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На основу члана 55. Закона о уређењу простора – пречишћени текст („Сл. гласник 

Републике Српске“, бр. 84/02, 14/03 и 112/06)  у вези са чланом 9. Закона о Спомен-подручју 

Доња Градина („Сл. гласник Републике Српске“, бр. 16/96),  члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05), 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“, бр. 7/05, 2/06 и 6/07), Скупштина општине Козарска Дубица, на 26. сједници одржаној 

дана 03.07.2007. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

о приступању изради Регулационог плана 

„Уже и дио ширег подручја  Спомен-подручја Доња Градина“ 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Регулационог плана „Ужи и дио ширег подручја Спомен-подручја 

Доња Градина“, у дијелу који обухвата:  

- подручје унутар граница ужег заштићеног подручја  утврђеног чланом 3. Закона о 

Спомен-подручју Доња Градина; 

- подручје уз пут који пролази кроз Спомен-подручје (покрај Спомен куће) почевши од 

историјског споменика  «Стабло тополе»  са лијеве стране пута гледајући са обале ријеке Саве 

ограничено поменутим путем и границом ужег подручја које се на јужном дијелу одваја од 

границе ужег подручја на тромеђи парцела к.ч. бр. 502/2, 510/2 и 510/3 и излази на пут кроз село 

Д. Градина преко к.ч. бр. 510/2, 521, 522, 525, 526, означен као к.ч. бр. 1214 на дијелу гдје се 

одваја улијево пут означен као к.ч. бр.1213, а с десне стране,гледјаући са обале ријеке Саве, у 

ширини од 100 метара од поменутог пута;  

- подручје уз магистрални пут Драксенић – Доња Градина, почевши од мјеста гдје 

започиње граница ширег обухвата Спомен-подручја на граници к.ч. бр. 699 до историјског 

споменика «Стабло тополе» у ширини, гледано са лијеве стране, до ријеке Уне, а са десне стране 

поменутог магистралног пута у ширини од 100 метара, и 

- подручје уз пут кроз село Доња Градина који означен као к.ч. бр. 1214, а започиње на 

одвајању наведеног пута од магистралног пута Драксенић – Доња Градина и завршава на 

граници парцела к.ч. бр. 277 и 275 које се налазе уз  поменути сеоски пут. 

 

Члан 2. 

 

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

подлоге. 

Подручје планирања обухвата површину од цца 210 хектара. 

 

Члан 3. 

 

Временски период за који се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри 

износи 10 (десет) година. 

 

Члан 4. 

 

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

комуналне послове Општине Коз. Дубица. 

 

Члан 5. 

 

Средства за израду Плана обезбједиће надлежни Републички орган. 
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Члан 6. 

 

Израда Плана ће се повјерити овлаштеном предузећу у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

 

Члан 7. 

 

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

Регулационог плана за подручје планирања из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном  гласнику Општине Козарска  

Дубица“. 

 

 

 

 

Број: 02-013-107/07.                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Дана: 03.07.2007.год.                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                                  Ранко Губић, дипл. правник 

 

 

 

 

  


