
На основу члана 43. Закона  о јавним путевима,  („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 3/04) и члана  28. Статута  Општине  Козарска Дубица – пречишћени 

текст, („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 5/06), Скупштина 

општине Козарска Дубица, на сједници одржаној 29.06.2006. године, донијела је  

 

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О НАЧИНУ  И УСЛОВИМА ЗА  

ПРЕКОПАВАЊЕ  ЈАВНИХ ПОВРШИНА  НА ПОДРУЧЈУ   

ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о начину и условима за прекопавање јавних површина на подручју 

Општине Козарска Дубица, („Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:  

4/04), у члану 1. став 2.  ријечи: „од 21.марта до 01.новембра“ замјењују се ријечима: 

„од 15.марта до  15.новембра“.  

 

Члан 2. 

 

 У члану 2. додаје се нови став 3. који гласи: „Физичка лица, код израде кућних  

прикључака на подземне инсталације, не могу вршити прекопавање  јавних површина“. 

 

Члан 3. 

 

 У члану 3. прва реченица мијења се и гласи: „У одобрењу  за прекопавање  

јавних површина  утврђује се“. 

Члан 4. 

 

 У члану 5. ставу 1. тачка 1. мијења се и гласи: „Одобрење за грађење  новог 

објекта“. 

             У члану 5. ставу 1 иза тачке 1. додаје се нова тачка 2. која гласи: „Извод из 

катастра  са уплањеним  објектом, за постојеће објекте“. 

 

 Тачке 2. и 3. постају тачке 3. и 4. 

 

 У члану 5. ставу 2  на крају реченице послије тачке  додаје се нова реченица која 

гласи: „Ова одредба  односи се  само на  радове ради хитног отклањања  кварова  на 

подземним  инсталацијама“. 

 

Члан 5. 

 

 У члану 7. у ставу 1. ријечи: „за три дана“ замјењују се ријечима : „за 24 сата“. 

 

Члан 6. 

 

 У члану 8. ставу 1. ријеч: „површини“ замјењује се ријечју: „саобраћајници“. 



 У члану 8. ставови 2, 3, 4. и 6.  се бришу, а у ставу 5. додаје се нова тачка 2. која 

гласи: „Слојем асфалта , у дебљини  прекопаног“. 

 

Члан 7. 

 

 У члану 13. ставу 1. тачка 5. бришу се ријечи: „а најкасније  за три дана“. 

 

 

Члан 8.  

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику  Oпштине Козарска Дубица“. 
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