
На основу члана 55. у вези са чланом 67. Закона о уређењу простора – пречишћени текст 

(«Сл. гласник Републике Српске», бр. 84/02, 14/03 и 112/06),  члана 28. Статута општине Коз. 

Дубица – пречишћени текст («Сл. гласник општине Коз. Дубица», бр. 5/06) и члана 103. 

Пословника о раду Скупштине општине Козарска Дубица («Сл. гласник Општине Козарска 

Дубица», 7/05 и 2/06), Скупштина општине Козарска Дубица на 25. сједници одржаној дана 

31.05.2007. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради измјена и допуна 

Регулационог плана «Ђолови 2» Коз. Дубица 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради измјена и допуна Регулационог плана «Ђолови 2» Коз. Дубица, 

објављеног у Сл. гласнику општине Коз. Дубица», бр. 6/00, у дијелу који обухвата:  

 

Локација 1 - између улица Краља Петра I Ослободиоца и индустријске зоне у склопу 

насеља «Ђолови 2», и то почевши од стамбено-пословног објекта Панић Драге до раскрснице 

улице  Краља Петра I Ослободиоца и улице Краља Милутина (предмт измјене је планирана 

улица Николе Тесле); 

 

Локација 2 - између грађевинских парцела означених као к.ч. бр. к.ч. бр. 205/121 и 

205/123 и улицом Острошка (предмет измјене је грађевинско земљиште означено као к.ч. бр. 

205/121); 

 

Локација 3 -  између улице Острошка и улице Филипа Вишњића, земљиште око објекта 

Гвозден Благоје означено као к.ч. бр. 206/21. 

 

Члан 2. 

 

Носилац израде измјена и допуна плана је Одјељење за просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове општине Коз. Дубица. 

 

Члан 3. 

 

Графички приказ подручја планирања чини саставни дио ове Одлуке, а садржи Извод из 

постојећег Регулационог плана  са назначеним границама обухвата планирања. 

Члан 4. 

 

Израда измјена и допуна плана ће се повјерити предузећу «Пројект» а.д. Бања Лука  у 

складу са Уговором за израду просторно-планске документације (регулационих планова), број: 

01-404-31/07 од 13.04.2007. године, закљученим у складу с Законом о јавним набавкама БиХ. 

 

Члан 5. 

 

Даје се овлаштење Начелнику општине Коз. Дубица да може именовати Савјет за израду 

измјена и допуна плана за подручје планирања из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Сл. гласнику општине Коз. Дубица». 

 

 

Број: 02-013- 91/07.                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

Коз. Дубица,  31.05.2007. године                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                             Ранко Губић, дипл. правник 

 



 


