
На основу члана 38.став 3. Закона о уређењу простора («Сл. гласник Републике 
Српске», бр. 55/10) ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА  као носилац припреме 
плана, обавјештава јавност да ће 
 

Ј А В Н И   У В И Д 
У НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  

«ЦЕНТРАЛНА ЗОНА КОЗАРСКА ДУБИЦА» 
у дијелу обухвата: 

1. локација уз магистрални пут Коз. Дубица - Приједор, у дијелу обухвата одређеног 
слиједећим границама:  

- граница креће од магистралног пута Коз. Дубица – Приједор на мјесту гдје 
Бињачка сијече тај пут код пословног објекта предузећа «Цептер» и идеБињачком на 
сјевер до краја к.ч. бр. 2256,  

- скреће на исток границом између к.ч. бр. 2256 са једне стране и к.ч. бр. 2257 до 
друге стране и иде међном линијом до ограде ПЈ «Електродистрибуција» Коз. Дубица,  

- затим, скреће на југ границом између земљишта у власништву 
«Електродистрибуције» (оградом) и земљишта означеног ка к.ч. бр. 2256 и к.ч. бр. 2255/1 и 
излази на магистрални пут Коз. Дубица – Приједор, 

- скреће на запад магистралним путем до мјеста гдје транзитни пут прелази ријеку 
Бињачка, односно до почетне тачке обухвата. 

Укупна површина обухвата је 4775 m2. 
 
2. локација у ужем центру насеља градског карактера Коз. Дубица, у улици 

Светосавска, на земљишту означеном као к.ч. бр. 498, уписана у л.н. бр. 628 и дио 
земљишта означеног као к.ч. бр. 500, уписано у л.н. бр.  448 к.о. Коз. Дубица 2, у дијелу 
обухвата одређеног слиједећим границама: 

- са западне стране улицом Светосавска, 
- са јужне стране парцелом означеном као к.ч. бр. 499, 
- са сјеверне стране парцелом означеном као к.ч. бр. 495, и  
- са источне стране парцелом означнеом као к.ч. бр. 497/3. 

 
трајати  у времену од 07.03.2011. – 05.04.2011. године. 
 
Сва заинтересована правна и физичка лица могу, у времену трајања јавног увида, 

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

- у писменом облику  на адресу Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Коз. Дубица, закључно са 05.04.2011. године; 

- у Књигу приједлога, примједби и мишљења која ће се водити код Одјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Коз. Дубица, просторијама 
предузећа ИГП „УНА“ а.д Козарска Дубица, закључно са 05.04.2011.године. 

 
Стручна расправа и завршна јавна презентација ће се одржати дана 11.04.2011. 

године (ПОНЕДЈЕЉАК) у 12,оо часова у Малој сали зграде Скупштине општине Козарска 
Дубица. 

На стручној расправи правна и физичка лица ће моћи пред носиоцем израде 
Регулационог плана предузећем ИГП „УНА“ а.д Козарска Дубица и Одјељењем за 
просторно уређење и стамбено-комуналне послове 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, просторијама предузећа 
ИГП „УНА“ а.д Козарска Дубица извршити увид и у текстуални и у графички дио 
Регулационог плана код Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, 
сваког радног дана у времену од 08,оо – 14,оо часова. 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 
 


