
 

 

На основу члана 47.став 3. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени 
гласник Републике Српске», бр. 40/13, 106/15 и 3/16) ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА као носилац припреме Плана, 
обавјештава јавност да ће 

 
Ј А В Н И   У В И Д 

У НАЦРТ РЕВИЗИЈЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  
„ЦЕНТРАЛНА ЗОНА КОЗАРСКА ДУБИЦА“ 

 
у дијелу обухвата: 

-на јужној страни, простор омеђен улицама Краља Петра 1 Ослободиоца и 
Цвијићевом и трасом регулације потока Бињачка, те улицама Влатка Вуковића, 
Скендера Куленовића и Војводе Петра Бојовића на западу, ријеком Уном на сјеверу и 
улицама Видовданска, Слободана Јанковића и Моравском на истоку, у укупној 
површини 186,50ха,  
 

трајати  у времену од 11.04.2018. – 10.05.2018. године. 
 
Сва заинтересована правна и физичка лица могу, у времену трајања јавног увида, 

евентуалне приједлоге, примједбе и мишљења на Нацрт Ревизије Регулационог плана 
доставити: 

- у писменом облику  на адресу Одјељења за просторно уређење Општине Коз. 
Дубица, запримљене у пријемну канцеларију закључно са 10.05.2018. године до 15:00 
часова; 

- у свеску приједлога, примједби и мишљења која ће се водити код Одјељења за 
просторно уређење  Општине Коз. Дубица, закључно са 10.05.2018.године до 15:00 
часова. 

 
Стручна расправа и завршна јавна презентација ће се одржати дана 

30.05.2018. године (СРИЈЕДА) у 12,оо часова у Великој сали зграде Скупштине 
општине Козарска Дубица. 

На стручној расправи правна и физичка лица ће моћи пред носиоцем израде 
Регулационог плана предузећем „Геопут“ д.о.о Бања Лука и Одјељењем за просторно 
уређење општине Козарска Дубица образложити своје примједбе које су у писменом 
облику стављене током јавног увида. 

Сва заинтересована правна и физичка лица могу, поред увида у графички дио 
који је изложен у холу испред Велике сале зграде Скупштине општине и просторијама 
предузећа „Геопут“ д.о.о Бања Лука (адреса:Ул.Краља Николе бр.13, 78 000 Бања 
Лука), извршити увид и у текстуални и у графички дио Регулационог плана код 
Одјељења за просторно уређење те предузећа „Геопут“ д.о.о Бања Лука, сваког радног 
дана у времену од 08:00 – 15:00 часова.  

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
     ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

 


