
На основу 30. Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“, 

број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 28. Статута Општине Коз. Дубица – пречишћени текст, 

(„Службени гласник Општине Коз. Дубица“, број: 7/05 и 2/06), Скупштина општине Козарска 

Дубица на 23. сједници, одржаној дана 29.03.2007. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о привременој забрани издавања 

 урбанистичких сагласности и одобрења за грађење 

 

Члан 1. 

 

Привремено се забрањује до усвајања Регулационог плана „Централна зона Козарска Дубица“, 

издавање урбанистичких сагласности и одобрења за грађење у границама обухвата предметног 

Плана, осим урбанистичких сагласноти и одобрења за градњу на оним локацијама на којима је и по 

досадашњем регулационом плану и по нацрту новог регулационог плана предвиђено исто планско 

рјешење, као и урбанистичких сгласности и одобрења за изградњу, односно постављање 

привремених објеката у складу са Одлуком о условима и начину изградње и постављања 

привремених објеката  

 

Члан 2. 

 

Поступци за издавање урбанистичких сагласности, односно одобрења за грађење покренути 

прије ступања на снагу ове Одлуке, који нису  завршени доношењем првостепеног рјешења, биће, у 

складу са чланом 132. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник Републике Српске», 

бр. 13/02) прекинути до усвајања Регулационог плана „Централна зона Козарска Дубица“. 

Након усвајања Регулационог плана „Централна зона Козарска Дубица“ Одјељење за 

просторно уређењ и стамебно-комуналне послове дужно је по службеној дужности наставити 

прекинуте поступке из става 1. овог члана и донијети одговарајућу одлуку о усвајању или одбијању 

захтјева. 

 

Члан 3. 

 

Ако странка, након ступања на снагу ове Одлуке, поднесе захтјев за издавање урбанистичке 

сагласности, односно одобрења за грађење у границама обухваћеног простора на  који се односи 

забрана, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове ће, у складу сачланом 113. 

ст. 2. Закона о општем управном поступку, донијети закључак о одбацивању захтјева. 

 

Члан 4. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Козарска Дубица“. 

 

 

Број: 02-013-46/07.                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 29.03.2007. године                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                                                Ранко Губић, дипл. правник 

 

 

 

 


