
На основу члана 55. у вези са чланом 51. Закона о уређењу простора – пречишћени 
текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07),  члана 
28.  Статута  општине  Коз.  Дубица  – пречишћени текст („Службени гласник  општине 
Козарска  Дубица“,  брoj:  5/06  и  6/07)  и  члана  103.  Пословника  о  раду  Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 7/05 и 
2/06), Скупштина општине Козарска Дубица на 29. сједници одржаној дана 29.11.2007. 
године, донијела је

О Д Л У К У
о приступању изради 

Урбанистичког пројекта „Светосавска улица“

Члан 1.

Приступа се изради Урбанистичиког пројекта „Светосавска улица“ који обухвата 
слиједећу зону, и то како слиједи:

-  од  зграде  Општине  Коз.Дубица  па  цијелом  дужином  ул.Светосавска  до 
раскрснице са ул.Војводе Путника;

 -  са  бочних  страна  зона  обухвата  је  оивичена  са  једне  стране  основним 
катастарским честицама означеним као кч.бр.  169, 168, 164, 155, 1653 (ул.Ђачка), 987 , 
988 , 989 , 990 (ул. Данила Киша) , 997 , 994 , 999 , 1010, 1011 , 1012 , 1014 , 1015 , 1017, 
1016 , 1019,  1023 , 1025, 1028 и 1029,  а са друге стране је оивичена зградом Општине 
Коз.Дубица на к. ч. бр.145.

 У  зону  обухвата  улази  и  плато,  односно  трг  испред  робне  куће  и  стамбено-
пословне зграде означене са к. ч.бр.147, 148, 149, па затим даље наставља низ улицу 
земљиштем означеним као к.  ч.  бр.154,  153,  1649 (ул.Косовских  јунака),  1160,  1159, 
1157, 1156, 1155, 1650 ( ул.Десанке Максимовић), 1152, 1151, 1133, 1139, 1129, 1128 i 
1127.   

Укупна површина зоне обухвата Урбаснистичког пројекта за ул.Светосавку износи 
цца.  6.600,00 m2.

Графички приказ  подручја  планирања чини саставни  дио ове  Одлуке,  а  садржи 
Извод из Регулационог плана „Централна зона Козарска Дубица“ („Службени гласник 
Општине Коз. Дубица“, број: 7/07) са назначеним границама обухвата планирања.

Члан 2.

Урбанистички пројект се доноси за временски период важења Регулационог плана 
„Централна зона Козарска Дубица“.

Члан 3.

Носилац  израде  Урбанистичког  пројекта  је  Одјељење  за  просторно  уређење  и 
стамбено – комуналне послове Општине Коз. Дубица.



Члан 4.

Израда Урбанистичког пројекта ће се повјерити овлаштеном предузећу или другом 
правном  лицу  које  испуњава  законом  прописане  услове  за  израду  планова,  а  након 
проведеног поступка у складу са Законом о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 
бр. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 и 70/06).

Средства за израду Урбанистичког пројекта ће се обезбједити у буџету Општине 
Коз. Дубица.

Рок за израду Урбанистичког пројекта не може бити дужи од 60 радних дана.

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 „Службени гласнику општине Коз. 
Дубица“.

 
Број: 02-013-152/07.                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
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