
 
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ“ број 3/07), члана 32 Закона о просторном уређењу Брчко дистрикта БиХ 
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 9/03, 23/03, 15/04 и 10/06), члана 45 
Пословника Скупштине Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник 
Брчко дистрикта БиХ“ број 11/03) и Предлога одлуке градоначелника број: 01-014-
011347/07 од 11. јуна 2007. године Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 50. сједници 
одржаној 14. јуна 2007. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

«КОЛОБАРА» У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 

 
Члан 1 

 
Приступа се изради измјена и допуна Регулационог плана «Колобара» у 

Брчко дистрикту БиХ (у даљем тексту: Регулационог плана), у складу с намјеном 
површина из Урбанистичког плана града Брчко – измјене и допуне 1996–2006. 
година. 
 

Члан 2 

Израда измјена и допуна Регулационог плана ће се радити за дио насеља 
који је Урбанистичким планом града Брчко утврђен за пословно-стамбену зону. 
Границе обухвата Регулационог плана и микролокације за коју се предлажу измјене 
Регулационог плана дефинисане су у графичком прилогу који чини саставни дио ове 
одлуке. 
 

Члан 3 

Обухват предметног Регулационог плана захвата површину од 5,50 хектара. 
 

Члан 4 

Регулациони план се доноси за временски период од десет (10) година. 
 

Члан 5 

Средства за израду измјена и допуна Регулационог плана «Колобара» 
обезбиједиће се из средстава буџета Брчко дистрикта предвиђених за те намјене. 
 

Члан 6 

Носилац припрема Регулационог плана је Одјељење за просторно 
планирање и имовинско-правне послове Владе Брчко дистрикта БиХ. 

Носилац израде Регулационог плана је овлашћена пројектна организација, 
регистрована за израду просторно-планске документације, а одабрана према 
законској процедури. 
 

Члан 7 

Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове Владе 
Брчко дистрикта БиХ дужно је да у току израде Регулационог плана обезбиједи 
сарадњу и усаглашавање ставова са свим заинтересованим субјектима, у складу са 
законским прописима. 
 

Члан 8 

Регулациони план ће се у свему радити према Закону о просторном уређењу 
Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 9/03, 23/03 
и 15/04) и Упутству о обавезној јединственој методологији за припрему и израду 
регулационих планова и урбанистичких пројеката, објављеном у “Службеном 
гласнику СР БиХ” број 37/87. 

 

 

 



Члан 9 

Поступак израде, усаглашавања и доношења плана спровешће се у складу са 
одредбама Закона о просторном уређењу Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 
(«Службеном гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 9/03, 23/03 и 15/04). 
 

Члан 10 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику Брчко дистрикта БиХ“. 
 
 
Број: 0-02-022-67/07 
Брчко, 14. јуна 2007. године                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                        Проф. др Милан Томић, с.р. 

 
 


