 преко које 

прелази и на том мјесту додирује границу 

треће зоне града Приједор. Граница се даље 

протеже у правцу југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 155/3, *177/1, 201, 

203 и на том мјесту скреће у правцу сјевера 

паралелно са путем Приједор- Брезничани, 

који је граница са к.о. Чејреци,  прелазећи 

преко парцела означених као к.ч. бр. 196, 

194, 193/1, 189, 191 и обухватајући парцелу 

означену као к.ч. бр. 188/2, те на том мјесту 

излази на пут к.ч. бр. 5667.  Даље наставља у 

правцу сјевера парцелама означеним као 

к.ч. бр. 5950, 5951/1, 5948/1, 5948/3, 

5947/2,*5944, *пут 5945, *5942, *5939/1, 

5934, *5935/1, 5933, *пут 5944, 5931/2, 5929, 

5927/2, 5927/1, 5925/1 и излази на пут 

Приједор – Брезичан, а уједно на том мјесту 

додирује се са границом пете зоне. Све к.о. 

Приједор 2. 
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Граница даље наставља у к.о. Чејреци. 

 Граница се даље ломи у правцу југа пратећи 

пут Приједор – Брезичани до парцела 

означених као к.ч. бр.  143 и даље се креће 

парцелама означеним као к.ч. бр. 143, 

145/1, пресјеца Чејречки пут и наставља у 

правцу југа парцелама означеним као к.ч. 

бр. 147, 149/3, 149/1, 149/2, *пут 153, 155/1, 

155/2, 398/2, 395, 399/2, 399/1, а онда се 

ломи у правцу истока, паралелно са путем 

к.ч. бр. 400, парцелама означеним као к.ч. 

бр. *396, *393, 392/2, *392/1, 391, 387, 386.  

Одатле граница се ломи у правцу 

сјевероистока потоком Зукиновац 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр. 

376, 375, 367, *368, и излази на Чејречки пут. 

Од Чејречког пута  граница кривуда у правцу 

истока парцелама означеним као к.ч. бр. 

342, 327, 328, 323, *326/9, 326/2, 321, 322 и 

излази на поток к.ч. бр. 5654. Креће се тим 

потоком у правцу сјевероистока све до 

Чејречког пута, односно границом са к.о. 

Приједор 2.  

Даље наставља у правцу истока паралелно 

са Улицом Душка Брковића парцелама 

означеним као к.ч. бр. 418 (к.о. Приједор 2), 

*299 (к.о. Чејреци), 656/2, 655, *660/2, 

660/1, 662, 657, 658/3, 670. На том мјесту 

излази на пут к.ч. бр. 5675 и ломи се у 

правцу југоистока у дужини од око 230м  

пратећи тај пут све до раскршћа са путем к.ч. 

бр. 688 који је граница са к.о. Пухарска. 

Одатле се граница ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 691/3 (к.о. Приједор 2) и наставља у 

к.о. Пухарска парцелама означеним као к.ч. 

бр. 504, 503, 502, 501 и 500.  Одатле иде у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 500, 498/2, 498/1, 497 и  495. Све к.о. 

Пухарска. 

Даље се граница креће у правцу 

сјевероистока и кривуда парцелама 

означеним као к.ч. бр. 519, 516/6, 515/1, 

515/4, пресјеца пут 429, 427, 425, 423/1, 

423/2, *пут 533, *286, 287, 288/2, *290/1, 

*290/2, 291, 294, 295 и  297. 

Даље се граница лом у правцу сјевера 

парцелама означеним као к.ч. бр.  *302, 301, 

*300, 305/5, 305/4, *305/8, 305/9, *312, 

315/1, 306 и 256. На том мјесту излази на пут 

к.ч. бр. 255 и у правцу сјевероистока 

кривуда парцелама означеним као к.ч. бр. 

252, 249, 248/1, 248/3, *246/1, *246/3, 246/5, 

*244/1, 244/2, *243, 240/1, 240/2, 239/2, *пут 

531, 209/1, 209/3, 207, 208, 201, не обухвата 

203, 205/1 и 205/2, и иде дијелом границе 

парцеле означене као к.ч. бр.  204, те код 

к.ч. бр. 205/2 прелази преко парцела 

означених као к.ч. бр. 204 и 200/1 и на том 

мјесту наилази на поток Пухарска ког прати 

низводно  у правцу југа све до Улице Душка 

Брковића ( парцела  означена као к.ч. бр. 

532) . На том мјесту се граница четврте зоне 

додирује са границом треће зоне.  

Све к.о. Пухарска 

 

Ч Е Т В Р Т А   З О Н А   ПРИЈЕДОР 

(Сјевероисток, Велико Паланчиште, 

Орловци) 

Граница четврте зоне почиње у к.о. 

Пухарска на тромеђи парцела означених 

као к.ч. бр. 148/3 и 146/2 које не обухвата и 

148/4 коју обухвата, а уједно на том мјесту 

тангира границу треће зоне. Креће се у 

правцу истока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 148/4, 148/5, 151/1, пресјеца пут 

Пухарска- Велико Паланчиште и даље 

наставља у к.о. Велико Паланчиште. 

Граница даље обухвата парцелу означену 

као к.ч. бр. 1996/1 и долази до пута к.ч. бр. 

5681, који  је граница са к.о. Приједор 2.  

Граница даље наставља у к.о. Приједор 2 и 

ломи се у правцу југа парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1175/3, 1175/1, 1186/3, *1185/1, 

1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 

1183/2 и 1184. Одатле се ломи у правцу 

југоистока парцелама означеним као к.ч. бр. 

1191/1, 1195/1, 1253, 1260, 1262, 1261, 

1264/1, 1267/6, 1267/7, 1270/1, 1273/3, 

1273/1, 1273/2, 1275/1 и 1278/2 све до међе 

са парцелом, означеном као к.ч. бр.1281 

коју обухвата.  

На том мјесту се ломи у правцу 

сјевероистока и кривуда парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1281, 1283, *1285/1, 

*1288/1, *1311/2, *1312/2, 1317/1, 1321/1 и 

1324/1. На међи парцела означених као к.ч. 

бр.  1324/2 коју не обухвата и 1324/1 коју 

обухвата, граница наставља у правцу истока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1324/1 и 

1323/2 и излази на пут Приједор -  

Паланчиште и наставља у правцу истока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1335/3 и 

1335/4. На граници парцела означених као 
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к.ч. бр. 1335/4 коју обухвата и 1336/2 коју не 

обухвата, граница се ломи у правцу југа 

паралелно са путем Приједор- Паланчиште и 

иде парцелама означеним као к.ч. бр. 

1335/4, 1335/5, 1335/2, 1398, 1399, 1395, 

1396/1, 1396/2, а одатле у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1396/2, 

*1400/1, 1309/3, 1309/2, 1309/1, 1308, 1305, 

1303, 1301, 1298, 1297/2, 1297/3, 1297/5, 

1297/4 и 1297/1 до границе са парцелом 

означеном као к.ч. бр. 1423/3 коју не 

обухвата. Одатле, граница се ломи у правцу 

југоистока парцелама означеним као к.ч. бр. 

1297/1, 1424, *1423/1, 1421, 1422, 1402/1, 

1393, *1392, *1391, *1387/6, 1389, 1387/5 и 

изчази на поток Милошевица који је граница 

са к.о. Орловци. 

Даље граница наставља у к.о. Орловци. 

Прати поток Милошевицу у правцу сјевера у 

дужини од око 70м, све до границе парцела 

означених као к.ч. бр. 652 коју обухвата и 

648 коју не обухвата. На тој међи наставља у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 652, 651/2, 650/1, 650/2, 649/2, 

649/1, 645, 642, 643,  *640/3 и 640/2 и 

излази на стари пут Приједор – Бања Лука, 

те на том мјесту тангира границу урбаног 

подручја, односно границу градског 

грађевинског земљишта.  

Даље граница прати стари пут Приједор- 

Бања Лука у дужини од око 120м у правцу 

сјевероистока све до границе парцела 

означених као к.ч. бр. 676/2 коју обухвата и 

пута к.ч. бр. 677 који не обухвата, одакле 

наставља у правцу југозапада парцелама 

означеним као к.ч. бр. 676/2, 676/3, 676/4 и 

676/1. На тромеђи парцела означених као 

к.ч. бр. 672 и 677 које не обухвата и 676/1 

коју обухвата, граница се ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 676/1, 675, 674/2, 674/1, 673/2, 673/1 и 

дијела границе 673/4, до тромеђе парцела 

означених као к.ч. бр. 672 коју не обухвата и 

673/4 и 657 које обухвата, одакле се ломи у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 657, 659/2, 659/1, 660, 661, 667, 

пресјеца поток Ријеку и наставља у правцу 

југа парцелама означеним као к.ч. бр. 800, 

800/1, 800/3, *800/2, 810/2, 810/3 и 810/1.  

Одатле се граница ломи у правцу 

сјевероистока не обухватајући парцелу 

означену као к.ч. бр. 808/1 и иде границама 

парцелама означеним као к.ч. бр. 810/4, 

810/5, 810/6, 810/7, 807, *792, 786, 785/2, 

788, 783/1, 783/2, 783/3, 782/4, 782/3, 779/2, 

779/1 све до границе са парцелама 

означеним као к.ч. бр. 778 и 766/1 које не 

обухвата.  

Од те тромеђе граница се ломи у правцу 

југоистока парцелом означеном као к.ч. бр. 

779/1 и избија на пут к.ч. бр. 1929, прелази 

преко њега и наставља у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 824/3, 

834, 833/2, 833/5 све до пута 1931 који се 

одваја од магистралног пута Приједор – 

Бања Лука. Граница прелази преко тог пута и 

у правцу југа иде парцелама означеним као 

к.ч. бр. 856/2 и 859 до тромеђе са 

парцелама означеним као к.ч. бр. 862, 861, 

860/1 које не обухвата, а на том мјесту 

тангира границу друге зоне. Све к.о. 

Орловци. 

 

Ч Е Т В Р Т А  З О Н А ( Југоисточни дио )  

Ова зона почиње у к.о. Орловци од мјеста 

гдје се додирује са границом треће зоне, а 

на међи парцела означених као к.ч. бр.  

873/81, 873/58 и 873/1 које не обухвата и у 

правцу југозапада иде планираном улицом 

504 у дужини од око 520м да би наставила у 

истом правцу паралелно са планираним 

улицама 510 и 511, обухватајући парцеле 

означене као к.ч. бр. 1398/5, 1395/4, 1398/1, 

1398/3, 1398/2, 1396/5, 1396/3, 1396/1, 

1396/4, 1401/2, 1401/1, 1401/3 и 1391, а 

даље наставља планираном улицом 512 у 

истом правцу и у дужини од око 220м 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр. 

1389, 1385, 1335, те на крају планиране 

улице 512 скреће у правцу југоистока и иде 

планираном улицом 513 све до парцеле 

означене као к.ч. бр. 1375/4 и пута 1933.  

На том мјесту се граница ломи у правцу 

запада и иде путем к.ч. бр.  1933 у дужини 

од око 160м све до  границе парцела 

означених као к.ч. бр. 1366/1 и 1366/3 које 

обухвата одакле се ломи у правцу југа 

парцелама означеним као к.ч. бр. *1488/1, 

*1487, 1485, 1488/4, 1491/1, 1490/2, 1491/3 

и 1480. Ту се укључује на пут к.ч. бр. 1475 и 

иде тим путем у правцу југоистока у дужини 

од око 230м, наставља путем к.ч. бр. 1693, те 

од парцеле означене као к.ч. бр. 1472 коју 

не обухвата и 1713 преко које прелази, 
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граница се ломи у правцу југозапада и иде 

парцелама означеним као к.ч. бр. *1713, 

1712, *пут 1711, *1695, *1696, *1695, 1701, 

*пут 1936, односно пут кроз Доње Орловце 

и долази до парцеле 1807. 

Ту се граница ломи у правцу сјеверозапада и 

иде парцелама означеним као к.ч. бр. 

*1807, *пут 1829, *1690/3, *1690/2, *1690/1, 

1687/1, *1690/4, *1688, *1690/5, 1666, 1663, 

1664, *1661/3, *1657 и 1494. 

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

1494 и 1501 које обухвата и 1495 коју не 

обухвата граница се ломи у правцу 

југоистока и иде парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1501, 1502/3, 1517/2, 1518/2, 1519/1 

и 1520, 1535, 1536, 1531, 1541, *1550, *1551, 

а одатле у правцу сјеверозапада пресјеца 

парцеле означене као к.ч. бр. 1553, 1553 све 

до пута к.ч. бр. 5646 ( све к.о. Орловци ).  

Даље граница наставља границом са к.о. 

Приједор 2. На том мјесту граница се ломи у 

правцу југозапада границом парцеле 

означене као к.ч. бр. 5651/1 ( к.о. Приједор 2 

) и долази до пруге Суња – Добој, одакле 

наставља јаругом Стареница у правцу југа и 

југоистока у дужини од око 500м све до 

границе парцела означених као к.ч. бр. 1575 

(к.о. Приједор 1 )  коју не обухвата и 3972 

(к.о. Приједор 1 )  коју обухвата, те наставља 

у правцу југа парцелама означеним као к.ч. 

бр. 3972, 3973, 3974 и 5196. ( Све к.о. 

Приједор 1). 

На граници парцела означених као к.ч. бр.  

1577 ( к.о. Орловци )  и 5198 (к.о. Приједор 

1) које не обухвата и 5196 ( к.о. приједор 1 )  

коју обухвата граница се ломи у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч. бр. 

5196, 5195, 5192, 5191, 5190, 5188 и излази 

на пут 5739 и јаругу Мајчевац. ( све к.о. 

Приједор 1 ). 

Даље граница прати јаругу Мајчевац 

узводно и пут к.ч. бр. 5739 све до раскршћа 

са путем к.ч. бр. 5220 одакле тај пут прати у 

правцу југозапада све до раскршћа са путем 

к.ч. бр. 5735/3. Граница даље пресјеца тај 

пут и иде парцелама означеним као к.ч. бр. 

5231, *5232, ломи се у правцу запада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 5233/2, 

5233/1, 5234/2, 5236/1, *5257/3, *5257/2, 

*5257/1, *5250, 5256/2 и долази до старог 

корита ријеке Гомјеница. Одатле граница 

кривуда у правцу запада и југозапада 

дијелом старог корита Гомјенице 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр. 

5261, 5263, 5265, 5266/2, 5268 и наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр. 5270/1, 

*5271, *5270/1, *5274, *5276, 5277/1, 

5278/2, 5281/1, 5282 и долази до ријеке 

Гомјеница. Ту граница прелази ријеку 

Гомјеницу и у правцу јгозапада кривуда 

парцелама означеним као к.ч. бр. 5870, 

5873, 5888/9, 5888/11, 5888/8, 5888/2, 

пратећи пут 5951, а даље у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр.  5950, 

5953, 5955, 5957, 5959, 5961, 5962, *пут и 

долази до раскрснице путева к.ч. бр. 6744 и 

6087. Даље граница наставља у правцу југа 

путем к.ч. бр. 6087 обухватајући парцеле 

означене као к.ч. бр. 6063/1, 6063/2, 6064, 

6056, 6065/2, 6065/1, 6066/1 и укључује се 

на пут к.ч. бр. 6075, ког прати у дужини од 

око230 м у правцу југа све до раскршћа са 

путевима 6132 и 6114.   

Граница наставља путем к.ч. бр. 6114 у 

дужини од око 100м све до парцеле 

означене као к.ч. бр. 6127/3 коју обухвата и 

6125/2 коју не обухвата, да би наставила у 

правцу југа и југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 6127/3, 6127/4, 

*6126, 6169, 6170, 6171, 6184, 6202, 6201, 

6200, те на граници парцела означених као 

к.ч. 6200 и 6199/1 излази на пут Приједор – 

Томашица. Тај пут прати у правцу југоистока 

у дужини од око 220м, све до парцеле 

означене као к.ч. бр. 6197 коју не обухвата и 

ту се додирује са границом урбаног 

подручја. 

Ч Е Т В Р Т А  З О Н А ( Јужни дио )  

Граница почиње у к.о. Ћела од парцеле 

означене као к.ч. бр. 1010/2 преко које 

прелази и у правцу сјеверозапада кривуда 

парцелама означеним као к.ч. бр. *1010/8, 

*1014/5, *1014/1, одатле се ломи у правцу 

југозапада парцелама означеним као .ч. бр. 

1027/1, 1026, 1025, 1054/3, 1024/2, 1024/1, 

1023/1, 1022 и на граници са парцелом 

означеном као к.ч. бр. 1060 коју не обухвата 

граница скреће у правцу сјеверозапада 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр. 

1022, *1059, 1073/2, 1073/1, 1074/2, 1074/1, 

1075/1, 1075/2. На тромеђи парцела 

означених као к.ч. бр.  1419/2 и 1076/1 које 

не обухвата и 1075/2 коју обухвата граница 

се ломи у правцу сјевероистока парцелама 
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означеним као к.ч. бр. 1075/2, *пут 1855 

*1424/2, *1426/1, 1426/2, *1428/3, *1435, 

*1440, *1443 и 1450. На граници парцела 

означених као к.ч. бр. 1442 коју не обухвата 

и 1450 ( све к.о. Ћела ) и 6231 ( к.о. Приједор 

1 )  које обухвата граница се ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 6231, 6230, 6235 и дијела 6237 

одакле скреће у правцу сјевера парцелама 

означеним као к.ч. бр. 6237, *6242/1, 

*6249/1, 6249/2, 6250/1, *6252, 6257, 6259 и 

6261.  

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

6263 коју обухвата и 6252 коју дијелом 

обухвата граница се ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 6263, 6265, 6042/2, 6042/1, 6040/1, 

6038. 

Од границе парцела означених као к.ч. бр. 

6280 коју не обухвата и 6038 и 6281/1 коју 

обухвата граница иде у правцу југозапада 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр. 

6281/1, 6328/3, 6328/1, 6327, 6326, 6325, 

6341, 6338, 6335, 6609, *6610, 6618/2, 

6618/3, а одатле се ломи у правцу југа 

парцелама означеним као к.ч. бр. 6620, 

6623, 6624 ( све к.о. Приједор 1 )  и *1485 ( 

к.о.  Ћела ). 

Даље граница наставља у к.о. Ћела и ломи 

се у  правцу југозапада обухватајући 

парцеле означене као к.ч. бр.  *1485, *1486, 

*1856/1 и 1489. 

Даље граница се ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1489, 1487 ( к.о. Ћела ) и наставља у 

к.о. Приједор 1 парцелама означеним као  

*6625, 6627, 6637/1, 6637/2, 6652/2, 6651, 

6655/1, пресјеца пругу Сански мост – 

Приједор ( Личка Калдрма ) и прати је у 

правцу сјевера до парцеле означене као к.ч. 

бр. 6656/3 коју обухвата и наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр.  6656/4, 

6656/5, све до тромеђе парцела означених 

као к.ч. бр. 6604/6 и  6604/8, које обухвата и 

6604/2 коју не обухвата. 

Даље, граница се ломи у правцу 

сјеверозапада обухватајући парцеле 

означене као к.ч. бр. 6604/8 и 6604/1, а онда 

у правцу југа се креће парцелама означеним 

као к.ч. бр. 6601, 6602, 6359, 6661, 6663, 

*6667, 6671/1, 6673, 6676/3, дио 6676/1, 

*6674, *пут 6726 и *6732, 6723, 6725/1 

6725/2 и *6750.  

Даље наставља у к.о. Миљаковци 

парцелама означеним као к.ч. бр. 72/1, 71/3, 

71/5, 71/2, 71/1, *68/3, *68/1, *63, 61, 54, 53, 

52, 156, 155/2, 155/1, 152, *151 и 146/1.  

Одатле граница се ломи у правцу истока 

границом парцеле означене као к.ч. бр. 

143/2 све до жељезничке пруге Приједор – 

Личка Калдрма коју прати парцелама 

означеним као к.ч. бр. 143/2, 143/3 и 143/1.  

Одатле се граница ломи у правцу југозапада 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр. 

143/1, 142/1, *пут к.ч. бр. 1443, *168/9, *169, 

168/2, 171/1 и на том мјесту излази на 

ријеку Сану преко које прелази и додирује 

границу треће зоне. ( Све к.о. Миљаковци ). 
 

Ч Е Т В Р Т А  З О Н А ( Западни дио )  

Почиње у к.о. Чараково на путу к.ч. бр. 1815 

код парцела означених као к.ч. бр. 1592 и 

1593 гдје се додирује са границом друге 

зоне и прати тај пут  у правцу запада све до 

раскршћа са путем к.ч. бр. 1813. Ту се 

граница ломи у правцу сјевера и креће се 

путем к.ч. бр. 1813 у дужини од око 540м 

ваздушне линије све до потока к.ч. бр. 1804 

и пута к.ч. бр. 153. Граница наставља у 

правцу сјевера путем к.ч. бр. 153 у дужини 

од око 50м до раскрснице са путем к.ч. бр. 

1811 ( жегерски мост ), а онда у правцу 

сјевера кривуда парцелама означеним као 

к.ч. бр. 154 и *пут 1810.  

Даље граница наставља у к.о. Хамбарине у 

правцу сјевера парцелама означеним као 

к.ч. бр.  2492/1, 2492/2, 2489/1, 2488, 2484, 

2482/1, 2482/2, 2480/7, 2480/2, 2480/4, 

2480/3, 2457/8, 2457/9, 2460/1, 2460/2, 

2460/4, *пут 2708, 2452/1, 2451/2, 2451/1, 

2450/2, 2450/1, 2449, 2448, 2447, 2446/2, 

2445, 2444, 2443/1, 2443/2, 2439/5, 2439/3, 

2438/2, 2436/3, *2436/2, 2437/1, 1874, 

*1873/1, 1873/2, 1872/2, 1872/1, 1869/2, 

1869/1, 1868, 1867/2, 1867/4, 1867/3 1851, 

181, 184/1, 184/2 и излази на пут к.ч. бр. 

2689.  

Ту се граница ломи у правцу сјевероистока и 

прати пут к.ч. бр. 2689 у дужини од око 200м 

све до парцеле означене као к.ч. бр. 171 и 

наставља у правцу сјевера обухватајући 

парцеле означене као к.ч. бр. 171, 174, 173, 
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172 ( све к.о. Хамбарине ), 4595 и 4596 ( к.о. 

Приједор 1 ). 

На тромеђи парцела означених као к.ч. бр.  

4596 ( к.о. Приједор 1 ) и 161 ( к.о. 

Хамбарине)  које обухвата и 162/6 коју не 

обухвата граница се ломи у правцу 

сјеверозапада и наставља у к.о. Хамбарине 

парцелама означеним као к.ч. бр.  161, 

160/2 и  157, до парцеле означене као к.ч. 

бр. 148 коју обухвата, а одатле у правцу 

запада и југозапада паралелно са путем 

Љубија – Приједор и креће се  парцелама 

означеним као к.ч. бр. 147/1, 147/2, 147/3, 

209, 208, 216, 217/1, 218, 221/2, 988, 987/2, 

987/1, 986/2, 985/1, 984, 980/1, 976/1, 976/2, 

976/6, 976/3, 963, *пут 2692, 1043/2, 1403/1, 

1047, 1048/1, 1048/2, 1048/6, 1048/4, 1048/5, 

1048/3, 1066, 1065, 1064, 1059, 1056 и код 

парцеле означене као к.ч. бр. 1056 скреће у 

правцу југа парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1055, *1033, *1034/1, *1034/2, *1029/3, 

1031, 1766, одатле наставља у правцу запада 

кривудајући парцелама означеним као к.ч. 

бр. *1762, 1763, пут 1729, 1732, 1734/2, 

1734/1, *1734/4, 1735/1, *пут 1726, и скреће 

у правцу југа парцелама *1736/1,  *1752/2, 

*1752/3, *1750/1, одатле у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч.бр. *1749/3, 1749/2, *пут 1745, 1741, 

1740, излази на пут к.ч. бр. 1726.  

Затим, граница се ломи у правцу запада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1704, *пут 

2707, 1703/2, *1703/1, 1699/2, а одатле у 

правцу југа и југозапада парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1697, 1654, 1655, 

*1656, 1661, 1670, 1665, 1991 и *1993, те на 

том мјесту излази на раскрсницу путева  к.ч. 

бр. 2704 и 2701 преко које прелази. 

Од парцеле означене као к.ч. бр. 1613 

граница се ломи у правцу сјевера и иде 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1613, 

1614, 1616, 1622, 1637, 1624/3, 1324/4, 

1626/5, 1626/3 и 1633/1,а не обухватајући 

парцеле означене као к.ч. бр. 1632/2, 

1632/1, 1604/1, 1604/5, 1604/2 и 1604/3.  

Од парцеле  означене као к.ч. бр. 1603 коју 

обухвата граница се даље ломи у правцу 

сјеверозапада и запада а паралелно са 

путем Љубија – Приједор парцелама  

означеним као к.ч. бр.  1602, 1598, 1593, 

1592, 1591, 1589, 1588, 1587/3, 1587/2, 1584, 

1583, 1582, 1579/4, 1579/5, 1579/3, 1579/2, 

1579/1, 1578 и 1575. Од парцеле означене 

као к.ч. бр. 1575 граница се ломи у правцу 

сјевероистока и кривуда парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1575, *пут Љубија – 

Приједор 1188, 1190/2, 1191, 1193, *пут 

2695, 1177/1, 1176/4, 1176/1, 1176/3, 1176/2, 

1154, 1155/1, 1155/2, 1149/1, 1143, 1131, 

1130, 1129 и излази на пут к.ч. бр. 2694. 

Прати га у правцу сјевера у дужини од око 

75м до парцеле означене као к.ч. 901 коју не 

обухвата и 909/1 преко које прелази. 

Одатле граница наставља у правцу истока 

парцелма означеним као к.ч. бр. *909/1, 

909/2, 917, 923, *931, *929/1, *929/5, 937, 

*936, *938/1, 938/2 и излази на пут к.ч. бр. 

2693. Прати га у дужини од око 120м у 

правцу истока све до парцеле означене као 

к.ч. бр. 942 коју не обухвата и 956 коју 

обухвата и наставља парцелама означеним 

као к.ч. бр. 955/1 и 958 све до пута к.ч. бр. 

2691. Прати га у правцу сјеверозапада у 

дужини од око 120м све до парцеле 

означене као к.ч. бр. 609/1 коју обухвата и 

наставља источно парцелама означеним као 

к.ч. бр. 610 и 612.  

Одатле се граница ломи у правцу сјевера 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр. 

585, 584/1, 549, 547, 552, 569, 568/2, 568/1, 

566, 563, *пут 2686, 287, 286/1, 4 и  469, те 

излази на раскрсницу путева 1288  и 1286 

одакле наставља у к.о. Раковчани путем к.ч. 

бр. 1286 у правцу сјевера у дужини од око 

320м све до парцеле к.ч. бр.  306. Одатле 

наставља правац сјевера парцелама 

означеним као к.ч. бр. 306, 323/1, 323/2 и 

318/1.  

Даље наставља у к.о. Ризвановићи 

парцелама означеним као к.ч. бр.  566, 567, 

561, 560, 559, 537, 538, 539, 128, 129, 130/1, 

130/3, 130/2, *131, 133/3, *519/2, 519/3 и 

излази на  пут к.ч. бр. 1582. Наставља у 

правцу сјевера паралелно са путем к.ч. бр. 

1269, парцелама означеним као к.ч. бр. 

134/2 и  134/3. 

Одатле наставља у к.о. Бишћани парцелама 

означеним као к.ч. бр. 469/1, 469/2, 470/2, 

470/1, 399/2, 404/6, 422, 412/2, 411 и  410. 

На тромеђи парцела означених као к.ч. бр.  

410 и 409 које обухвата и 408/2 коју не 

обухвата, а паралелно са путем к.ч. бр. 1267 

граница се ломи у правцу запада парцелама 

означеним као к.ч. бр. 409, 407, 405/1, 
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405/10, 405/3, 405/2, 384/4, 384/2, 385, 

388/1, 388/2 и излази на пут к.ч. бр. 1260/1. 

Одатле граница се ломи у правцу сјевера 

пратећи пут к.ч. бр. 1260/1 долази до 

раскрснице са путевима к.ч. бр. 1267 и 313 и 

наставља путем к.ч. бр. 313 у правцу сјевера 

све до парцеле означене као к.ч. бр. 311/3 

коју не обухвата и 308/1 коју обухвата. 

Одатле граница кривуда у правцу истока све 

до ријеке Сане обухватајући парцеле 

означене као к.ч. бр. 308/1, 308/2, 309, 

310/5, 310/1, 310/8, 379/1, 379/2, 355/2, 

359/3, 359/1, 359/5 и 361. На том мјесту 

излази на ријеку Сану која је на том дијелу 

граница са к.о. Приједор 1 и прати је 

узводно односно у правцу југоистока у 

дужини од око 180м, све до краја пута к.ч. 

бр. 1267 и парцеле 365 коју обухвата.  

Прелази ријеку Сану, наставља у к.о. 

Приједор 1, те од парцеле означене као к.ч. 

бр. 575 прати ријеку Сану низводно у правцу 

сјеверозапада у дужини од око 1 км све до 

потока Светиња. Потоком Светиња се креће 

у правцу сјевероистока у дужини од око 

400м све до раскрснице са путем Брезичани 

– Приједор ( који се наставља на Улицу 

Мухарема Суљановића ). Одатле прати пут 

Брезичани – Приједор у правцу запада у 

дужини од око 160 м све до раскрснице са 

путем к.ч. бр. 5689, одакле се ломи у правцу 

сјевера, те прати тај пут у дужини од око 

450м све до парцеле означене као к.ч. бр. 56 

коју не обухвата и 27 коју обухвата.  

Одатле се граница ломи у правцу 

сјеверозапада и иде парцелама означеним 

као к.ч. бр. 27, 26, 25, 24, 22, *19, 17, 14,12, 

11/3, 11/1, 11/2, 8, 7, 3, 2 и излази на поток 

Цигануша који је граница са к.о. Брезичани. 

Затим се креће потоком Цигануша у правцу 

сјевера све до жељезничке пруге Нови Град 

– Приједор и на том мјесту се додирује са 

границом друге зоне.  
 

П Е Т А   З О Н А  

СЕГМЕНТ 1 

Граница почиње у к.о. Чараково на граници 

парцела означених као к.ч. бр. 1711/2 коју 

обухвата и 1710/1 и 1712/1 које не обухвата 

и на том мјесту се додирује са границом 

треће зоне, а поклапа се са границом 

урбаног подручја.  

Граница иде у правцу запада парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1711/2, 1711/1, 1694, 

1692/2, 1692/1, 1691/2, 1691/1, 1688, 1687, 

1686/1, 1681, 1680 и излази на пут к.ч. бр. 

1816. 

Одатле се граница ломи у правцу 

сјеверозапада и прати пут к.ч. бр. 1816 у 

дужини од око 600м све до раскрснице са 

путе 1815 којим даље наставља у правцу 

сјевероистока у дужини од око 370м све до 

раскрснице са путем 1814. 

Граница даље прати пут к.ч. бр. 1814 све до 

парцела означених као к.ч. бр. 1543 коју 

обухвата и 626 коју не обухвата. Даље 

граница наставља у правцу сјевера 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1550, 

590/1, 590/2 и 588 одакле се ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 588 и 587 те избија на пут 1822 ког прати 

у правцу сјевероистока у дужини од око 

200м све до раскрснице са путевима 1811 и 

1810. Граница даље наставља путем 1811 

који је уједно и граница са к.о. Хамбарине у 

правцу сјеверозапада у дужини од око 150м 

све до к.ч. бр. 2506 ( к.о. Хамбарине ) , коју 

обухвата, а на том мјесту напушта границу 

урбаног подручја. Даље граница наставља у 

к.о. Хамбарине. 

Граница иде у правцу сјевера парцелама 

означеним као к.ч. бр.. 2506 и 2505, те  

избија на пут 2705 ког прати у правцу 

сјеверозапада у дужини од око 250м све до 

к.ч. 2508/1 одакле се ломи у правцу запада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 2511/1, 

2511/2, 2512/2, 2512/1, 2514, 2521/4, *пут 

2704, *2539, 2216/2, 2216/1, 2218, 2220/2, 

2224, 2227/1, 2227/3,2229/1, 2234, *2236, 

2009/3, 2006, 2009/1, *2011, 2003, 2000, 

1999/1, 1999/2, 1998/1 и избија на пут к.ч. 

бр. 2701. 

Граница прелази преко пута к.ч. бр. 2701 и 

иде у правцу сјевера парцелама означеним 

као к.ч. бр. 2022/3, 2022/1, 2022/2, 2024 и 

2023 и на том мјесту се додирује са 

границом четврте зоне. 
 

СЕГМЕНТ 2 

Почиње у к.о. Хамбарине на тромеђи 

парцела означених као к.ч. бр. 1573/2 коју 

обухвата и 1549 и 1576 које не обухвата, а на 

том мјесту се додирује са границом четврте 

зоне и границом урбаног подручја. Граница 
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иде у правцу сјевера парцелама означеним 

као к.ч. бр./ 1573/1, 1574/1, прелази преко 

пута к.ч. бр. 2688 ( Љубија Приједор ) и 

наставља у правцу сјевероистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1196, 1197, гдје се 

ломи у правцу запада парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1199, 1203/2, 1203/1, 1208/2, 

1207, 1209/1 и 1209/2 и избија на пут к.ч. бр. 

1243 одакле се ломи у правцу сјевера и иде 

парцелама означеним као к.ч. бр. 841/4, 

843, 845/2, 845/3, 845/1, 845/4, *пут 835, 

823/1, 818/2, 818/1, 815/2, 815/1, 816, *пут 

2696, 789, 770/1, 793/2, *пут 788, 777, 780, 

782, *434, 436/1, 435, 438/2, 444, 446, 416/2, 

416/4, 416/5, 416/1.  

Даље граница наставља у к.о. Раковчани и у 

правцу сјеверозапада иде парцелама 

означеним као к.ч. бр. 758, 756, 755/1, 764, 

*пут 1293, 751, *750, *пут 730, а одатле иде у 

правцу сјевероистока парцелама означеним 

као к.ч. бр. 720, 718/2, 718, 713, 712, *678/1, 

678/4, 679, 680, 682, 688/2, 690, 696, 699/2, а 

одатле у правцу сјеверозапада граница  се 

ломи парцелама означеним као к.ч. бр. 701, 

703, *пут 1283, 93/2 и долази до парцеле 

означене као к.ч. бр. 93/3. 

Одатле се граница ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. *93/4, *93/1, *93/5, *100, 103, 107/3, 

107/2, 108/4, 109, 110, 111/2, 111/1, 116/1, 

115/2, *118/2, *118/1, *122, *126 и  124, а 

одатле у правцу сјеверозапада паралелно са 

путем к.ч. бр. 1284 граница иде парцелама 

означеним као к.ч. бр. 128, 129/2, *130/1, 

130/2, 134/2, 135, *136, *142 и 138. ( све к.о. 

Раковчани ). 
 

СЕГМЕНТ 3 

Почиње у к.о. Приједор 2 од потока 

Цигануша који је на том дјелу граница са к.о. 

Брезичани, а код парцеле означене као к.ч. 

бр. 3 и на том мјесту се додирује са 

границом друга зоне. 

 Граница иде у правцу сјевероистока 

границама парцела означеним као к.ч. бр. 3, 

5/4, 5/1, 7, 8, 5736/2, 5736/3, 5742/2, 5741/3, 

5741/1, 5740/1, 5740/2, 5739 и избија на пут 

к.ч. бр. 5738. Од тог пута се граница ломи у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 5747/4, 5743/1, 5773/1, 5773/3, 

5776/4, 5776/3, 5776/2, 5779, 5781, 5786/2, 

5785/1, 5791/3, 5791/1, 5791/4, 5794/1, 

*поток Светиња и 73. 

Одатле се граница ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 87/1, 86, 5989/2, 5989/3, 5988 и избија на 

пут к.ч. бр. 5833 ког прати до парцеле 

означене као к.ч. бр. 5831, одакле се ломи у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 5831, 5832/1, 5839/1, 5840, *поток 

к.ч. бр. 5991, 5974/5, 5974/1, 5974/4, 5974/6, 

5975/1, 5976 и избија на поток  5964. Прати 

га у правцу сјевероистока у дужини од око 

200м прелазећи преко пута к.ч. бр. 994, све 

до парцеле 5911 одакле се граница ломи у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 5911, 5913/2, 5919/1, 5920/2, 5920/6, 

5920/1 и 5920/4, а на том мјесту се додирује 

са границом четврте зоне. 
 

СЕГМЕНТ 4 

Граница почиње у к.о. Чејреци  од пута к.ч. 

бр. 5993 који је граница са к.о. Приједор 2 и 

к.о. Чејреци, а код парцеле означене као к.ч. 

бр. 142/4 коју обухвата и на том мјесту се 

додирује са границом четврте зоне. 

Граница иде у правцу сјевера парцелама 

означеним као к.ч. бр. 142/4, 142/6, 142/3, 

142/2, 142/1, 142/7, 142/5, 138 и 139, а 

одатле се ломи у правцу југа обухватајући 

исте парцеле све до к.ч. бр. 136/4 одакле се 

граница ломи у правцу истока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 136/4, 133/1, 133/4, 

133/3, 133/2, те код парцеле 132 се ломи у 

правцу сјевера парцелама означеним као 

к.ч. бр. 132, 131, 130, 116 и 115, а одатле у 

правцу истока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 118/5, 118/1, 121, 122/2, 92/1, те код 

парцеле 206 се ломи у правцу сјевероистока 

поменутом парцелом пресјеца пут к.ч. бр. 

434 и обухвата парцеле означене као к.ч. бр. 

62, 61 и 64. 

Ту се граница ломи у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 64, *65/1, 

*66, 70/1, 70/2, *74, 76 и 77/1. 

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

77/3 коју не обухвата и 77/1 коју обухвата 

граница се поклапа са границом урбаног 

подручја и наставља поклапајући се 

границом урбаног подручја. Граница иде 

границом катастарских општина Чејреци и 

Црна Долина све до тромеђе катастарских 

општина Чејреци, Црна Долина и Пухарска. 
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Даље граница наставља границом 

катастарских општина Црна Долина и 

Пухарска све до к.ч. бр. 279/2 коју не 

обухвата и 280 коју обухвата. Одатле 

граница наставља у правцу истока кроз к.о. 

Пухарска парцелама означеним као к.ч. бр. 

280, 305/6, а одатле иде у правцу сјевера 

парцелама означеним као к.ч. бр. 308/2, 

307, 258, 259 и избија на пут 255 којим се 

спушта у правцу југа све до к.ч. бр. 258 коју 

обухвата и 254/3 коју не обухвата и на том 

мјесту се додирује са границом четврте 

зоне, а напушта границу урбаног подручја. 
 

 

СЕГМЕНТ 5 

Почиње у к.о. Орловци на раскрсници старог 

пута Приједор – Бања Лука и пута и пута за 

Мало Паланчиште ( к.ч. бр. 1918 ). 

Прати стари пут приједор – Бања Лука у 

дужини од око 1500 м, све до к.ч. бр. 874/1 и 

873/26 које не обухвата и 875/1 које 

обухвата, гдје се додирује са границом 

треће зоне. ( Све к.о. Орловци ) 

 

СЕГМЕНТ  6 

Граница пете зоне шести сегмент почиње на 

граници катастарских општина к.о. Орловци 

и к.о. Козаруша од потока Мајчевац између 

парцела означених као к.ч. бр. 1114/1 к.о. 

Орловци и 3870/3 к.о. Козаруша, а на том 

мјесту се додирује са границом треће зоне. 

Граница иде у правцу југозапада 

поклапајући се са границом урбаног 

подручја потоком Мајчевац ( границом 

катастарских општина Орловци, Козаруша и 

Доњи Гаревци )све до пута к.ч. бр. 1109. 

Одатле  граница иде у правцу сјеверозапада 

кроз к.о. Орловци путем 1109 све до 

раскрснице са путем к.ч. бр. 1932/1 ког даље 

прати у правцу сјеверозапада све до 

раскрснице са путем к.ч.бр. 1932/7 дакле се 

граница ломи у правцу југозапада. 

Граница прати пут к.ч.бр. 1932/7 у дужини 

од око 720м све до раскрснице са 

планираном улицом 503 гдје се граница 

ломи у правцу сјеверозапада те иде 

планираном улицом 503 све до раскрснице 

са планираном улицом 502.  

Одатле граница обухвата новопројектовано 

насеље „Јанића пумпа“ крећући се јужним 

ободом поменутог насеља све до 

раскрснице новопројектованих улица 513 и 

514. Од поменуте раскрснице граница се 

ломи у правцу југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1375/4, 1375/5, *пут 

1933, 1483, 1468/1, 1468/3, 1472, и излази на 

пут к.ч. бр. 1693. 

Прати га у правцу истока у дужини од око 

220м све до парцеле означене као к.ч. бр. 

1115 и 1437 које обухвата и 1441 коју не 

обухвата. Наставља у правцу истока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1437 и 

1435 одакле се ломи у правцу југа и напушта 

границу урбаног подручја парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1435, 1730, 1732, 

1733 и 1735, а одатле иде у правцу истока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1737, 

1738, 1741, *пут 1934, 1757, 1759, *пут 1754, 

1764, 1767 и излази на поток Мајчевац који 

је у том дјелу граница са к.о. Доњи Гаревци.  

На том мјесту граница пете зоне се поново 

поклапа са границом урбаног подручја и 

прати поток Мајчевац у правцу југозапада 

све до к.ч. бр. 1776. Ту граница пете зоне 

напушта границу урбаног подручја и поток 

Мајчевац те иде у правцу запада парцелама 

означеним као к.ч. бр. *1774/2, 1772, 

1774/3, *пут 1780, 1781, 1804, 1805, 1809/2 а 

одатле се ломи у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1828/1, 

1830 и 1850. 

Граница даље иде у правцу сјеверозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1850, 1851 

и 1678 те од парцеле означене као к.ч. бр. 

1864 коју обухвата граница се ломи у правцу 

запада парцелама означеним као к.ч. бр. 

*1863, *1865, *1866, 1870, 1871, 1877, 1871 и 

излази на пут  1579 ког прати у правцу 

југозапада све до жељезничке пруге Суња – 

Добој. 

Граница наставља путем к.ч. бр. 1579 у 

правцу југозапада и у дужини од око 450м 

све до потока Мајчевац и тромеђе 

катастарских општина Доњи Гаревци, 

Приједор 1 и Орловци.  Одатле се граница 

пете зоне поново поклапа са границом 

урбаног подручја. 

Граница даље наставља границом између 

к.о. Приједор 1 и к.о. Доњи Гаревци путем 

5738 у правцу југозапада у дужини од око 

550м све до раскрснице са путевима к.ч. бр. 

5759 и 6745/1 гдје напушта границу урбаног 

подручја. оГраница даље наставља кроз к.о. 
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Приједор 1 у правцу југозапада парцелама 

означеним као к.ч. бр. 5770, 5771/1, 5778/1, 

*пут 5787, 5794/3 и излази на ријеку 

Гомјеницу. 

Прати је у правцу запада у дужини од око 

800м све до к.ч. бр. 5864 и пута к.ч. бр. 5834 

ког прати у правцу југозапада у дужини од 

око 100м све до к.ч. бр. 5848 гдје се ломи у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 5848, 5847, 5846 и излази на 

раскрсницу путева к.ч. бр. 5834 и 5841. Даље 

граница се ломи у правцу југозапада путем 

к.ч. бр. 5841 у дужини од око 200м и 

наставља путем к.ч. бр. 6094 у истом правцу 

све до к.ч. бр. 6098. Одатле се граница ломи 

у правцу југа парцелама означеним као к.ч. 

бр. 6098, 6099/1 и избија на пут 6102 који је 

уједно и граница са к.о. Ћела и иде тим 

путем у правцу југоистока у дужини од око 

350м све до пута који је граница између к.о. 

Приједор 1 и Ћела. 

Одатле граница се поклапа са границом 

урбаног подручја и прати тај пут ( границу 

између к.о. Приједор 1 и Ћела ) у дужини од 

око 600м у правцу југа све до раскрснице са 

путем Приједор – Томашица. Даље граница 

наставља кроз к.о. Ћела путем Приједор – 

Томашица у правцу југоистока и у дужини од 

око 170м све до раскрснице са путем к.ч. бр. 

1854 одакле се граница ломи у правцу 

југозапада пратећи тај пут у дужини од око 

1300м све до границе са к.о. Миљаковци 

односно парцела означених као к.ч. бр. 

120/1 ( к.о. Миљаковци ) коју обухвата и 124 

коју не обухвата ( к.о. Миљаковци ).  

Ту се граница одваја од границе урбаног 

подручја. 

Граница даље наставља кроз к.о. 

Миљаковци у правцу сјеверозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 120/1, 

123, 123/2 и 122а одатле се ломи у правцу 

југоистока парцелама означеним као к.ч. бр. 

119/3, 128/3, 129/2, *118/9, *118/1, 132/2, 

133/3, 134/3, 136/6, 137/6, 137/8, 137/7 и 

прелази преко жељезничке пруге Приједор 

– Личка Калдрма. 

Граница наставља у истом правцу 

парцелама означеним као к.ч. бр. 142/4, 

139/2, *пут 1443, 170/2, 171/3, 172/3 и 

излази на ријеку Сану преко које прелази 

гдје се додирује са границом треће зоне 

Граница даље наставља у к.о. Ризвановићи и 

иде у правцу запада парцелама означеним 

као к.ч. бр. 834/2, *833, 831, 829/6, *837, 

843/1, 846/4, 849, *851, *871/1, *пут 870, 

869, *867/1, *867/2, 1434, *1432, *1431/1, 

*1426, 1427 и излази на пут к.ч. бр. 1587. 

Од пута се ломи у правцу сјевероистока и 

иде парцелама означеним као к.ч. бр. 

*1417/1, *1417/2, *884/1, *885, 886/1, *пут 

15851379/2, 901/2, 901/3, 901/1, *902, 909/1, 

918/2, 918/1, 918/3, 923, 924, 926, 927/3, 

927/2, 930, 932, 933, *пут 941/2, 941/1, 

*942/4, 942/1, *942/3 и излази на пут к.ч. бр. 

938 и наставља у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр.  295/2, 

291/4, 291/3, 291/2, *285, 284/1, 284/2, 

279/2, 283 и 279/1. 

Граница даље наставља у к.о. Бишћани у 

правцу сјеверозапада парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1257, *1249/2, *1249/1, *1248, 

1244, 1243 и излази на раскрсницу путева 

к.ч. бр. 1260/1 и 1263. Одатле граница 

наставља у правцу истока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 567, 565, 563, 560/1, 

560/2, 560/7, 560/3, 558, 555/2, 555/1, 554, 

*552, 551, *549/2, 550, *549/1, *545, *544/4, 

544/2, *542/1, 542/2, *540/2, *540/1, *537/3, 

537/2, 538, *537/1, *532, 529/1, 529/2, 523/1, 

518, 517, *514, 510/2, 509/3, 509/2, *508/2, 

*508/1, *505/2, *505/3, *505/4, 501, 499, 

498/5, 498/1, 498/4, 498/8, 498/3, 493, 495/1, 

495/3 и 495/2. 

Граница даље наставља у правцу сјевера, а 

паралелно са путем к.ч. бр. 1230/1 

парцелама означеним као к.ч. бр. 487, 486, 

485, 484, 481/2, 481/1,   270, 273/1, 274/1, 

*277/2, *277/3, 277/4, 276, *пут 1267, 307, 

304, 303, *301/1, 298/2, 298/3, 298/4, 316, 

325, 328, 330 и 331 и на том мјесту излази на 

ријеку Сану, прелази преко ње  у правцу 

сјеверозапада све до парцеле означене као 

к.ч. бр. 126 ( к.о. Приједор 1 ). 

Даље граница наставља у к.о. Приједор 1 у 

правцу сјевероистока парцелама означеним 

као к.ч. бр. 126, 127, 128 и 129 и избија на 

пут к.ч. бр. 5690, ког прати у правцу 

сјеверозапада у дужини од око 900м све до 

потока Цигануша ког даље прати у правцу 

сјевероистока у дужини од око 600м све до 

парцеле 93 коју обухвата гдје се додирује са 

границом четврте зоне ( све к.о. Приједор 1 ) 
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Ш Е С Т А   З О Н А 

 

СЕГМЕНТ 1 

Почиње  у к.о. Брезичани на граници 

парцела означених као к.ч. бр. 2538 коју 

обухвата и 2543 и 2550/1 које не обухвата, а 

на том мјесту се додирује са границом друге 

зоне. 

Иде у правцу сјевероистока обухватајући 

парцеле означене као к.ч. бр. 2538 и 2528, те 

излази на пут к.ч. бр. 2798. 

Прати тај пут у правцу југа све до раскрснице 

са путем к.ч. бр. 2572. 

Одатле, граница се ломи у правцу истока, 

прати пут к.ч. бр. 2572 у дужини од око 

630м, све до потока Цигануша, који је уједно 

и граница са к.о Приједор 2. 

Од потока Цигануша, граница наставља 

границом к.о. Брезичани и к.о. Приједор 2, 

све до тромеђе између к.о. Брезичани, 

Приједор 2 и Чејреци. 

Граница даље наставља границом к.о. 

Брезичани и к.о. Чејреци, све до тромеђе 

катастарских општина Чејреци, Брезичани и 

Црна Долина. 

Даље наставља границом к.о. Чејреци и 

Црна Долина, све до к.ч. 77/3 ( к.о. Чејреци ), 

коју обухвата и к.ч. бр. 1336 ( к.о. Црна 

Долина ) и 77/1 ( к.о. Чејреци ), које не 

обухвата. 

 

СЕГМЕНТ 2 

Почиње у к.о. Пухарска на тромеђи парцела 

означених као к.ч. бр. 260 и 269 које не 

обухвата и пута к.ч. бр. 255 који обухвата. 

Иде у правцу сјевероистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 254/5, 254/2, 251, 

246/1, 246/3, 244/3, а затим у правцу сјевера 

иде парцелама означеним као к.ч. бр. 266 

све до пута к.ч. бр. 511. 

Од пута наставља у правцу истока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 219, 218, 

200/2, *поток Пухарска, 102/2, *102/6, 104, 

99 и излази на пут Приједор – Козарска 

Дубица. Прелази тај пут Приједор – Козарска 

Дубица и наставља у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 114 и 115. 

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

115 коју обухвата и 1513 ( к.о. Велико 

Паланчиште ) коју не обухвата, граница 

шесте зоне даље прати границу к.о. 

Пухарска и к.о. Велико Паланчиште, све до 

к.ч. бр. 148/1 ( к.о Пухарска ) и 1988/5  ( к.о. 

Велико Паланчиште) и пута Пухарска – 

Велико Паланчиште. 

Од тог пута граница наставља у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1996/12, 1996/11, 1996/2, 1997, 2016/14, 

2017. (све к.о. велико Паланчиште). 

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

2017 (к.о. Велико Паланчиште) и 1188 (к.о. 

Приједор 2) које обухвата и 2018 (к.о. 

Велико Паланчиште)  коју не обухвата, 

граница наставља границом к.о. Приједор 2 

и к.о. Велико Паланчиште, све до тромеђе 

катастарских општина Приједор 2, Велико 

Паланчиште и Орловци. 

Даље граница наставља у к.о. Орловци 

потоком Бечковац у правцу југоистока до 

потока Милошевица, који је граница са к.о. 

Приједор 2 и Орловци. 

Граница одатле иде потоком Милошевица 

све до к.ч. бр. 629/1 коју обухвата и 523 коју 

не обухвата. 

Одатле граница иде у правцу југоистока 

парцелама 629/1, 629/2, 637, 631, 635 и 634, 

а код к.ч. бр. 631 се ломи у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч. 

631, 644 и 640/3 гдје се додирује са 

границом четврте зоне. ( све к.о. Орловци). 

 

СЕГМЕНТ 3 

Граница почиње у к.о. Орловци на граници 

парцела означених као  к.ч. бр. 1441 и 1435 

које не обухвата и 1434 коју обухвата, а на 

том мјесту се додирује се границом 5. Зоне.- 

Одатле иде у правцу сјевера парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1434, 1432/2, 1430/2, 

и излази на пут к.ч. бр. 1933. Прати га у 

правцу југоистока све до к.ч. бр. 1197/2 коју 

обухвата. 

Даље се ломи у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1197/2, 

1197/3, 1202/4, 1202/1, одатле у правцу 

југозапда парцелама означеним као к.ч. бр. 

1202/1, 1201, 1176 и долази до потока 

Мајчевац који је у том дијелу граница са к.о. 

Доњи Гаревци. 

Затим, граница прати поток Мајчевац у 

дужини од око 720 м све до к.ч. бр. 1763/4 

коју обухвата и 1767 и 659 (к.о. Доњи 

Гаревци) које не обухвата и на том мјесту се 

додирује се границом 5. Зоне. 
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СЕГМЕНТ  4  

Почиње на граници к.о. Орловци и Доњи 

Гаревци на потоку Мајчевац између парцела 

означених као к.ч. бр. 1176 (к.о. Орловци) 

коју обухвата и 672 (к.о. Доњи Гаревци) коју 

не обухвата. 

Граница иде у правцу југозапада потоком 

Мајчевац у дужини од око 1300 м и долази 

на пругу Суња – Добој, преко које прелази, а 

затим наставља поменутим потоком у истом 

правцу у дужини од око 600 м, све до 

раскрсинце са путем к.ч. бр.1579, гдје се 

додирује са границом 5. Зоне. 

 

СЕГМЕНТ 5 

Почиње на раскрсници оутева к.ч. бр. 5759 

(к.о. Приједор 1), 5738 (к.о. Приједор 1) и 

6745/1 (к.о. Приједор 1), а на том мјесту се 

додирује са границом 5. Зоне. 

Путеви к.ч. нр. 5738 и 6745/1 су граница 

између катастарских општина Приједор 1 и 

Доњи Гаревци. 

Граница прати пут к.ч. бр. 6745/1 све до 

ријеке Гомјенице у правцу југа и у дужини 

од око 250 м. 

Одатле граница се ломи у правцу запада 

пратећи ријеку Гомјеницу све до к.ч. бр. 

5819 (к.о. Приједор 1) и 2/1 (к.о. Ћела). 

Даље граница иде границом катастарских 

општина Приједор 1 и Ћела, све до 

раскрснице путева 117 (к.о. Ћела) и ......... 

(к.о. Приједор 1), гдје се додирује са 

границом 5. Зоне. 

 

СЕГМЕНТ 6 

Почиње на граници између катастарских 

општина Миљаковци и Ћела, на путу к.ч. бр. 

1535, а између парцела к.ч. бр. 120 и 213 

(к.о. Миљаковци) које обухвата и 1528/2 

(к.о. Ћела) коју не обухвата, а на том мјесту 

додирује границу 5. Зоне. 

Одатле, граница иде у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 213, 214, 

125/1, 130, 131, 137/4, а даље у правцу југа 

парцелама означеним као к.ч. бр. 198, 197, 

196 и 195. 

Ту се граница ломи у правцу запада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 195, 

194/1, 194/2, *пруга Приједор – Лићка 

калдрма, 183 и излази на раскрсницу путева 

к.ч. бр. 182 и 1443. 

Наставља путем к.ч. бр. 182 у правцу запада 

у дужини од око 320 м, те избија на ријеку 

Сану, преко које прелази и  додирује се са 

границом 3. Зоне 

 

СЕГМЕНТ  7 

Почиње на путу  к.ч. бр. 1811, који је граница 

између катастарских општина Чараково и 

Хамбарине , између парцела  означених као 

као  к.ч  бр. 2506 (к.о. Хамбарине)  и  161/1  

(к.о. Чараково). 

На том мјесту граница се додирује са 

границом пете зоне и иде у правцу запада  

путем к.ч. бр. 1811 у дужини од око 600м све 

до к.ч. бр. 2531. 

Даље се граница ломи у правцу 

сјеверозапада и иде кроз к.о. Хамбарине  

парцелама ознченим као к.ч. бр.  2531,  

2529, 2528,  2527,  2526, 2538, 2539, 2215, 

2220/1, 2223,  2228, 2232, 2207, 2205, 2202, 

2204, 2009/4, 2009/2, 2009/6 и избија на пут 

к.ч. бр. 2011. 

Даље граница прати пут  к.ч.  бр. 2011 у 

правцу запада у дужини од око 200м све до 

к.ч. бр 2197 , одакле наставља у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч. бр. 

2196, 2192, 2193/1, 2193/2, 2185, 2159/1, 

*пут 2703, 2152, *2150/3, 2148/1, 2143, 2142, 

2128, 2125, 2120/2, *пут 2702, 2108/1, 

2112/1, 2602, 2601, 2605, 2621, 2625 и избија 

на пут к.ч. бр. 2701.  

Одатле се граница ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1452,           1454/2, 1454/1, 1456/4, 

1456/1, 1458, 1464, 1466/1, 1467, 1471, 1473, 

1484, 1485, 2098/1, 2094/1, 2086, 2082/1 и 

избија пут к.ч. бр. 2079 . 

Прати га у правцу сјевера у дужини од око 

50 м све до раскрснице са путевима к.ч. бр. 

2699, 2700, одакле настаља у правцу сјевера 

путем к.ч. бр. 2700 у дужини од око 100м,  

све до парцеле  означене као к.ч. бр. 2048/2. 

Даље граница иде у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 2049/1, 

*пут 2051, 2041/2, 2042/1 , 2041/3, 2036, 

2035, 2034, 2028, 2027 и 2026, а одатле у 

правцу сјеверозапада парцелама означеним 

као к.ч. бр.  1608, 1629, 1606, 1576, 1573/2, 

1573/1, 1572, 1571/3, 1571/2, 1571/1, 1568, 

1570 и избија на пут  Љубија – Приједор . 

Граница  прати пут Приједор-Љубија у 

правцу запада у дужини од око 170м све до 
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к.ч. бр. 1226, одакле наставља у правцу 

сјеверозапада парлема означеним као к.ч. 

бр. 1226, 1225, *1224, 1242,  1250, 1249, 

1248, 1247, 1260 и 1259 и одатле у правцу 

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1262, 1273 и  1278. 

Даље граница наставља у  к.о.  Раковчани  

парцелама означеним као к.ч  бр .  806,  

805/1,  804  избија на пут  к.ч. бр.  2696 . 

Прати тај пут у правцу запада  у дужини од 

око 300м  и долази до  раскрснице са 

жељезничком пругом  Приједор-Љубија . 

Граница даље прати жељезничку пругу 

Приједор-Љубија у правцу сјеверозапда у 

дужини од око 80м те долази на раскрсницу 

са путем к.ч. бр. 1293. 

Граница даље наставља у  к.о. Раковчани. 

Од пута к.ч. бр. 1293 граница иде у правцу 

сјеверозапда парцелама  к.ч. бр.  1169/2 

,1169/3, 1169/4, 1168, а одатле наставља у 

правцу сјевероистока парцелама означеним 

као к.ч. бр.  1167/2,  1166, 1164, 1157/1, 

1157/3, 1154/1, *1154/2, 837, 841/5, 841/1, 

841/4, 842/3,  854/5, 857,  860/2,  859,  860/1  

и излази на пут к.ч. бр.  1294 . 

Граница прати поменути пут  у дужини од 

око 480 м  у правцу сјеверозапда  све до 

раскрснице са  путем  к.ч. бр. 1289  којим 

наставља у правцу сјевероистока  у дужини 

од 120 м. 

Од парцеле  к.ч. бр.  39/1 граница иде у 

правцу  сјевероистока парцелама означеним 

као к.ч. бр. 39/1, 45/6, 45/1, 54, 57/6, 62/2,  

62/1, 64/2,  64/4,  67, 70/1, 80/1 а одатле у 

правцу југоистока  парцелама означеним 

као к.ч . бр.  80/2  и  84/2 . 

Даље граница наставља у правцу 

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр.  93/3, 93/4, 93/1, 93/5, 100, 105, 106, 

113 и  97/2,  а одатле у правцу запада 

парцелама означеним  као к.ч. бр.  130/1, 

одакле се граница ломи  у правцу  

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр.  133 и  142. 

Граница даље наставља у к.о.  Ризвановићи  

и иде  у правцу сјеверозапада  парцелама 

означеним као к.ч. бр.  834/1, 833, 832, 

829/4, 837, 843/2,  846/6,  846/3, 850, 851, 

871/1, 870, 867/1, 867/2, 1432, 1431/1, 1430, 

1426, 1425, 1421, *пут 1587, 1419, 1417/1, 

1416, 1415, 1396/2 и избија на пут  к.ч. бр. 

1585. 

Прати га у правцу запада,  а затим  у правцу  

сјевероистока  све до  к.ч. бр.  1023 коју не 

обухвата  и  994/4 коју обухвата . 

Граница даље наставља у правцу 

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр.  994/4, 994/1, 994/2, 985/2, 985/1, 

985/5, 966/6, 966/4, 966/3, 966/7, 966/2, 959, 

950/1, 947/2, 947/1, 947/3, 942/6, 943, 944/2 

и избија на пут 938,  а уједно и на  границу 

између катастарских општина Ризвановићи  

и  Бишћани. 

Даље граница наставља у к.о. Бишћани,  

пратећи пут к.ч. бр. 1209 у правцу 

сјеверозапда  у дужини од око 130м све до 

парцеле  означене као к.ч. бр. 1174, одакле 

наставља у истом правцу парцелама 

озаначеним као к.ч. бр.  1175/1 , 1178, *пут 

1187, 1189/3 , 1189/2 , 1189/1, 1191, 1193/2, 

1193/1, 1193/3, 1146/1, 1146/2, 1146/5 и 

избија на пут к.ч. бр. 1260/1. 

Граница прати пут к.ч. бр. 1260/1  у правцу 

сјевероистока  у дужини од око 120м  све до 

парцеле означене као к.ч. бр. 1142, одакле 

наставља у правцу сјеверозапда парцелама 

означеним као к.ч. бр.  1141, 1139/1, 1139/2, 

1138/1, 1138/2, 1136,  938/6, 938/4,  938/5, 

935, 933, 932, 931, 908 и крај пута к.ч. бр. 

1259, а одатле  се граница ломи у правцу  

југоистока  парцелама озаченим као к.ч. бр.  

906/1, 906/2,  901/2, 899/2, 899/1, 899/3, 

890/1, 893/2, 893/3, 893/1 и  841. 

Даље се граница ломи у правцу југа  

парцелама озанченим као к.ч. бр.  841, 849, 

847, 616/2 и  617, а одатле у правцу  

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр.  620/2, 620/1, 636, 638/1, 647, 648/1, 

652, 655/1 и  655/2 

На том мјесту граница излази и пресјеца пут  

к.ч. бр. 1263  и иде у правцу  истока  

парцелама означеним као к.ч. бр.  178/2 , 

178/3 , 178/1, 181/1, 164/1, 164/2, 158, 157/2 

и излази на пут  к.ч. бр. 1265. 

Одатле, граница  прати поменути пут у 

дужими од око 90м све до к.ч. бр.  151/7, 

коју не обухвата  одакле кривуда у правцу  

југоистока  парцелама означеним као  к.ч. 

бр. 154/2, 154/3, 154/4, *пут  147, 130, 137/2, 

137/1 и избија на пут к.ч. бр.  1267. 

Граница пресјеца тај пут и наставља у правцу 

југа  парцелама означеним као к.ч. бр. 229, 

228, 227, 524 и  232/2, одакле наставља у 

правцу  у правцу истока парцелама 
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озанченим као к.ч. бр.  513/1, 488/1, 488/2, а 

даље у правцу сјевера парцелама 

означеним као к.ч. бр.  262/2, 263/3, 263/1, 

278. 279 и избија на пут  кк.ч. бр. 1267.  

Граница наставља поменутим путем  све до  

раскрснице са  путем к.ч. бр.  319 којим 

даље продужава у правцу сјевера  у дужини 

од око  200м. 

Од краја пута  к.ч. бр. 319  и працеле 

означене као к.ч. бр. 320  граница се ломи у 

правцу сјеверозапада  парцелама 

озанченим као к.ч. бр.  321 , 104, 102, 101, 

100/1, 100/2, 99, 98, 97, 96, 94, 93 и избија на 

ријеку Сану која је у том дјелу граница са 

к.о. Приједор 1. 

Граница даље наставља у правцу 

сјеверозапда ријеком Саном у дужини од 

око 800м  све до тромеђе између 

катастарских општина Бишћани , Приједор 1 

и Брезичани. 

Даље граница наставаља кроз к.о. 

Брезичане  ријеком Саном у правцу 

сјеверозапда  и у дужини од око  700м  све 

до  к.ч. бр  2776 коју не обухвата   и  2777 

коју обухвата. 

Граница  даље иде у правцу сјевероистока  

границом парцеле озанчене као к.ч. бр.  

2777 и ибија на пут к.ч. бр. 2709 . 

Граница се даље креће путем  к.ч. бр.  2709 у 

правцу  сјевера  у дужини од око 300м  све 

до к.ч. бр.  2706  гдје се ломи у правцу 

сјевероистока  и иде парцелама означеним 

као к.ч. бр. 2706,  2690/6,  2690/5,  2690/4,  

2690/3, 2694/3,  2694/5 и  2694/1  те избија 

на раскрсницу  жељезнички  пруга  Суња – 

Љубија и  Суња – Добој и  на том мјесту се 

додирује са границом  друге зоне.  

 

ОПИС ГРАНИЦЕ ЗОНА  

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА КОЗАРУША, 

КОЗАРАЦ, КАМИЧАНИ И ТРНОПОЉЕ 

 

Д Р У Г А   З О Н А  

 

Граница Друге зоне почиње у к.о. Козарац, 

на магистралном путу Приједор – Бања 

Лука, на граници парцела означених као к.ч. 

бр. 1887/1 коју не обухвата и 1876/2 коју 

обухвата. Одатле иде у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1876/2, 

*1895/9, 1895/10, 1895/12, 1895/8, а даље се 

ломи у правцу југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1893/8, 1893/1, 

1892/1, 1891/1, 1891/5, 1891/3, * ријека 

Стареница, 3588, 3591/1, *пут 3578/1, 

3594/1, 3577/9, 3570/2, 3577/3 и 3617/2. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 3607/1, 3609, 3617/1, 3616/2, 3616/1 и 

избија на Омладинску улицу. 

Даље граница прелази преко поменуте 

улице и наставља у истом правцу парцелама 

означеним као к.ч. бр. 3538/4, 3542/2, 

3538/2, 3533/1, 3533/6, 3533/3, 3532/1, 

*3525, 3521/2, 3521/3, 3521/4, 3520, 3510/1, 

3510/2, *3507, 3501, 3500, 3497, 3210/1, 

3211/1, 3211/2, 3210/6, 3210/4 и 3223/1. 

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

3223/1 и 3222 које обухвата и 3221 коју не 

обухвата, граница се ломи у правцу запада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3220 и 

3218, те избија на Улицу Раде Кондића. 

Одатле, граница наставља у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 3246, 3243, 3242/3, 3242/1, *3241/3, 

3241/4, 3241/1, 3240/2, *3239, 3306, 3310/2, 

3315 и избија на ријеку Стареницу. 

Даље се креће узводно лијевом обалом 

поменуте ријеке обухватајући парцеле 

означене као к.ч. бр,. 3312, 3316 и 3317, а 

онда напушта лијеву обалу ријеке 

Стареницеи ломи се у правцу југа парцелом 

означеном као к.ч. бр. 3317, те избија на 

раскрсницу Улица Младена Стојановића и 

Емина Заимовића. 

Граница наставља у правцу југа Улицом 

Емина Заимовића у дужини од око 100 м све 

до к.ч. бр. 3366. 

На том мјесту се ломи у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3366, 

3367/2, 3367/1, 3373, 3372, * Улица Кемала 

Кључанина, 3399, 3401/1, 3401/2, 3402, 

3403, а онда у правцу југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 3409, 3410, 3461, 

3421/1 и 3434/1. 

Даље се граница ломи у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3434/1, 

3434/2, 3437, 3440/1, 3440/5, 3440/4, 3442/5, 

3442/7, *пут 3442/8, 3446/9, 3446/2, 

3446/14, 3446/13, 3446/16, 3446/7 и 3446/12, 

а онда у правцу сјеверозапада парцелама 

означеним као к.ч. бр. 3446/12, 3446/8, 

3446/15, 3447/9, 3447/8 и 3709/1. 
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Одатле граница иде у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3708, 

3710, 3706, 3707/1, 3705/1, 3704/1, те ибија 

на Омладинску улицу. Ту се граница ломи у 

правцу југоистока, пратећи поменуту улицу у 

дужини од око 200 м све до к.ч. бр. 2708 коју 

не обухвата и 2710/1, преко које прелази. 

Дљље граница наставља у истом правцу 

парцелама означеним као к.ч. бр. *2710/3, 

2705, 2706, 2704/3, 2702/1, *2700/1, 

*2700/2, *2698, *2696/2, *2696/1, *2691, 

2690/10, 2690/6, 2690/4, 2690/2, 2690/9, 

2685/5, 2685/7, 2685/4, *2664/4, *2664/1, 

*2664/7, *2664/2, *2664/8, *2664/3, *2660, 

*2659, 2658/2, 2655/2, 2656/1, *2658/1, 

*2658/3, *2657, те се код к.ч. бр. 2655 ( 

гробље ), коју не обухвата ломи у правцу 

југозапада и наставља у к.о. Камичани. 

Граница прати стари пут Приједор – Бања 

Лука све до раскрснице са путем 6239/2 и 

наставља у к.о. Камичани пратећи пут к.ч. 

бр. 6239/2 у правцу југозапада пресјецајући 

магистрални пут Приједор – Бања Лука, а 

затим наставља путем к.ч. бр. 6239/1 све до 

к.ч. бр. 1650. Ту се граница ломи у правцу 

сјеверозапада и иде парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1650, 1651/2, 1648/1, *1649/1, 

1649/8, 1668/1, 1670/4, 1670/1, 1670/5, 

*1671/1, *поток 1672, *1676/1, 1676/4, 1678 

и 1680/1 те избија на пут к.ч. бр. 6237/1 који 

је граница са к.о. Козарац и преко ког 

прелази и наставља у к.о. Козарац. 

Креће се у правцу сјеверозапада парцелама 

означеним као к.ч. бр. 2751, 2750, 2719/1, 

2719/2, 2719/6, 2719/7, 2723/1, 2729/2, *пут 

2730/1, 2735/10, 2735/17, 2735/5, 2736/7, 

2736/6, 2736/5, 2736/4, 2736/3, 2736/8, 

2736/2, 2737/1, те избија на пут к.ч. бр. 3076. 

Ту се граница ломи у правцу југозапада, 

пратећи поменути пут у дужини од око 100 

м, све до границе парцела означених као 

к.ч. бр. 1861 коју не обухвата и 1865/3,  коју 

обухвата. 

Одатле граница иде у правцу сјеверозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1865/3, 

3596/4, 3596/1, 3595/7, 3595/8, 3595/10, 

3577/1, 3577/6, 1870, 1871/4, 1869/2, те 

изија на ријеку Стареницу, коју прати у 

правцу сјевера у дужини од око 100 м, све 

до магистралног пута Приједор – Бања Лука. 

Даље наставља магистралним путем у 

правцу сјеверозапада у дужини од око 200 м 

све до к.ч. бр. 1876/2 одакле и почиње. 

Т Р Е Ћ А   З О Н А  

 

Граница Треће зоне почиње у к.о. Козарац 

на магистралном путу Приједор Бања Лука, 

на граници парцела означених као к.ч. бр. 

1885/11, коју не обухвата и 1718/4, коју 

обухвата. 

Одатле граница иде у правцу сјевероистока 

парцелом означеном као к.ч. бр. 1718/9, а 

онда у правцу југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1718/6, 1718/7, 

1718/8, 1718/9, 1718/10, 1886/4, 1901/24 и 

1886/5. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1895/9, 1895/1, 1924/2, 1924/1 и избија 

на пут 1920, ког прати у правцу 

сјевероистока у дужини од око 250 м, све до 

раскрснице са старим путем Приједор – 

Бања Лука. 

Граница прелази преко старог пута Приједор 

– Бања Лука, обзхватајући парцеле означене 

као к.ч. бр. 1944/2, 1949 и 1951/3 у  правцу 

сјевероситока, а онда се ломи у правцу 

југоистока парцелама означеним као к.ч. бр. 

1951/3, 1944/3, 1944/5, 1944/1, 1944/2, 

1995/2, *1995/6, 1997/23, *1997/18, 1997/22, 

1997/16, 1996, 3104, 3106/2, те избија на 

Улицу Раде Кондића. 

Граница даље прати Улицу Раде Кондића у 

правцу истока у дужини од око 370 м, све до 

ријеке Старенице, којом даље наставља у 

правцу сјевера, а потом и истока, те је 

напушта на расксници патева к.ч. бр. 3270 и 

3716, односно код к.ч. бр. 3280, коју 

обухвата у цијелости и  избија на пут к.ч. бр. 

3716, ког прати у правцу сјевероситока све 

до к.ч. бр. 3290, коју обухвта. 

Даље граница иде у правцу истока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3290, * 

ријека Стареница, 3319, * Улица Младена 

Стојановића, 3325/2, 3325/1, 3328/1, 3328/3, 

те избија на пут к.ч. бр. 3331. 

Ту се граница ломи у правцу југозапада, 

пратећи пут к.ч. бр. 3331 у дужини од око 

180 м, све до граница парцела означених 

као к.ч. бр. 3343 коју обухвата и 3332 коју не 

обухвата. 

На том мјесту се ломи у правцуЈуга 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3343 и 

3345, а потом у правцу истока парцелама 
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означеним као к.ч. бр. 3350/4, 3350/3, 3348 

и избија на пут к.ч. бр. 3347. 

Прати га у правцу југа у дужини од  око 170 

м све до раскрснице са путевима к.ч. бр. 

2607, 2654 и Улице Емина Заимовића , а 

одатле наставља у истом правцу путем 

означеним као к.ч. бр. 2654 у дужини од око 

400 м, све до к.ч. бр. 2687/3 коју обухвата и 

2687/1 коју не обухвата. 

Ту се граница ломи у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 2687/3, 

2693, 2692/1, 2692/3, 2694/2, а онда у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 2691, 2690/3, 2685/2, 2685/1, 2685/3, 

2664/4, 2664/1, 2664/5, 2664/6, 2660, 2659, 

2658/1, 2658/3, 2657, 2655 и избија на стари 

пут Приједор - Бања Лука. 

Даље наставља у к.о. Камичани, пратећи 

стари пут Приједор – Бања Лука у правцу 

југоистока и у дужини од око 850 м, све до 

границе парцела означених као к.ч. бр. 1878 

коју не обухвата и 1876 коју обухвата. 

Ту се граница ломи у правцу југозапада 

парцелом означеном као к.ч. бр. 1876, те 

избија на магистрални пу Приједор  - Бања 

Лука. 

Затим се ломи у правцу сјеверозапада, 

пратећи магистрални пут Приједор – Бања 

Лука, све до к.ч. бр. 1860/5 коју обухвата, а 

одатле у правцу запада парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1860/5, 1828 и 1831. 

На том мјесту граница иде у правцу сјевера 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1831, а 

онда у правцу запада парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1833/2, 1833/1, 1838/4, те избија 

на поток Ријеку и пут к.ч. бр. 6235,  ког прати 

у правцу сјевера све до к.ч. бр. 1629 коју 

обухвата. 

Ту се граница ломи у правцу сјеверозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1629, 

*1628/1, *1628/2, *1628/3, *1628/4, *1628/5  

и избија на пут к.ч. бр. 1637, ког прати у 

правцу сјеверозапада, све до раскрснице са 

путем к.ч. бр. 6239. 

Одатле наставља у истом правцу парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1654/4, *1649/5, 

*1649/1, *1649/4, 1666, *1671/1, *1672, 

1676/1, 1685/2, 1685/1, 1686 и избија на пут 

к.ч. бр. 6237/1, који је уједно и граница са 

к.о. Козарац. 

Даље граница наставља у к.о. Козарац. 

Граница иде у правцу сјеверозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 2758, 

2761/1, 2760, 2762/6, 2761/2, 2746, *2745, 

2744/3, 2744/1, 2744/4, 2743/2, 2741/4, 

2741/1, * пут к.ч. бр. 3076, 1860/3, 1860/12, 

1860/11, 1860/10, 1860/17, 1860/16, 1860/14, 

1860/15, 1860/1, 1866/9, *1866/6, 1871/3, 

1871/2 и 1868, а даље у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1868, 1867, 1869/1, 1869/2, и избија на 

ријеку Стареницу. 

Граница прелази ријеку Стареницу и 

наставља у правцу сјеверозапада парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1890/5, 1890/4, 

1876/13, 1876/15, 1876/7, 1876/12, 1876/5, 

1876/10, 1876/9, 1887/4, 1887/2, 1887/3, 

*1885/2, *1885/8, *1885/7, 1885/10, а онда 

се ломи у правцу сјевероистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1885/10, 1885/9 и 

избија на магистрални пут Приједор – Бања 

Лука, преко ког прелази и долази до к.ч. бр. 

1718/4, одакле и почиње. 

 

Ч Е Т В Р Т А   З О Н А 

СЕГМЕНТ  1 

Граница 4. Зоне почиње у к.о. Козарац нас 

раскрсници магистралног пута Приједор  - 

Бања Лука и пута к.ч. бр. 3081. 

Одатле граница иде у правцу сјевероистока 

пратећи пут к.ч. бр. 3081, све до к.ч. бр. 

1732/1 коју обухвата. Ту се граница ломи у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1732/1, 1732/2, 1732/3, *1728/1, 

1727/1, 1727/6, 1725/3, 1724/10, *1724/1, 

*1724/8, *172/4, *1722/2, *1720/4, *1718/1, 

а одатле се ломи у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1901/22, 

1901/1, 1901/5 и избија на стари пут 

Приједор – Бања Лука. 

Граница се ломи у правцу истока пратећи 

поменути пут у дужини од око 140 м, све до 

к.ч. бр. 1957 коју обухвата, а онда иде у 

правцу сјевероситока парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1957, 1958, 1956/1, 1954/2, 

1955/2, 1953/2, 1953/1, те избија на пут к.ч. 

бр. 1983. 

Прати поменути пут у истом правцу у 

дужини од око 100 м, све до к.ч. бр. 1947 

коју обухвата, одакле наставља у правцу 

истока парцелама означеним као к.ч. бр. 

1947, 1945/1, 1945/2, 1945/3, 1995/4, 1995/6, 

1997/19, 1997/20, 1997/25, 1997/13, 2001/2, 

2003, 2006/2, 2006/1, 3151, 3153, 3156, 3157, 

3158, 3160, те избија на пут к.ч. бр. 3716. 
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Граница даље наставља да кривуда путем 

к.ч. бр. 3716, све до к.ч. бр. 3291, коју 

обухвата. 

На том мјесту граница напушта пут к.ч. бр. 

3176 и у правцу сјевероистока иде 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3291, 

3288, 3289, и избија на ријеку Стареницу, 

коју прати у истом правцу у дужини од око 

150 м, све до к.ч. бр. 2132, коју обухвата. 

Одатле граница се ломи у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 2132, 

2131, * пут Козарац – Мраковица ( к.ч. бр. 

3073 ),  затим прати пут к.ч. бр. 2502 у 

дужини до око 190 м, те наставља у истом 

правцу парцелама означеним као к.ч. бр. 

2503, 2504/1, 2506 и избија на пут к.ч. бр. 

2389, ког прати у правцу југа све до 

раскрснице са путем к.ч. бр. 2511. 

На том мјесту граница прелази пут к.ч. бр. 

2511 и наставља у оравцу југа и југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 2524, 

2525/2, 2525/1, 2518/5, 2570/1, 2568, 2564, 

2565, 2586, 2585, 2593/1, 2597/1, 2604, 

2603/1, *пут к.ч. бр. 2607, 2627, 2629, 

2626/2, 2626/1, 2640/4, 2640/1, 2641/4, 

2641/3, 2624, 2623, 2643/1, 2646/6, 2646/4, 

2646/3, 2646/2, 2647/4, 2647/3, 2647/2, 

2647/1, 2648, 2650, 2651/1 и 2653/3. 

Ту се граница ломи у правцу југоистока, 

прелази преко пута к.ч. бр. 6189 и наставља 

у к.о. Камичани. 

У правцу југоистока  се креће парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1610/1, 1610/2, 

1612/2, прати пут к.ч. бр. 1613, а затим и 

поток Ријеку, све до к.ч. бр. 1587, коју 

обухвата и наставља у истом правцу 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1587, 

1586/2, 1586/1, 1583/2, 1583/3, 1579/2, 

1577/2, 1574, 1572, 1569/1, 1569/2, 1569/3, 

1569/4, 1569/5, те избија на пут к.ч. бр. 6175. 

Даље граница прати поменути пут у правцу 

југа у дужини од око 150 м, све до 

раскрснице са старим путем Приједор - 

Бања Лука, гдје се додирује са границом 3. 

Зоне. 

 

СЕГМЕНТ 2 

Граница почиње у к.о. Камичани на старом 

путу Приједор – Бања Лука код парцеле 

означене као к.ч. бр. 1891 коју не обухвата, а 

на том мјесту се додирује са границом 3. 

Зоне. 

Одатле иде у правцу југоистока, пратећи 

стари пут Приједор – Бања Лука у дужини од 

око 1000 м, све до раскрснице са птем к.ч. 

бр. 6232/1, којим даље наставља у истом 

правцу у дужини од око 160 м, све до 

раскрснице са птем к.ч. бр. 6233/2. 

Ту се граница ломи у правцу југозапада, 

пратећи пут к.ч. бр. 6233/2 у дужини од око 

200м, те избија на раскрсницу магистралног 

пута Приједор – Бања Лука и пута к.ч. бр. 

6233/1. 

Даље наставља у истом правцу путем к.ч. бр. 

6233/1, све до раскрснице са путем к.ч. бр. 

4688. На тој раскрсници се граница ломи у 

правцу сјеверозапада и иде путем к.ч. бр. 

4688 у дужини од око 330 м, а даље 

наставља парцелама означеним као к.ч. бр. 

4684/1, 4679/4, *поток Брусница, 5215/2, 

5215/1, 5219, 5248/2, 5248/7, 5248/6, 5263/4, 

1873/4, те избија на поток к.ч. бр. 6175, ког 

прати у правцу сјевера, све до к.ч. бр. 1830 

коју обухвата, а онда се ломи у 

правцусјеверозапада парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1830, 1829/4, и на тромеђи 

парцела означених као к.ч. бр. 1829/4, 1828 

и 1823 се додирује са границом 3. Зоне. 

 

СЕГМЕНТ  3 

Граница почиње у к.о. Камичани на граници 

парцела означених као к.ч. бр. 1628/5 и 

1628/4, а на том мјесту се додирује са 

границом 3. Зоне. 

Одатле граница иде у правцу југа парцелема 

означеним као к.ч. бр. 1628/ , те се код к.ч. 

бр. 1636/3 ломи у правцу сјеверозапада 

парцелема означеним као к.ч. бр. 1636/3, 

1634/2, 1634/14, 1634/13, *пут к.ч. бр. 6239, 

1654/10, 1649/5, 1649/1, 1649/4, 1664, 

1671/1, 1672, 1699 и 1696. 

Ту се граница ломи у правцу југозапада 

парцелема означеним као к.ч. бр. 1693, 

1698/5, 1698/4, 1698/2, *пут к.ч. бр. 1706, 

1708, 1712/2, *пут к.ч. бр. 1717 и 1734/1, а 

даље у правцу сјеверозапада парцелема 

означеним као к.ч. бр. 1734/1, 1735, 1736, те 

избија на пут к.ч. бр. 6237/1, који је граница 

са к.о. Козарац. 

Граница даље прати поменути пут у правцу 

југозапада све до к.ч. бр. 2788/2 коју 

обухвата, одакле наставља у к.о. Козарац у 

правцу сјеверозапада парцелема означеним 

као к.ч. бр. 2788/2, 2786/2, 2786/1, 2786/3, 

2785, 2802, 2803, 2801/1, 2801/2, 2800/4, 
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одакле се ломи у правцу сјевера и иде 

границом са к.о. Трнопоље парцелема 

означеним као к.ч. бр. 2847/1, 2847/2, 

2848/3 и 2848/2, те на том јесту избија на пут 

к.ч. бр. 3415, којиграница са к.о. Трнопоље. 

Даље граница прелази поменути пут и 

наставља у к.о. Трнопоље и у правцу 

сјеверозапада иде парцелема означеним 

као к.ч. бр. 216/3, 215, 213/4, 213/1, 213/3, 

213/2 и избија на пут к.ч. бр. 3077, који је 

граница са к.о. Козарац. 

Одатле граница наставља у к.о. Козарац, 

прати пут к.ч. бр. 3077 у правцу југозапада, 

све до к.ч. бр. 2902/3, коју обухвата,а у 

дужини од око 100м. 

Ту се ломи у правцу сјеверозапада 

парцелема означеним као к.ч. бр. 2902/3, 

2903/1, а даље у правцу сјевероистока 

парцелема означеним као к.ч. бр. 2903/1, 

2899/4, 2899/8, 2899/3, 2899/2, 2899/1, 

2881/5, 2881/4, 2881/3, 2881/2, 2877/2, 

2877/3, 2875/3, 2875/2, *2889/1, *пут к.ч. бр. 

2890, 1843, 1844, 1855/1, 1855/6, 1855/7 и 

1860/9. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјеверозапада и иде парцелема означеним 

као к.ч. бр. 1866/2, 1866/1, 1866/3, 1866/4, 

1834, те избија на ријеку Стареницу, коју 

прати у истом правцу у дужини од око 160 м, 

све до к.ч. бр. 1875/2 коју обухвата. 

Граница даље наставља у правцу 

сјеверозапада парцелема означеним као 

к.ч. бр. 18752, 1877/2, 1876/16, 1876/14, 

1876/1, 1889/1, 1888, *1883, 1885/2, 1885/8, 

1885/7, 1885/10, 1885/6 и 1885/3, а онда се 

ломи у правцу југозапада парцелом 

означеном као к.ч. бр. 1724/2, све до пута 

к.ч. бр. 1738/3, ког прати у правцу 

сјеверозапада, све до к.ч. бр. 1738/4, преко 

које прелази у правцу југозапада, а затим 

наставља у правцу сјеверозапада парцелема 

означеним као к.ч. бр. 1739/1, 1742/2, 

1742/3, те избија на пут к.ч. бр. 3081, који је 

граница са к.о. Козаруша. 

Прати га у правцу сјевероистока у дужини од 

око 180 м, све до раскрснице са 

магистралним путем Приједор – Бања Лука, 

одакле граница 4. Зоне почиње 

 

П Е Т А   З О Н А 

СЕГМЕНТ  1 

Граница пете зоне поччиње у к.о. Козаруша 

на граници парцела означених као к.ч. бр. 

3452/1 и 3452/3. Граница иде у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч. бр. 

3452/3, 3452/4, 3456, 3454, 3458/2, 3458/1 и 

3459, а одатле се ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 3459, *поток Козаруша, 3395, 3397, 

3398, 3389/10, 3389/3, 3389/9 и 3390/3. На 

том мјесту граница се ломи у правцу запада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3382, 

3383, 3380/5, те избија на поток Јаругу ког 

прати у правцу југозапада све до к.ч. бр. 

3488/1 и у истом правцу наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3488/1 и 

3487/1. Ту избија на пут к.ч. бр. 3493 ког 

прати у правцу сјевера све до раскрснице са 

потоком Јаруга ( к.ч. бр. 4272 ) и путем к.ч. 

бр. 3349/2. Одатле се ломи у правцу 

сјевероистока и прати пут к.ч. бр. 3349/2 у 

дужини од око 220м, наставља путем к.ч. бр. 

3349/3 и 3349/1 у истом правцу те избија на 

стари пут Приједор- Бања Лука. 

Граница даље прати поменути пут 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр. 

3362 и 3364/2, а затим прелази поменути пут 

и у правцу сјевероистока иде парцелама 

означеним као к.ч. бр. 3071, 3072/3, 3077/2, 

3077/1, 3076, 3063, 3064/2, * 3064/1, * 

3064/3, *3059/3, 3059/1, а одатле се ломи у 

правцу истока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 3059/1, 3058, * пут к.ч. бр. 3039, 3028, 

3031, *поток Јаруга 2976/1, 2974, *пут к.ч. 

бр. 2985, 2933, 2917, 2916, 2912/2, 2912/3, 

2912/4, 2912/1, 2905/1, 2904, *пут 4246, 

2895/2, *пут к.ч.бр. 2878, 2877/2, 2876, 

2875/2, 2875/3, 2861/3, 2861/1, 2863/1, 

2862/2, те избија на поток Козарушу ког 

прати у правцу сјевероистока у дужини од 

око 220м све до к.ч. бр. 2826/1. 

Одатле се граница ломи у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. *2826/1, 

*2761/1, 2758, *пут к.ч. бр. 2759, 2769/2, 

*поток Јаруга, 2792/1, 2792/2, 2785, *2787, а 

одатле се ломи у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 2784, 

2783, 2782, 2781, 2779, те избија на пут к.ч. 

бр. 3068 који је граница са к.о. Козарац. 

Граница прати поменути пут у правцу 

сјевероистока у дужини од око 150м све до 

раскрснице са путем к.ч. бр. 1713 ( к.о. 

Козарац ), те даље наставља у к.о. Козарац. 
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На том мјесту се граница ломи у правцу југа 

путем к.ч. бр. 1713 у дужини од око 100м, 

све до к.ч. бр. 1703 одакле наставља у 

правцу сјевероистока парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1703, 1704, а онда се ломи у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. *пут 1706, 1708, 1711/2, 1712/2, 

*1963/3, а одатле иде у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1963/1 и 1963/2, а одатле у правцу 

југоистока парцелама означеним као к.ч. бр. 

1963/2, 1966 и 1965, те избија на пут к.ч. бр. 

1983 и на том мјесту се додирује са 

границом четврте зоне. 

 

СЕГМЕНТ  2 

Граница почиње код парцеле означене као 

к.ч. бр. 2094 коју не обухват, а на ријеци 

Стареници и на том мјесту се додирује са 

границом четврте зоне. 

Одатле граница прати ријеку Стареницу у 

правцу сјевероистока у дужини од око 500м 

све до к.ч. бр. 1525 и одатле наставља у 

истом правцу парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1525, 1538/2, 1528, 1527, 1534, 1529 те 

избија на пут к.ч. бр. 1525 ког прати у правцу 

сјевера у дужини од око 60м све до к.ч. бр. 

1518/1. На том мјесту ср граница ломи у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1518/1, 1518/2, 1520/4, *поток 

Стареница, 2201, *пут Козарац Мраковица и 

802/2. А одатле граница наставља у правцу 

југа парцелама означеним као к.ч. бр. 802/2, 

802/1, 2205, 2351/1, 2351/2, 2349, 2362/2, 

2362/1, 2363/8, 2363/7, 2363/5, 2364, 2365, 

2387, 2388 и избија на пут к.ч. бр. 2389, ког 

прати у правцу југа у дужини од око 240м 

све до к.ч. бр. 2378. 

На том мјесту граница се ломи у правцу 

истока обухватајући парцелу означену као 

к.ч. бр. 2378, а затим наставља путем к.ч. бр. 

2376 у дужини од око 80м све до 

раскрснице са путем к.ч. бр. 2343 гдје се 

ломи у правцу југоистока пратећи поменути 

пут све до раскрснице путева к.ч. бр. 2511 и 

2537, те наставља путем к.ч. бр. 2537 у 

дужини од око 100м и у правцу југоистока 

све до раскрснице са путем 6189/2 који је 

граница са к.о. Камичани, и граница даље 

наставља у тој катастарској општини. Ту се 

граница ломи у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1048/2, 

*1052/1, 1051, 1052/3, 1052/4 и избија на пут 

к.ч. бр. 1069 ког прати у правцу југоистока у 

дужини од око 150м све до к.ч. бр. 1072/2 

гдје се ломи у правцу југозапада 

обухватајући поменуту парцелу и парцелу 

к.ч. бр. 1072/7. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1072/7, 1071/1, 1063, а одатле у 

правцу југозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1066, 1456, 1458/3, 1461, 1464/3, 

1467, *пут 1469, 1485, *пут 1484, 1483, 

1476/1, 1476/2, те избија на пут к.ч. 6189 ког 

прати у истом правцу у дужини од око 300м 

све до к.ч. бр. 1498/2. 

Ту се граница ломи у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1498/2, 

1498/1 и 1499/1 гдје избија на поток Ријека 

коју прати у правцу југа у дужини од око 

500м све до к.ч. бр. 1588/2 коју не обухвата 

гдје се додирује са границом четврте зоне. 

 

СЕГМЕНТ  3 

Граница почиње у к.о Камичани код парцеле 

означене као к.ч. бр. 1564/1 на путу к.ч. бр. 

6175 и на том мјесту се додирује са 

границом четврте зоне. 

Одатле граница иде у правцу истока 

парцелама означеним као к.ч. бр. *1564/1, 

1562, 1563, *1549, а даље у правцу 

југоистока парцелом означеном као к.ч. бр. 

1546, а затим избија на пут к.ч. бр. 1915. 

Ту се граница ломи у правцу југозапада и 

прати поменути пут у дужини од око 200м 

све до к.ч. бр. 1899 гдје се ломи у правцу 

југоистока и иде парцелама означеним као 

к.ч. бр. 1899, 1898, 1896, 1895/2, 1895/3, 

1895/4 и 1891. 

На том мјесту се ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1927, 1926/2, 1925/1 и 1424/2, а онда у 

правцу југоистока иде парцелама означеним 

као к.ч. бр. 1924/2 и 1924/1, гдје избија на 

пут к.ч. бр. 1928 код прати у правцу 

југозапада у дужини од око 100м све до к.ч. 

бр. 1946 гдје наставља у истом правцу 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1946, 

1931/1, 1931/2 и избија на пут к.ч. бр. 6195 

ког прати у правцу истока у дужини од око 

420м све до потока Брусница и к.ч. бр. 

4667/2 одакле наставља у истом правцу 

парцелама означеним као к.ч. бр. 4667/2, 

4667/1, 4667/3, 4666, *пут 6196 и 4664. Даље 

се граница ломи у правцу југа парцелама 
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означеним као к.ч. бр. 4658, 4715, 4714, а 

даље у правцу сјевероистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 4716/1, 4718, 4721/3, 

4725/2, 4725/3, 4725/5, 4652/3, 4728/2, 

4728/1, 4730/2, 4643/1, 4643/2, 4644, 4645, 

4651/7, 4651/2, 4651/8, 4651/9, 4651/3, те 

избија на поток означен као к.ч. бр. 6177 ког 

прати у правцу југоистока све до к.ч. бр. 

4753 коју обухвата, а затим наставља у 

правцу југоистока парцелама означеним као 

к.ч. бр. 4752, 4751, 4756/4, 4755,  4759/1, 

4760/7, 4760/21, 4760/19, 4760/19, 4760/8, 

4762/2, *4763/2, *4763/1 и избиа на поток 

к.ч. бр. 6178 ког прати у правцу 

сјевероистока у дужини од око 80м све до 

к.ч. бр. 4767/1. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

југоистока и иде парцелама означеним као 

к.ч. бр. 4767/1, 4767/8, 4767/7, 4767/6, 

4767/5, *4774/1, 4774/3 и избија на  пут к.ч. 

бр. 6226 ког прати у правцу југа све до 

раскрснице са старим путем Приједор- Бања 

Лука и путем к.ч. бр. 6228/1. 

Даље граница прати пут к.ч. бр. 6228/1 у 

правцу југа у дужини од око 550м све до к.ч. 

бр. 5020/1 гдје наставља у истом правцу 

парцелама означеним као к.ч. бр. 5021/1, 

5021/4, 5021/3 и на том мјесту избија на 

магистрални пут Приједор- Бања Лука.  

Одатле граница у правцу сјеверозапада 

прати поменути пут у дужини од око 350м 

све до к.ч. бр. 4980/4 гдје се ломи у правцу 

запада парцелама означеним као к.ч. бр. 

4980/4, 4980/1, 4980/6, 4980/7, *4975/3, 

4975/2 и *4975/1, а онда се ломи у правцу 

југоистока парцелама означеним као к.ч. бр. 

4972/3, 4972/4, 4972/5, 4972/2, 5124/1, 

5122/1 и 5118/2, гдје избија на поток 

Вријеска. 

Граница прати поменути поток у правцу 

југоистока у дужини од око 420м све до к.ч. 

бр. 5159, 5176/2 које обухвата, а одатле се 

ломи у правцу сјевера парцелама 

означеним као к.ч. бр. 5176/2, 5154/7, а 

даље у правцу сјеверозапада парцелама 

означененим као 5176/1, *пут 6175, 5177/6, 

те избија на пут к.ч. бр. 5177/5, ког прати у 

правцу сјевера у дужини од око 550м све до 

раскрснице са путем 4688 којим наставља у 

истом правцу све до к.ч. бр. 4687 коју не 

обухвата гдје се додирује са границом 

четврте зоне.  

 

СЕГМЕНТ  4 

Граница почиње у к.о. Камичани, на граници 

парцела означених као к.ч. бр. 5275 коју не 

обухвата и 1823 коју обухвата и на том 

мјесту се додирује са границом четврте 

зоне.  

Одатле граница иде у правцу запада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1823, 

1822, *6174, *6235, 1818/4, 1817, 1816, 1813, 

*1815, 5319 и избија на пут 6239 и 6238. 

Одатле граница наставља у правцу 

југозапада путем к.ч. бр. 6238 све до к.ч. бр. 

5322/4 коју обухвата а одатле се ломи у 

правцу сјевера означеним као к.ч. бр. 

5322/4, 5321, 5323, 1783/3, 1783/4, 1783/1, 

*пут 1785, 1786, *1801, 1798, *пут 1796, 

1660, 1662/1, 1662/3 и 1666 и на том мјесту 

се додирује са границом четврте зоне.  

 

СЕГМЕНТ  5  

Граница почиње у к.о. Камичани на граници 

парцела 1734/1 и 1734/2 које не обухвата и 

1729 коју обухвата и на том мјесту се 

додирује са границом четврте зоне. 

Одатле граница иде у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1729, 

1731/3 те избија на пут к.ч. бр. 1745 ког 

прати у истом правцу све до к.ч. бр. 1746/1 

преко које прелази да би наставила истим 

правцем парцелама означеним као к.ч. бр. 

1751/1, 1751/10, 1751/2, 1754 и 1753/2. 

Граница наставља у к.о . Трнопоље у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч. бр. 

281, *пут 284, 285, 287, *пут 295, 373, и 

избија на пут к.ч. бр. 3428 преко ког прелази 

и иде у правцу сјеверозапада парцелама 

означеним као к.ч. бр. 546/4, *пут 3426, 

270/3, 266/2, 266/3, 265 и у истом правцу 

наставља путем к.ч. бр. 264 све до 

раскрснице са путем к.ч. бр. 3415 преко ког 

прелази и у истом правцу наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр. 164/3, 

164/6 и 164/5. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 164/5, 164/1, 171, 170, 174/2, 184/3, 186, 

197/2, 197/1 те избија на пут 195 ког прати у 

правцу југоистока у дужини од око 70м све 

до к.ч. бр. 202. 

Одатле граница се ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 202/1, 206, 208, 219/1, 218/1, 218/3 и 
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216/1 и на том мјесту се додирује са 

границом четврте зоне.  

 

СЕГМЕНТ 6 

Граница почиље у к.о. Козарац на граници 

парцела означених као к.ч. бр. 2881/2 коју 

не обухвата и 2875/4 преко које прелази  и 

на том мјесту се додирује са гарницом 

четврте зоне. 

Одатле граница иде у правцу сјеверозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 2885/4, 

2885/3, 2885/1, 2894, 2895/1, те избија на 

ријеку Козарачку коју прати у правцу 

југозапада у дужини од око 120м све до к.ч. 

бр. 2945. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 2945, *пут 2075, 1792/9, 1792/8, 

1792/7, 1792/6, 1792/5, 1792/4, 1792/3, 

1792/2, 1792/1, а онда се ломи у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 1792/1, 1788/1, 1779, *1780, *1781, 

1786/5, 1786/3, 1786/4, *1802/2, 1801/2, 

1799, 1809/1, 1807/1 и дио 1808/2.  

Одатле се граница ломи у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 1812/2, 

1812/6, 1812/5, 1814/2, 1816, 1817, 1920, те 

избија на ријеку Стареницу коју прати све до 

к.ч. бр. 1831 и пута к.ч. бр. 1821  које не 

обухвата и на том мјесту се додирује са 

границом четврте зоне. 

 

Ш Е С Т А   З О Н А  

 СЕГМЕНТ 1 

Граница шесте зоне почиње на граници 

парцела означених као к.ч. бр. 3488/1, 

3487/1 и пута 3493 и на том мјесту се 

додирује са границом пете зоне. 

Одатле се граница протеже у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч. бр. 

3489 и 3490, а онда у правцу сјеверозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3334/6, 

3334/1, 3332/1, 3330/11, 3330/10, 3311/8, 

3311/3, 3311/14 и 3309/1, а даље у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч. бр. 

3303/6 и 3303/1. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 3301/3, *3301/1, *3299/1, 3299/3, 

3299/4, 3284/5, 3284/6, *3651/1, *поток 

Јаруга, *пут 4262/2, 3653/2, 3657/1, 3658/3, 

3658/4, 3658/5, 3658/1, 3658/6, 3658/2 гдје 

избија на поток Јаругу ( к.ч. бр. 4270) ког 

прати у правцу југозапада у дужини од око 

140м све до к.ч. бр. 3716/2. 

Одатле граница наставља у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 3716/2, 3716/14, 3716/12, 3717, 3718, 

пут 3807/5, *пут 3816/2, 3826/4, 3826/1, 

*поток Репушница, 3842/8, 3842/7, 3842/1, 

3842/6, 3841, 3849/4, 3849/3, 3849/2, 3849/1, 

3848/1, 3852, 3853/2, 3856, 3865/1, *пут 

3878, 3866/5, 3866/4, 3866/3, 3866/1, 3866/6, 

*3870/4, *3870/2, 3870/3, те избија на поток 

Мајчевац који је граница са к.о. Божићи.  

Граница даље прати поток Мајчевац у 

правцу сјевера у дужини од око 140м све до 

раскрснице са старим путем Приједор- Бања 

Лука и парцеле бр. 1790/1. Одатле граница 

кривуда у правцу истока и југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. *1790/1, 

*пут 4251/1, *1794/1, *1795/1, *1798/1, 

*1802/1, *1801/1, *1803/1, не обухаватајући 

парцеле означене као к.ч. бр. 1818/3, 1817, 

1821/3, 1821/4, 1821/5, а обухватајући к.ч. 

бр. 1818, а даље наставља у истом правцу 

парцелама означеним као к.ч. бр. *1823, 

*1825/1, *1826, *1831/1, *1832/1, *1833, 

1834/2, 1843/3, *1843/1, *поток Репушница, 

1910/1, 1910/4, 1913/3, 1913/1, *пут 4248, 

*поток к.ч. бр. 4268, 1961/2, 1959/3, 1959/6, 

1939/2, 1939/1, *пут 1935, 1932, 1934, 3781, 

3778, 3777, 3772, 3769/5, *пут 3750, 3742, 

3741, 3207/1, 3214/3, 3214/1, 3212, 3213, 

3218/3, 3218/2, 3218/4, 3232, 3193, 3187, 

*пут 4255/1, 2305/2, *поток Јаруга ( к.ч. бр. 

4270, 3184, 3182/1, 3182/5, 3182/4, 3182/8, 

3182/3, 3180, 3172, 3167/2, *пут 4254, 

3155/2, 3142, 3132, 3135/2, *поток Јаруга ( 

к.ч. бр. 4271) , 3104/1, 3104/2, *3112, 3111, 

3108, 3078, те на граници парцела означених 

као к.ч. бр. 3078 коју дијелом обухвата и 

3072/6 и 3072/3 које не обухвата се додирује 

са границом пете зоне. 
 

СЕГМЕНТ  2 

Граница почиње у к.о. Камичани, на граници 

парцела означених као к.ч. бр. 4780/2 и пута 

к.ч. бр. 6226 и на том мјесту се додирује са 

границом пете зоне. 

Одатле граница иде у правцу сјевероистока 

парцелама означеним као број 4780/2, 

4785/6, 4785/5, 4785/4, 4785/3, 4785/1, 

4800/1, 4787/5, 4793, 4574, 4576, 4575, 4566, 

4558, 4562, 4564/1, 4567/3, *пут 4637, а 

одатле се граница ломи у правцу југоистока 
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парцелама означеним као к.ч. бр. 4540, 

4539, те избија на поток Вријеску коју прати 

у правцу југозапада у дужини од око 100м 

све до раскрснице са путем 4529 ког даље 

прати у правцу истока да би даље наставила 

у правцу југозапада потоком к.ч. бр. 3883, 

све до потока Вријеска.  

Граница даље наставља поменутим потоком 

у правцу југозапада у дужини од око 220м 

гдје избија на стари пут Приједор- Бања Лука 

преко ког прелази и у истом правцу 

наставља парцелама означеним као к.ч. бр. 

4517/4, 4517/7, 4517/2, 4517/5, *поток 

Вријеска, *4811/1, *поток 4812, 4814/1, 

4814/2, 4813, 4824/3, 4824/2, 4823/1, 4823/2, 

4823/3, 4823/4, *пут 4827, 4830/3, 4832/4, 

4832/2, 5014/1, 5013, 5015, 5019/6, 5019/4, 

5018, *5019/1, те код парцеле 5021/2 избија 

на поток Вријеску коју прати у истом правцу 

у дужини од око 150м све до магистралног 

пута Приједор- Бања Лука и парцеле 

означене као к.ч. бр. 4985/3 коју не обухвата 

гдје се додирује са границом пете зоне. 
 

СЕГМЕНТ 3 

Граница почиње на граници парцела 

означених као к.ч. бр. 543/2 и 546 које не 

обухвата, а на путу к.ч. бр. 3426 и на том 

мјесту се додирује са границом пете зоне. 

Граница прати поменути пут у дужини од 

око 180м све до к.ч. бр. 548/1 коју обухвата, 

а онда наставља у правцу сјеверозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 548/1, 

551, 550/3, *пут 578, 580/3, 580/2, а даље у 

правцу југозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 582/5, 582/4, 591/4, 591/1, 591/2, 

592/2, 592/3, 603/2, 603/3, 603/4, а онда се 

ломи у правцу југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. 603/6, 602/2, 602/1, 

*поток к.ч. бр. 568/2 и 568/3. 

На том мјесту се граница ломи у правцу 

југозапада парцелама означеним као к.ч бр. 

568/3, *пут 3427 и 747, а онда у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 747 и 748. 

Граница одатле иде у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 749 и 743, 

те се код парцеле означене као к.ч. бр. 750 

коју не обухвата ломи у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 743. *пут 3415, 624/1 а онда иде у 

правцу сјевероистока парцелама означеним 

као к.ч. бр. 624/1, *пут 621, 607, 604, *пут 

3416, 81/2, 84/2, 84/8, *85/1, *86, 112, 117, 

116, 124, 123, 20, *пут 134, 127, 129, 143/1, 

145/2, 149/3, 151/2, *155, те се на тромеђи 

парцела означених као к.ч. бр. 155 и 154 

које обухвата и 164/5 коју не обухвата 

додирује са границом пете зоне. 
 

ОПИС ГРАНИЦЕ  ЗОНА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА ОМАРСКА И 

ЛАМОВИТА 
 

ОМАРСКА  Т Р Е Ћ А   З О Н А 

 

Граница треће зоне почиње на жељезничкој 

пруги Суња-Добој на граници парцела  4107 

коју не обухвата и  4106/2 коју обухвата.  

Одатле граница креће у правцу 

сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр. 4106/2, 4105, 4104, 4102/5, 4102/4, 

4102/3, *пут  5922, 4102/1, 4101/4, 4101/5, 

4100/3, 4100/5, 4100/2, 4100/1, 4072/1 4070, 

4068, 4066, 4064, 4062, 4060, 4073/4, 4073/3,  

прелази преко пута к.ч. бр. 4056 и наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр.  4055/3, 

4055/1, 4055/7, 4055/6, 4055/4. На  тромеђи 

парцела означених као к.ч. бр.  4054/4 коју 

не обухвата  и 4055/4,4030/2 коју обухвата, 

граница се ломи у правцу сјевера парцелама 

означеним као к.ч. бр. 4030/2, 4030/1, 

4030/3, 4030/4, 4048/6, а одатле у правцу 

истока парцелама означеним као к.ч. бр. 

4048/6, *пут 4048/1, 4047/2, *4047/3, 

*4047/6, 4046/1 4046/7 *4046/2,  4045/3, 

4045/2, 4044/5, 4044/4, 4044/3, 4044/16, 

4044/20 и 4044/9 

Одатле се граница ломи у правцу сјевера 

обухватајући парцеле означене као к.ч. бр.   

4043/1  и  4043/2 све до потока Јаруга којим 

наставља у правцу сјевероистока све до 

границе парцела означених као к.ч. бр.  

3718/1 коју не обухвата  и 3718/5 коју 

обухвата.  

На том мјесту граница избија на раскрсницу 

путева к.ч. бр.  5904 и  5982/2, те прелази ту 

раскрсницу и обухвата парцелу означену као 

к.ч. бр.  3778/2. 

На граници парцела  означених као к.ч. бр. 

3780 и 3779 које не обухвата и 3778/2 коју 

обухвата граница се ломи у правцу 

југоистока парцелама означеним као к.ч. бр. 

3778/1, *поток Јаруга 3865/1, 3864/1, 3866, 
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*3867, *3868, 3869, 3856/2 и *3856/1,  а 

паралелно са  путем   к.ч. бр. 3870. Одатле се 

граница ломи у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр.  3856/1, 

*пут 3870, 3901/1, 3900, 3898/2, *пут 3952,* 

3973/62, 3973/63, *пут  3973/99, 3973/64, 

3973/65, 3973,66, 3973/67, 3973/68, 3973/69, 

3973/70, 3973/71 и  3973/72  а паралено са  

путем к.ч. бр.   3973/99, ког не обухвата  и 

дијелом пута к.ч. бр. 3973/100 

Одатле граница прелази преко пута к.ч. бр. 

3973/100, парцеле означене као к.ч. бр. 

3973/4 и пута к.ч. бр. 3982, одакле се ломи у 

правцу југа  парцелама означеним као к.ч. 

бр.  5013/14, 5013/24, 5013/15, 5013/16, 

5013/17 и избија на жељезничку пругу Суња-

Добој.  

Граница даље прати жељезничку пругу у 

правцу сјеверозапада у дужини од око 700м 

све до парцеле означене као к.ч. бр. 4107, 

коју не обухвата и  4106/2, коју обухвата, тј. 

мјеста гдје прва зона почиње. 
 

ОМАРСКА И ЛАМОВИТА  Т Р Е Ћ А  З О Н А – 

Поред магистралног пута Приједор – Бања 

Лука 
 

Почиње у к.о. Ламовита на путу Приједор – 

Бања Лука код парцела означених  као к.ч. 

бр. 2314/9 коју не обухвата и 2314/8 коју 

дијелом обухвата. 

Креће се у правцу југоистока парцелама 

означеним као к.ч. бр. *2314/8, *2314/7, 

*2314/6, *2314/2, 2314/4, *пут 4437/2, 

*2298, *2297, *2300, *2286/1, *пут 2284, 

*2283, *2282/1 *пут 4440 и *2213, одакле се 

ломи у правцу сјевероистока прелазећи 

поново преко пута к.ч.. бр. 4440 и наставља 

у истом правцу парцелама означеним као 

к.ч. бр. 2175, *2716, а онда се ломи у правцу 

југоистока парцелама означеним као к.ч. бр. 

*2173, *2143, *2140, 2138, 2129, 2130, *2122 

и излази на пут к.ч. бр. 5892/1, који је 

граница са к.о. Омарска  

Граница наставља у к.о. Омарска 

Иде јужно путем к.ч. бр. 5892/1 до парцеле 

означене као к.ч. бр. 1942/14, одакле се 

ломи управцу истока и иде парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1924/14 и *1942/3, 

1924/13 и излази на пут Приједор – Бања 

Лука. 

Ту се граница ломи у правцу југа парцелама 

означеним као к.ч. бр. 1942/17, 1942/16, 

1942/23 и 1942/22, а затим у правцу сјевера 

парцелама означеним као к.ч. бр. 2111, и 

*2116 све до к.ч. бр. 2120. 

Одатле се ломи у правцу југа парцелама 

означеним као к.ч. бр. 2119/7, 2119/1, 

2119/6 и 2118, а даље у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 2465/8, 2465/7, *главни пут кроз 

Омарску, 2178/2 и 2179/6.  

Даље граница кривуда у правцу 

сјеверозапада парцелама означеним као 

к.ч. бр. 2179/6, *2179/1, *2179/8, *2144/1, 

2170/2, 2168, 2167, *2163/4, 2163/1, 2163/3, 

2160/3, *2160/1 и наставља у к.о. Ламовита. 

Граница даље иде у правцу сјеверозапада 

кроз к.о. Ламовита, парцелама означеним 

као к.ч. бр. 2216, 2217, *2220, *2278/1, 

*2288/1, 2288/2, *2293/1, *2293/5, *пут 

4437, *2314/10, *2314/11, *2314/15, 

*2314/14 и излази на пут Приједор – Бања 

Лука, преко ког прелази код парцеле 

означене као к.ч. бр. 2314/9, одакле граница 

и почиње. 
 

ОМАРСКА    Ч Е Т В Р Т А    З О Н А 

Граница четврте зоне почиње од 

жељезничке пруге Суња-Добој на граници 

парцела  означених као к.ч. бр. 4133/1, коју 

не обухвата и 4130, коју обухвата и иде у 

правцу  сјевероистока парцелама означеним 

као к.ч. бр.  4130/1, 4128/1, 4127/4, 4127/8, 

*4127/1, 4127/5, 4125/1, а даље прати поток 

Јаругу у дужини од око 130м у правцу 

сјевероистока  све до парцеле означене као 

к.ч. бр. 4094/4 и наставља парцелама 

означеним као к.ч. бр.  4091/3, 4091/4, 

4092/1, 4087/15, *4086/4, те поново избија 

на поток Јаруга и прати га до парцеле 

означене као к.ч. бр. 3710 коју обухвата. 

Затим, поново наставља потокм у правцу 

истока у дужини од око 150м све до парцеле 

означене као к.ч. бр. 3717/7, коју не 

обухвата и  3717/16, коју обухвата. Ту се 

граница ломи у правцу сјевероистока и иде 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3717/16, 

3717/8, 3717/10, 3717/1, 3717/9, 3717/11 и 

избија на пут к.ч. бр.  5904. 

Прати га у правацу сјевера у дужини од око 

50м све до парцеле означене као к.ч. бр. 

3770/2 коју обухвата и наставља у правцу 
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сјевероистока парцелама означеним као к.ч. 

бр.  3770/2, 3771/4, 3770/3, 3770/4, 3770/5, 

3770/6, 3770/7, 3770/8 , 3770/9, 3769/3 и 

3769/2.  

Одатле се граница ломи у правцу сјевера а 

паралелно са главним путем кроз Омарску 

(к.ч. бр. 5892/2)  парцелама означеним као 

к.ч. бр. *3769/1, *3769/5, 

*3767/1,*3759,*3758,*3565/1 и *3565/3 и ту 

се граница додирује са границом шесте зоне 

која је уједно и граница урбаног обухвата.  

Даље се граница ломи у правцу 

сјевероистока  и напушта границу урбаног 

подручја, те наставља парцелама означеним 

као к.ч. бр.*3568/3, *3572/2 *3562/2. 

Затим,  граница иде у правцу југоистока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 

3562/1,3561,3563/8, пресјеца главни пут 

кроз Омарску (к.ч. 5892/2) и наставља 

парцелама означеним као к.ч. бр. 

3798/1,*пут 3799/1,*3558/5 и долази до 

парцеле означене као к.ч. бр. 3801. Ту се 

граница ломи у правцу југозапада 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3801, 

3800, *3802/1, 3082/4, 3806, *3085/2, *3791, 

3789 и избија на поток Јаруга, пратећи га све 

до парцеле означене као к.ч. бр. 3862 коју 

обухвата, одакле се ломи у правцу истока 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3857, 

3868, *3856/1, 3854/9, 3854/10, 3854/1 и 

3854/2. 

На том мјесту граница се ломи у правцу југа 

парцелама означеним као к.ч. бр. 3854/2, 

3852/1, 3854/4, 3854/5, 3854/6, 3854/7, 

3854/8, 3910 и *3912.  

Даље граница иде у правцу југоистока  

кривудајући парцелама означеним као к.ч. 

бр.  3911/1, *пут  5896, 3913/5, 3914, 3915, 

3919, 3917, 3945. 

Одатле,  граница се ломи у правцу југа и  

иде парцелама означеним као к.ч. бр.  3945, 

*пут 3952 и  3967. 

Од  тог мјеста граница се поклапа са 

границом урбаног подручја и прати је 

парцелама означеним као к.ч. бр.  3969, 

3965, 5015 а даље у правцу југоистока  прати 

поток  Кривају  све до жељезничке пруге 

Суња-Добој. 

Граница прелази пругу Суња-Добој  

одвајајући се од границе шесте  зоне  

кривуда потоком Криваја  све до парцеле 

означене као к.ч. бр. 5371 коју обухвата и  

5360 коју не обухвата. 

Ломи се у правцу југа парцелама означеним 

као к.ч. бр.  5371, 5374/1 и 5374/2, затим у 

правцу запада парцелама означеним као 

к.ч. бр.   5373/2, *5382/3, *5381/1, *пут  

5389/1 и *5395/2, а одатле у правцу сјевера 

парцелама означеним као к.ч. бр. *5395/3, 

*5395/1, *5400/1 и излази на поток Криваја. 

Прати га у правцу истока све до раскрснице 

са путем к.ч. бр. 4962. Даље граница прати 

пут  све до парцеле означене као к.ч. бр. 

5419/1  коју обухвата  и наставља парцелама 

означеним као к.ч. бр.  *5408, 5407, 5410, 

*5411, 5429. 

На граници парцела означених као к.ч. бр.  

5429 и  5425 које обухвата граница се 

поклапа са границом урбаног подручја и у 

правцу сјеверозапада креће се парцелама 

означеним као к.ч. бр.  5425, *5423, *4923/1 

и *4923/2  

Од парцеле означене као к.ч. бр.  *4923/2  

граница  четврте зоне скреће у правцу 

сјевера  и напушта границу  шесте зоне  

прелази преко парцеле означене као к.ч. бр. 

4925  и долази до к.ч. бр.  4926. 

Даље иде у правцу  сјеверозапада  

парцелама означеним као к.ч. бр.  4926, 

4930/1, 4930/2, 4929/1, *4931. 4932, 4934, 

4935 и  4938. 

Од парцеле означене као к.ч. бр.  4938  

граница  кривуда у правцу  југозапада  

парцелама означеним као к.ч. бр.  4944, 

4941/2, 4940/2, 4940/3, 4913, 4914 и избија 

на пут  к.ч. бр. 5905. 

На том мјесту граница четврте зоне се 

додирује са границом урбаног подручја и 

поново је прати  у правцу  југозапда  пратећи 

пут к.ч. бр.  5905  који води до пруге Суња-

Добој, све до  раскрснице  са путевима к.ч. 

бр.  4802 и  4859. 

Ту се граница ломи у правцу  запада  

пратећи  пут к.ч. бр. 4802 све до працеле  

означене као к.ч. бр. 4809, гдје скреће у 

правцу сјеверозапада  и иде парцелама 

означеним као к.ч. бр.  *4809, 4818, *4818/5 

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

4819/1 коју не обухвата  и  4819/5 коју 

дјелом обухвата граница се ломи  у правцу 

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр.  4822/2, 4823/3, *поток Јаруга  

*4828/1, *4829/2, *4831/2, 4837/2 , 4833/2, 
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*4834/4, *4834/6 и   *4834/5 те избија на 

жељезничку пругу Суња-Добој. 

Од  жељезничке пруге  граница  четврте се 

одваја од границе урбаног подручја, 

прелази преко пруге  и долази до границе 

парцела  означених као к.ч. бр. 4133/1 и  

4130/1, одакле  почиње. 
 

ОМАРСКА  П Е Т А   З О Н А 

СЕГМЕНТ 1 

Граница пете зоне  почиње на главном путу 

кроз Омарску (к.ч. бр. 5892/2), а између 

парцела означених као к.ч. бр. 3563/8  и  

3559/3, које не обухвата и 3558/1 коју 

обухвата . 

Граница прати главни пут кроз Омарску у 

правцу сјевера у дужини од 440м све до 

раскрснице  са путем к.ч. бр. 2274,  те 

наставља у правцу сјевера парцелама 

означеним као к.ч. бр.  2255/1,  2255/2, 

2254/1 и  2254/2. 

Одатле се граница ломи у правцу истока, 

пресјеца главни пут кроз Омарску и 

наставља парцелама означеним као к.ч. бр.  

2398/1 и  2397/1. 

Затим, се ломи у правцу југистока  

парцелама означеним као к.ч. бр.  2397/1, 

2388/4, 2388/1, *2386, и долази до  

раскрснице са путем к.ч. бр.  2355, ког прати 

у дужини од око 200м све до парцеле 

означене као к.ч. бр.  2380/2 коју обухвата . 

Граница се даље ломи у правцу 

сјевероистока  парцелама означеним као 

к.ч. бр.  2380/2, 2377/1, 2377/2, 2372/2 и 

2372/1. 

Ту граница ибија на пут к.ч. бр. 2366  и ломи 

се у правцу југозапада  парцелама 

означеним као к.ч. бр.  *2363/1  и  *2363/2, а 

одателе  прати поток Јаруга  у дужини од 

око  90м  гдје пресјеца пут к.ч. бр. 2355  и 

наставља потоком  Јаруга у правцу  југозапда  

у дужини од око 380 м све до парцеле  

означене као к.ч. бр. 3523.  

На тој працели граница се ломи у правцу 

југоистока а паралелно са  путем  к.ч. бр. 

3811  и креће се парцелама означеним као 

к.ч. бр.  *3523 , 3522, 3517, 3516, 3515, 3513, 

3512 *пут  5896, 3511 и  3510. 

Даље, граница  кривуда  у правцу  југа  

паралелно са путем  к.ч. бр. 5896,  

парцелама означеним као к.ч. бр.   3510, 

3509, *3508,*3475, 3472, 3473, 3471, 3469, 

3466 и  3465, гдје избија на пут к.ч. бр.  5896 

и прати га јужно  у дужини од око 180м,  све 

до парцеле означене као к.ч. бр.  3444,  гдје 

наставља да кривуда у правцу  истока  

парцелама означеним као к.ч. бр.  *3445, 

3441/2, 3442, *3447, 3448, *3450  и  *3449  и 

избија на пут к.ч. бр. 3440. 

Од пута к.ч. бр. 3440 граница се ломи у 

правцу  југа  и иде парцелама означеним као 

к.ч. бр.  3931, *3933 и  3938. 

Од парцела означених као к.ч. бр.  3938 и  

3939 које обухвата, граница се поклапа са  

границом  урбаног подручја  и у правцу југа  

иде парцелама означеним као к.ч. бр.  3939, 

*3937/2, *3937/1,*3936,  *канал  3950, *3949 

и долази до раскрснице пута к.ч. бр. 3952 и 

потока Криваја.  

Од раскрснице, прелази преко парцела 

означених као к.ч. бр.  3956, 3955 и  3954, 

гдје се додирује  још и са границом  четврте 

зоне,  те на граници  парцела означених као 

к.ч. бр.  3954 и  3969 завршава . 
 

СЕГМЕНТ 2 

Граница почиње на раскрсници пруге Суња-

Добој  и потока  Јаруга  и иде  у правцу  

сјевеоистока  потоком Јаруга  у дужини од 

око  270м све до  граница парцела 

означених као к.ч. бр.  3687/3, коју не 

обухвата  и  3688/3  коју обухвата,  те 

наставља у  истом правцу парцелама 

означеним као к.ч. бр.  3688/3, *3688/1, 

*3688/5, *3688/2 и излази на пут к.ч. бр.  

5903. 

Од пута  к.ч. бр. 5903 граница наставља у 

истом правцу парцелама означеним као к.ч. 

бр.  3692/4, *3697/1, 3697/5, 3708, 3709/2, 

3702/1, 3736/2, 3744/3, 3743, *3740, *3744/1 

и  3741 те избија на пут к.ч. бр. 5904. 

Граница пресјеца пут к.ч. бр. 5904 и 

наставља да кривуда у правцу 

сјевероистока, а паралелно са  главним 

путем кроз Омарску,  крећући се парцелама 

означеним као к.ч. бр.  3747, 3748, 3751/2, 

3751/1,  и  3568/3.  

На граници парцела означених као к.ч. бр. 

3568/3 коју обухвата и 3569 и 3570/1 које не 

обухвата граница пете зоне се додирује са 

границом 4. Зоне. 
 

ОМАРСКА  Ш Е С Т А   З О Н А 

СЕГМЕНТ 1 
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Граница почиње на граници парцела к.ч. бр. 

3569 коју не обухвата и 3568/3 коју обухвата 

и на том мјесту се додирује са границом 4. 

Зоне. 

Од тог мјеста граница иде у правцу сјевера 

парцелама означеним као кч. бр. 3567, 3571, 

3572/1, *3573/3 , 2326, 2344/1, 2333, 

*2331/1, *2330/2, пут 2274, 2273, 2269, 2268, 

2267, 2257, *2259/6, 2259/1, *2247/3, 

*2247/2, *2247/1. 

Од парцеле  означене као к.ч. бр. 2247/1  

граница се ломи у правцу  југоистока  и иде 

парцелама означеним као к.ч. бр.  *2247/2, 

*2249, *2249/1, *главни пут  кроз Омарску  

*2408/1, 2404/1, *2403/1, *2403/2, *2401/1, 

*2401/2, *2395/2, 2396, 2390, 2387, *пут  

2385, *2384/1, *2383/6, *2383/1, *2383/5, 

*2370, *2369, *2364, *3024, 3018, 3020, 

*3022/1, *3022/2 и *3028/1. 

Одатле, граница се ломи у правц у југа  

кривудајући парцелама означеним као к.ч. 

бр.  *3028/1, пресјеца пут к.ч. бр.  5896 и 

долази до парцеле означене као к.ч. бр.  

2969. 

Одатле наставља у правцу југа паралелно са 

путем к.ч. бр.  5896,  идући парцелама 

означеним као к.ч. бр.  *2969 ,*2967/1, 

*2967/2, *2966, *пут  2964, *3033, *3035, 

3036, *3055, *3056/4, *3046, *3048, 3052, 

*3044, *3054, 3486/1, *3487/2, *3503/2, 

*3488, * 3489, * 3492 , 3490, *3493, 3491, 

3446/2, 3446/1, 3447, 3450, 3449, *пут 

3440,*3933 и *3937/2, те код  парцеле 

означене као к.ч. бр. 3938 додирује се са 

границом  пете зоне . 
 

СЕГМЕНТ 2 

Граница почиње на жељезничкој пруги Суња 

– Добој код парцеле означене као к.ч. 5347. 

О д жељезничке пруге наставља  у правцу 

југа  парцелама означеним као к.ч. бр.  

*5347, *5364, 5363, *5361/1, *5361/2, 

*5383/1 и 5383/2, а даље се  ломи у правцу 

сјеверозапада , паралелно са жељезничком 

пругом   парцелама означеним као к.ч. бр.  

*5382/2, 5381/3, *пут  5389/1, *5395/2, 

*5395/3, *пут  5907/1, *5561, *поток Криваја  

*5419/2, 5407, *5411, *5431 и између 

парцела означених као к.ч. бр. 5429 и 5442 

које не обухвата и 5411 коју обухвата,  се 

додирује са границом четврте зоне. 
 

СЕГМЕНТ 3 

Граница почиње код парцеле 4923/2 и 

4922/2 и на том мјесту се додирје са 

границом 4. Зоне. 

Од парцеле означене као к.ч. бр. 4923/2 

напушта четврту зону и у  правцу 

сјеверозапда иде парцелама означеним као 

к.ч. бр.  *4922/2, * 4922/1, *4920/6, 4920/3, 

*4920/2, *4920/5, * 4920/4, *4920/1, *4919 и 

*4915, те се код парцеле означене као к.ч. 

бр. 4914  додирује са границом  четврте 

зоне.   

 

Напомена:   У тексту кориштена ознака * 

значи да се описана граница на том дијелу 

не поклапа са границом катастарске парцеле 

(односи се на ситуације гдје је граница 

одређена саобраћајницом, водотоком, 

преко парцела које због облика, положаја и 

дужине није могуће у потпуности укључити 

унутар одређених граница и сл.)   

     

 

ПРИЛОГ бр. 3 

 

ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

( ДПУ ) 

 

 

 

Р.б. 

 

1) Трошкови 

припремања 

градског 

грађевинског 

земљишта 

 

Јединична 

цијена  по 

ДПУ 

(КМ/m2) 

 

Учешће 

у 

цијени 

% 

1 Истражни радови на 

терену 
БЦ n₁ % 

2 Израда геодетских, 

геол., инжењерско- 

сеизмолошких и др. 

подлога 

 

БЦ 

 

n₂ % 

3 Израда анализе 

својинских права на 

земљишту 

потребном за 

изградњу јавне 

БЦ n₃ % 

4 Израда просторно- 

планске итехничке 
БЦ n₄ % 
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документације 

5 Израда технсчке 

документацсје 
БЦ n₅ % 

6 Друге потребне 

радове, оссм онсх 

онсх којс спадају у 

категорсју 

опремања 

земљсшта 

БЦ n₆ % 

 
СВЕГА ( 1 - 7 )  Σ n₁-₆% 

Р.б. 

2) Трошкови 

опремања градског 

грађевинског 

земљишта 

Јединична 

цијена  по 

ДПУ 

(КМ/m2) 

Учешће 

у 

цијени 

% 

Изградња објеката комуналне 

инфраструктуре која је у належности 

јединице 

локалне самоуправе 

7 Саобраћајнице за 

моторни саобраћај 

БЦ 
n 7 % 

8 Пјешачки тротоари 

и стазе 

БЦ 
n₈ % 

9 Бициклистичке стазе БЦ n₉ % 

10 Водоводна мрежа БЦ     n₁₀ % 

11 Фекална 

канализација 

БЦ 
n₁₁ % 

12 Атмосферска 

канализација 

БЦ 
n₁₂ % 

Изградња и уређење површина јавне 

намјене 

13 Зелене површине БЦ n₁₃ % 

14 Паркиралишта БЦ n ₁₄% 

15 Улична расвјета БЦ n₁₅ % 

16 Регулација водотока БЦ n₁₆ % 

17 Оперативна 

координација 
БЦ n₁₇% 

 
СВЕГА ( 1 - 11 ) 

 
Σ n₇-₁₇% 

 
СВЕУКУПНО: 

 
100 % 

 

 

 

109. 

На основу члана 30. Закона о 

угоститељству („Службени гласник РС“, број: 

15/10, 57/12 и 67/13), члана 21. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), члана 2. став 2. Уредбе о 

критеријумима за одређивање радног 

времена у угоститељским објектима 

(„Службени гласник РС“, број: 44/11) и члана 

18. Статута Града Приједора – пречишћен 

текст („Службени гласник Града Приједора“, 

број: 2/13), Скупштина Града Приједора на 

XIX сједници, одржаној 25.06. 2014. године,  

донијела  је  

 

 

О Д Л У К У  

о одређивању радног времена и извођењу 

музичких и других садржаја 

 у угоститељским објектима на подручју 

града Приједора 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се радно 

вријеме угоститељских објеката у којима 

привредна друштва и предузетници (у 

даљем тексту: угоститељи) обављају 

угоститељску дјелатност на подручју града 

Приједора и извођење музичких и других 

садржаја у угоститељским објектима, с 

обзиром на врсту објекта, његову локацију и 

остале критеријуме прописане Уредбом о 

критеријумима за одређивање радног 

времена у угоститељским објектима 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 44/11). 

 

Члан 2. 

 Угоститељским објектима сматрају 

се: 

1. Смјештајни објекти – објекти у којима 

се пружају услуге смјештаја, исхране и 

пића; 

2. Угоститељски објекти у којима се 

пружају услуге исхране, пића, напитака 

и сл.; 

3. Кетеринг угоститељски објекти у којима 

се припрема храна, пиће и напици, а 

услуживање се врши на другом мјесту. 
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Члан 3. 

 Под радним временом, у смислу ове 

Одлуке, сматра се вријеме у којем 

угоститељски објекти морају бити отворени, 

односно, вријеме у којем угоститељи могу 

да обављају угоститељску дјелатност у току 

једног радног дана. 

 Радно вријеме се одређује за љетни 

и зимски период.  

Љетним временом се сматра вријеме од 

01.04. текуће године до 30.09. наредне 

године, а зимским периодом се сматра 

вријеме од 01.10. текуће године до 31.03. 

наредне године.  

Дани викенда су петак и субота. 

 

Члан 4. 

 За угоститељске објекте који пружају 

услуге исхране и пића утврђује се радно 

вријеме у времену од: 

- 07,00 до 23,00 часа у радним данима 

и недјељом и 

- 07,00 до 24,00 часа у данима 

викенда (петак и субота). 

 

Члан 5. 

Диско баровима, диско клубовима и ноћним 

баровима утврђује се радно вријеме у 

времену од: 

- 19,00 до 02,00 часа у радним данима 

и недјељом и 

- 19,00 до 03,00 часа у данима 

викенда (петак и субота). 

 

Члан 6. 

 Радно вријеме угоститељских 

објеката који пружају услуге исхране и пића, 

осим диско барова, диско клубова и ноћних 

барова, продужава се у љетном периоду за 

1 (један) час. 
 

Члан 7. 

 Смјештајни угоститељски објекти, 

објекти за припрему хране (кетеринг) и 

објекти у којима се пружају услуге исхране, 

пића, напитака и сл., а који су смјештени у 

објектима аутобуских и жељезничких 

станица могу радити у неограниченом 

радном времену (0,00 – 24,00 часа). 

 Угоститељски објекти смјештени у 

аутобуским и жељезничким станицама не 

могу точити алкохолна пића у времену од 

24,00 до 07,00 часова. 
 

Члан 8. 

 „Вријеме толеранције“, односно, 

вријеме конзумације услуге које је почело у 

прописаном или посебном радном времену 

износи 30 минута, рачунајући од момента 

истека прописаног или посебног радног 

времена угоститељског објекта. 

 Угоститељи су обавезни поштовати 

„вријеме толеранције“. 

 

Члан 9. 

 Угоститељ који обавља угоститељску 

дјелатност обавезан је на улазу у 

угоститељски објекат видно истакнути 

распоред радног времена и истог се 

придржавати у свом пословању. 

 

Члан 10. 

 У угоститељским објектима исхране 

и пића, који се налазе у објектима 

колективног становања,   баштама, терасама 

и сличним просторима на отвореном које 

користе угоститељски објекти, није 

допуштено емитовање и извођење музичких 

и других садржаја у времену од 22,00 до 

06,00 часова. 

 

Члан 11. 

 Угоститељски објекти у којима се 

пружају услуге исхране и пића, а који се 

налазе у саставу смјештајног угоститељског 

објекта, раде у вријеме које одреди 

угоститељ, али не дужем од радног времена 

смјештајног угоститељског објекта. 

 

Члан 12. 

(1) Угоститељски  објекти  који  пружају  

услуге  изван  угоститељских објеката  

(на сајмовима,вашарима и сличним 

манифестацијама), које својим 

значајем представљају унапређење 

туристичке понуде  Града, могу  

пружати  услуге  у  оквиру  радног  

времена  тих  манифестација, које  

одређује организатор манифестације у 

складу са посебним прописима. 

(2) Надлежни орган, за вријеме 

одржавања међународних, 

регионалних, културних, спортских и 
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других манифестација, које својим 

значајем представљају унапређење 

туристичке понуде Града, може 

одредити дуже радно вријеме 

угоститељских објеката за вријеме 

трајања тих манифестација, по 

захтјеву организатора манифестације, 

односно, по захтјеву Туристичке 

организације Републике Српске или 

Туристичке организације Града 

Приједора. 

(3) Радно вријеме угоститељских објеката 

смјештених у објектима у којима се 

обавља нека друга дјелатност 

(културна, образовно-васпитна, 

спортска, трговачка и др.), утврђује се 

у складу са радним временом тог 

објекта. 

 

Члан 13. 

 Радно вријеме дијела угоститељског 

објекта на отвореном простору или на 

површинама прилагођеним пружању 

угоститељских услуга изван угоститељског 

објекта, као што су баште или терасе, 

почиње и завршава се у радном времену тог 

угоститељског објекта. 

 

Члан 14. 

(1) На дане вјерских и републичких 

празника угоститељски објекти не 

морају радити. 

(2) У дане новогодишњих празника, 31.12. 

и 01.01., као и на дане 13. и 14. јануара, 

те 07. и 08. марта, угоститељски објекти 

могу радити у неограниченом радном 

времену (0,00 – 24,00 часа). 

(3) Одредба  става 2.  овог члана односи се 

и на угоститељске објекте којима је 

скраћено радно вријеме.  

 

Члан 15. 

 Угоститељски објекти смјештени у 

пословном објекту, пословно-стамбеном 

објекту колективног становања (стамбена 

зграда), односно, у насељу са 

индивидуалним стамбеним јединицама 

(породичне куће) или у близини 

здравствене установе за смјештај 

пацијената, морају испуњавати услове у 

погледу заштите од буке у складу са 

посебним прописима. 

  Ниво буке у угоститељским 

објектима из става 1. овог члана не смије да 

прелази границе дозвољене чујности  изван 

угоститељског објекта, у складу са 

прописима из области заштите животне 

средине. 
 

Члан 16. 

(1) Посебно радно вријеме је радно 

вријеме које је различито од 

прописаног радног времена и може 

бити продужено или скраћено. 

(2) Одјељење за привреду и 

пољопривреду (у даљем тексту: 

надлежно одјељење) може, на 

појединачни захтјев угоститеља, 

одредити да угоститељски објекат 

ради у продуженом радном 

времену, односно, по службеној 

дужности да угоститељски објекат 

ради у скраћеном радном времену. 

(3) За одређивање посебног радног 

времена угоститељског објекта 

надлежно Одјељење издаје 

рјешење.  

 

Члан 17. 

(1) Угоститељским  објектима  који  

организују пригодне  свечаности, као  

што  су:  прославе, матурске забаве, 

јубиларне прославе, свадбе, може се 

одредити дуже радно вријеме од 

прописаног, не дуже од 03,00 часа, 

уз претходну сагласност надлежног 

одјељења, осим за угоститељске 

објекте који се налазе у објектима 

колективног становања. 

(2) Угоститељски  објекти  који  су  

регистровани  као свадбени салони 

могу радити до 03,00 часа, без 

тражења сагласности од надлежног 

одјељења. 

(3) За   прибављање   сагласности   

власник  угоститељског   објекта  

подноси  писмени  захтјев 

надлежном одјељењу најкасније пет 

дана прије одржавања 
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манифестације, уз прилагање доказа 

да организује манифестацију. 

(4) На објекте који су регистровани као 

свадбени салони не примјењују се 

одредбе става 1. и 3. овог члана. 

 

Члан 18. 

Скраћење радног времена за 

поједине угоститељске објекте утврђује се 

рјешењем надлежног одјељења, на 

писмени захтјев: 

а)  комуналне полиције, 

б)  еколошке инспекције и 

в)  надлежног органа полиције. 

 

Члан 19. 

 Приликом доношења рјешења из 

члана 18. ове Одлуке, надлежно одјељење 

је дужно да се придржава слиједећих 

критеријума за скраћење радног времена: 

1. ако је током године угоститељ најмање 

два пута кажњен изрицањем 

прекршајног налога или правоснажног 

рјешења надлежног суда за прекршаје 

због прекорачења радног времена, 

односно, ако је, током године, 

угоститељ најмање једном кажњен 

изрицањем прекршајног налога или 

правоснажног рјешења надлежног суда 

за прекршаје због ремећења јавног 

реда и мира у угоститељском објекту и 

прекорачења дозвољеног нивоа буке; 

2. ако је угоститељски објекат дио 

пословно-стамбене зграде колективног 

становања, или се налази у насељу за 

индивидуално становање, односно, у 

близини здравствених установа за 

смјештај пацијената, а у објекту или у 

његовој непосредној близини се 

учестало ремети јавни ред и мир, о 

чему постоје записници о извршеном 

инспекцијском прегледу надлежних 

органа о прекорачењу радног времена 

и прекорачењу дозвољеног нивоа буке; 

3. ако се у угоститељском објекту или у 

његовој непосредној близини учестало 

ремети јавни ред и мир, о чему постоје 

записници о извршеном инспекцијском 

прегледу надлежних органа о 

прекорачењу радног времена и 

прекорачењу дозвољеног нивоа буке. 

 

Члан 20. 

(1) Надлежно одјељење, у року од 15 

дана од дана пријема захтјева органа 

из члана 18. овеОдлуке, одлучује о 

захтјеву за скраћење радног времена 

и о томе обавјештава подносиоца 

захтјева. 

(2) Ако се у поступку утврди да је 

испуњен један од услова за 

скраћење радног времена, 

надлежно одјељење ће рјешењем 

одредити скраћење радног времена 

угоститељског објекта на период од 

најмање три мјесеца до најдуже 

шест мјесеци од дана доношења 

рјешења о скраћењу радног 

времена. 

(3) Радно вријеме може се скратити за 

један сат у односу на прописано 

радно вријеме. 

(4) Уколико  се  у  периоду  од  једне  

године  од  дана  доношења  

рјешења  о  одређивању скраћеног 

радног времена поново покрене 

исти поступак у којем се по други пут 

утврди испуњеност услова за 

скраћење радног времена, новим 

рјешењем одредиће се да скраћено 

радно вријеме таквом 

угоститељском објекту траје 

календарски најмање шест мјесеци 

до најдуже годину дана. 

 

Члан 21. 

(1) Надзор    над    примјеном   ове  

Одлуке,  у  погледу  придржавања  

радног  времена у угоститељским 

објектима, врши комунална полиција 

у складу са посебним овлашћењима 

прописаним у закону који регулише 

област угоститељства и закону који 

прописује поступање комуналне 

полиције. 

(2) Инспекцијски надзор над примјеном 

ове Одлуке, у  погледу  нивоа  буке у 

угоститељским објектима, врши 

еколошки инспектор у складу са 

посебним овлашћењима из закона 
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који регулише област рада 

инспекције и заштиту животне 

средине. 

(3) Инспекцијски надзор над примјеном 

ове Одлуке у дијелу којим се 

прописује поступање надлежног 

органа јединице локалне самоуправе 

врши управна инспекција. 

Члан 22. 

(1) Новчаном казном у износу од 800 КМ 

до 4.000 КМ казниће се за прекршај 

угоститељ као привредно друштво ако: 

  а) се не придржава  радног времена 

прописаног овом Одлуком; 

 

б) обавља угоститељску дјелатност, а у 

угоститељском објекту нису испуњени 

услови за  заштиту од буке из члана 15.  ове 

Одлуке. 

 

(2) За  прекршај  из става  1. овог  члана  

казниће се одговорно лице у  правном 

лицу  новчаном казном од 200 КМ до 

1.000 КМ. 

(3) За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се физичко лице-предузетник 

новчаном казном од 400 КМ до 2.000 

КМ. 

Члан 23. 

(1) Новчаном казном у износу од 400 

КМ до 2.500 КМ казниће се за 

прекршај угоститељ као привредно 

друштво ако: 

(а) обавља угоститељску дјелатност у 

пословно-стамбеном објекту колективног  

      становања (стамбена зграда), а својим 

радом ремети кућни ред; 

(б) обавља  угоститељску  дјелатност  у  

угоститељском  објекту  за  смјештај, а  не   

      поштује прописано радно вријеме из 

члана 11. ове Одлуке; 

(в) обавља угоститељску дјелатност на 

отвореном простору или на површинама  

      прилагођеним пружању угоститељских 

услуга изван угоститељског објекта (баште,  

      терасе) у супротности са чланом 10. ове 

Одлуке; 

(г)  се не придржава радног времена из 

члана 12. ове Одлуке; 

(д) не истакне обавјештење о радном 

времену из члана 14. ове Одлуке; 

(е) не поштује „вријеме толеранције“ из 

члана 8. ове Одлуке. 

 

(2) За  прекршај  из става 1. Овог  члана  

казниће се  одговорно лице у 

правном  лицу  новчаном  казном 

од 100 КМ до 500 КМ. 

(3) За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се физичко лице-

предузетник новчаном казном од 

200 КМ до 1.000 КМ. 

 

Члан 24. 

 Новчаном казном у распону од 50 

КМ до 250 КМ казниће се физичко лице као 

корисник услуге угоститељског објекта, који 

се по истеку „времена толеранције“ затекне 

у угоститељском објекту, а било је 

претходно упозорено на кршење прописа о 

радном времену од стране запосленог 

особља угоститељског објекта. 

 

Члан 25. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о одређивању 

радног времена и извођењу музичких и 

других садржаја у угоститељским објектима 

на подручју општине Приједор („Службени 

гласник Општине Приједор“, број: 11/11). 

 

Члан 26. 

 Ова Одлука је усклађена са Уредбом 

о критеријумима за одређивање радног 

времена у угоститељским објектима 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 44/11). 
 

Члан 27. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Приједора“. 

 

 

Број:01-022-92/14                ПРЕДСЈЕДНИК 

      Приједор                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум:25.06.2014.год.   Сеад Јакуповић, с.р. 

 

 


