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              Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

                           ПРЕДСЈЕДНИК 
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У Козарској Дубици, март 2007. године 
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 Програм уређења  грађевинског земљишта  у 2007-ој години  сачињен је  према  

усвојеном  Буџету општине Козарска Дубица и Плану  инвестиција за 2007-у годину. 

 С обзиром да су  потребе  за  изградњом  инфраструктурних  објеката  знатно  веће 

од  тренутних  могућности  то ће  и даље  у неким  дјеловима града остати неријешен 

проблем  инфраструктуре  или само дјелимично ријешен. 

 Усвајањем „ Урбанистичког  плана  Козарска Дубица 2020“ заустављено  је 

ширење  града  и тиме  створена претпоставка  да ће  се у наредном периоду (2-3 год.) 

ријешити  горући  проблеми  становништва, а то су  прије  свега  канализација и 

водоснабдијевање. 

 

 Као  најкритичнија  подручја  са недостатком  ове инфраструктуре су:  

 

• индустријска зона  

• насеље „Стари школски центар“ 

• насеље „Пухало“ 

• насеље „Морава“ 

• подручје  ул. Иве Андрића  и 1 Маја 

 

У складу са планираном висином  средстава  за активности  опремања  грађевинског  

земљишта  предлажемо програм  уређења грађевинског земљишта за 2007 годину. 

 

1. Приходи..............................................................................................1.235.000,00 

2. Расходи................................................................................................1.235.000,00 

 а) Буџет Општине................................................................................700.000,00 

 б) Грађани..............................................................................................285.000,00 

 ц) Остали извори..................................................................................250.000,00 

 

2.1. Израда урбанистичке и пројектне документације 

 
 -Предвиђена средства 

  а) Буџет Општине......................................................................170.000,00 КМ 

 

 Израда урбанистичке  документације  се односи  на израду  ревизије  регулационог 

плана  централне зоне  града, а остале локације  ће  бити  дефинисане  посебном  

Одлуком СО-е. 

 Пројектна документације  ће бити рађена за регионални пут Моштаница -

Мраковица и за  инвестиције  дефинисане  Планом  инвестиција  за 2007-у годину  

према  критеријима  и расположивости средстава. 

 

2.2. Изградња водоводне мреже  на градском подручју 
 

2.2.1. Изградња  водовода  у насељу Петар Пеција 

      -Предвиђена средства 

  а) Буџет Општине.........................................................................40.000,00 КМ 

  б) Министарство за избјегла и расељена лица..........................50.000,00 КМ 

  в) Грађани насеља „Петар Пеција“.............................................50.000,00 КМ 

        У К У П Н О:        140.000,00 КМ 

2.2.2. Реконструкција  цјевовода  у улици Меше Селимовића  

 

      -Предвиђена средства  

  а) Буџет Општине........................................................................40.000,00 КМ 
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2.3. Изградња  фекалне  и оборинске  канализѕције  
 

2.3.1. Изградња  канализације  у насељу „Морава“ 

 

      -Предвиђена средства  

  а) Буџет Општине........................................................................90.000,00 КМ 

 

2.3.2. Изградња  канализације у насељу „Пухало“ 

 

      -Предвиђена средства  

  а) Буџет Општине........................................................................40.000,00 КМ 

 

2.3.3. Изградња  канализације у улици  Цвијићева 

 

      -Предвиђена средства 

  а) Буџет Општине.........................................................................20.000,00 КМ 

  б) Грађани.....................................................................................10.000,00 КМ 

        У К У П Н О :        30.000,00 КМ 

 

2.3.4. Изградња канализације  у насељу „Шпиља“ 

 

      -Предвиђена средства 

  а) Буџет Општине.................................................................... ..80.000,00 КМ 

  б) Млијекопродукт................................................................ ...200.000,00 КМ 

  в) Грађани  МЗ „Комленац“................................................... .200.000,00 КМ 

       У К У П Н О :                 480.000,00 КМ 

2.4. Уређење водотока 
 

2.4.1. Уређење обале Уне 

      -Предвиђена средства  

  а) Буџет Општине........................................................................20.000,00 КМ 

 

2.5.Изградња  и реконструкција  јавне расвјете  

 
 -Предвиђена  средства  

 

  а) Буџет Општине.........................................................................25.000,00 КМ 

  б) Грађани.....................................................................................25.000,00 КМ 

       У К У П Н О :                    50.000,00 КМ 

 

 Улагање  финансијских средстава у ову ставку  вршиће се  у односу 1:1, односно  

½ инвестиције  финансираће  Општина, а ½ грађани, односно  мјештани улице  у којој  

ће се  градити улична расвјета. 

 

2.6. Изградња  и реконструкција  градског  парка и спортског   

центра 

 
 -Предвиђена средства 

  а) Буџет Општине........................................................................40.000,00 КМ 
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2.7. Уклањање  архитектонских баријера 

 -Предвиђена средства 

  а) Буџет Општине........................................................................10.000,00 КМ 

 

2.8. Преузимање земљишта 
 

2.8.1. Преузимање  земљишта  за изградњу инфраструктурних објеката 

 

      -Предвиђена средства 

  а) Буџет Општине......................................................................150.000,00 КМ 

 

  Овај Програм  уређења  грађевинског  земљишта  за 2007-у годину  обухвата  и 

средства  предвиђена  за реализацију  Пројекта  добре управе  у сектору  вода и  

околине „ GOW-VADE“. 

 

 У зависности  од одлуке  Удружења  „Уна -Сана“ из Бихаћа  који  имплементира  

пројекат , односно  даје одређене  смјернице  и  врши  надзор над  провођењем  

пројекта, могуће су  измјене и допуне овог Програма. 

 

 

 

 

Број: 02-013-53/07.               ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 29.03.2007.год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица     Ранко Губић, дипл.правник 


