
На основу члана 30. алинеја 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 28. тачка 13. Статута Општине 
Козарска Дубица-пречишћен текст („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
5/06)  Скупштина општине  Козарска  Дубица  на  29.  сједници одржаној  дана  29.11.2007. 
године, донијела  ј е

О Д Л У К У
о одређивању назива нових улица и тргова на подручју општине Козарска Дубица

I

Овом Одлуком  одређују  се  називи  нових  улица  на  градском  подручју  општине 
Козарска Дубица и насељеног мјеста Кнежица.

II

Одређује се назив нових улица на градском подручју општине Козарска Дубица и 
то:

- на градском подручју Козарска Дубица улици која иде из улице „Гомионичка“ 
према кућама у низу насеља „Ђолови“ одређује се назив „Улица младих“;

- нова  улица  из  улице  „Мајора  Милана Тепића“,  иза  мјеста  продајног  објекта 
власништво „CENTRUM TRADE“ д.о.о., лијево према старом Школском центру 
у „Борачком насељу“, одређује се назив „18. септембар“;

III

Одређује се назив нових улица у насељеном мјесту Кнежица и то:

- централном тргу у Кнежици одређује се назив „Трг козарских јунака“.
- улици према Козарској Дубици одређује се назив „Дубичка“, од Трга до куће 

Кесић Милана,
- улици  према  Приједору  одређује  де  назив  „Приједорска“,  од  Трга  до  куће 

Пилиповић Душка,
- улици према Слабињи одређује се назив „Видовданска“, од Трга до куће Марин 

Славка,
- улици према Читлуку одређује се назив „Вука Караџића“, од Трга до куће Бабић 

Радомира,
- улици  према   Малом  Дворишту  одређује  се  назив  „Светосавска“,  од  улице 

Вдовданске до куће Миле Зеца,
- улици  према  Муратима  одређује  се  назив  „Бранка  Ћопића“,  од  улице 

Видовданске до куће Томаш Драге,
- улици према Горњој Градини одређује се назив “Петра Кочића“, од улице Вука 

Караџића до моста,
- улици од улице Дубичка до куће Неђе Коса одређује се назив “Кнешпољска“,
- улици од улице Бранка Ћопића до куће  Зец Зорана одређује  се назив „Ђуре 

Јакшића“,
- улици од улице Бранка Ћопића  до куће  Кљајића одређује се назив  „Николе 

Тесле“,
- улици од  улице  Бранка Ћопића до  куће  Тешинић  Милана одређује  се  назив 

„Десанке Максимовић“,
- улици  од  улице  Видовданске  до  куће  Зец  Зорана  одређује  се  назив  „Иве 

Андрића“.



IV

Саставни дио ове Одлуке је графички приказ насеља са улицама.

V

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном 
гласнику Општине Козарска Дубица“.
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