
 

 

Програм  уређења грађевинског земљишта у 2006-ој години  у нашој Општини зависиће 

прије свега од остварења прихода и њихове расподјеле у буџету, као и од  приоритетности 

уређења  грађевинског земљишта  у појединим  зонама  града. 

Уређење грађевинског  земљишта  подразумјева  опремљеност  грађевинског  земљишта  

инфраструктурним  објектима. 

У задњих неколико година  у нашем  граду евидентна  је  изградња  како стамбених  

тако и  пословних  простора, а што  је  довело до ширења  града  нарочито  према  југоистоку. 

Изградњом нових насеља (Петар Пеција, Морава, Стари школски центар, индрустријска 

зона и насеље  поред  ње, Папирница) наметнула се и обавеза  рјешавања  инфраструктурних  

објеката у овим зонама. 

У наредној табели  дајемо преглед  инфраструктурних  објеката по зонама (насељима), 

тренутно стање  изграђености  и неопходне  активности  у наредном  периоду  како би се ови  

инфраструктурни објекти у потпуности  извршили. 

 

 

Ред. 

број 

Инфраструктурни објекат Изграђено Пројектна 

документ. 

Неопходне активности у  

наредном периоду 

1. Канализација у насељу 

„Петар Пеција“ 

Дио ДА Довршетак изградње 

дијела канализације 

2. Водовод у насељу „Петар 

Пеција“ 

Прикључено 

само неколико 

кућа породица 

палих бораца 

 

НЕ 

Израда пројектне документ.  

и изградња водов.мреже 

3. Канализација у насељу 

„Морава“ 

Не ДА Изградња канализационе 

мреже 

4. Водовод у насељу 

„Морава“ 

Мањи дио у  

дужини 150 м 

обезбијеђено  

водоснабдјев. 

по импровиз. 

тех. рјешењу 

НЕ Израда пројектне документ. 

и изградња водоводне мреже 

5. Дио канализације у улици 

Цвијићева 

НЕ ДА Изградња дијела 

 канализације 

6. Канализација  у насељу 

Стари школски центар 

НЕ НЕ Израда пројектне документ. и 

изградња  канализације 

7. Водовод у насељу Стари  

школски центар 

Обезбијеђено  

водоснабдјев. 

по импровиз. 

тех. рјешењу 

НЕ Израда пројектне докум. 

и изградња водоводне мреже 

8. Канализација  у индуст. 

зони  и насељу поред ње  

НЕ НЕ Израда пројектне документ. и 

изградња  канализације 

9. Водовод у индустриј.  

зони и насељу поред ње 

НЕ НЕ Израда пројектне документ. 

и изградња водоводне мреже 

10. Канализација у  насељу 

„Папирница“ 

НЕ ДА Изградња канализације 

11. Водовод у насељу 

„Папирница“ 

НЕ ДА Изградња водоводне мреже 

12. Трафо станица у насељу 

„Папирница“ 

НЕ НЕ Израда пројектне документ.   

и изградња ТС 

13. Нове улице НЕ НЕ Израда пројектне докум. и 

изградња улица 

14. Канализација у улицама  

Првомајска и И.Андрића 

НЕ НЕ Израда пројектне 

 документације и изградња 

канализације 



 

 У 2006-ој години  за  изградњу  инфраструктурних објеката предвиђено је 200.000,00 

КМ  и у складу  с тим  предлажемо  сљедећи Програм уређења  грађевинског  земљишта: 

 

1. ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ МОРАВА 

 а)Предвиђена средства :  

• Буџет општине ............................................................80.000,00 КМ 

У К У П Н О: ......................................................................80.000,00 КМ 

 

2. ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ЦВИЈИЋЕВА  

 а)Предвиђена средства 

• Учешће грађана ..........................................................10.000,00 КМ 

• Буџет општине ............................................................20.000,00 КМ 

У К У П Н О: ......................................................................30.000,00 КМ 

 

3. ДОВРШЕТАК ДИЈЕЛА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ „ПЕТАР ПЕЦИЈА“ 

 а)Предвиђена стредства 

• Министарство за избјегла и расељена лица..........30.000,00 КМ 

• Буџет општине ............................................................30.000,00 КМ 

У К У П Н О:.......................................................................60.000,00 КМ 

 

4. ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ „ПЕТАР ПЕЦИЈА“  

 а) Предвиђена средства 

• Министарство за избјегла и расељена лица..............20.000,00 КМ 

• Буџет општине ................................................................20.000,00 КМ 

• Грађани ............................................................................20.000,00 КМ 

У К У П Н О:...........................................................................60.000,00 КМ 

 

5. ИЗГРАДЊА НОВИХ УЛИЦА 

а) Предвиђена средства 

• Буџет општине ...............................................................30.000,00 КМ 

У К У П НО:...........................................................................30.000,00 КМ 

 

6. ИЗГРАДЊА ТРАФО СТАНИЦЕ У НАСЕЉУ ПАПИРНИЦА 

 а) Предвиђена средства  

• Буџет општине.................................................................20.000,00 КМ 

У К У П Н О:...........................................................................20.000,00 КМ 

 

 

Наведеним  активностима  и предвиђеним  средствима неће се у потпуности  ријешити  

наведена  проблематика, али и дјелимично изведени радови  на  појединим  активностима у 

складу  са пројектном документацијом могу у доброј мјери  задовољити потребе  становника  

појединих насеља , а у  наредном  периоду  ићи ка коначном рјешавању  проблема. 

Мишљења смо да приоритет  у провођењу  ових  активности  треба  дати  тамо гдје  су грађани  

спремни својим средствима  судјеловати  у изградњи  инфраструктурних  објеката. 

 

 

 

 

 

      ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И  

      СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 


