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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 29 Закона о просторном планирању и
грађењу („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 29/08), члана 64 Пословника о раду
Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 17/08,
20/10, 4/13 и 31/13) и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 22-004083/13 од 13.
новембра 2013. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 23. редовној сједници одржаној
11. децембра 2013. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ''БОСНАПЛОД''

У БРЧКОМ (II)

Члан 1
Приступа се изради измјена и допуна Регулационог плана „Боснаплод“ у Брчком (II) (у

даљем тексту: Регулациони план), у складу с намјеном површина предвиђеном Измјенама и
допунама Урбанистичког плана града Брчко (II) – плански период 2007–2017. године.

Члан 2
Регулациони план радиће се за стамбено насеље „Боснаплод“ за који је Измјенама и

допунама Урбанистичког плана града Брчко (II) – плански период 2007–2017. година
дефинисана намјена површина ГН до 240 Ст/ха (мјешовита стамбена изградња и
компатибилне дјелатности) и зелене површине јавног коришћења.

Члан 3
Границе обухвата Регулационог плана су дефинисане у графичком прилогу који чини

саставни дио ове одлуке. Површина обухвата Регулационог плана износи 32,5 хектара.

Члан 4
Регулациони план се доноси за временски период од десет (10) година.

Члан 5
Смјернице за израду Регулационог плана:
- израду Регулационог плана вршити у складу с намјеном земљишта из

Измјена и допуна Урбанистичког плана града Брчко (II) – плански период
2007–2017. године, намјена површина;

- сагледати изграђеност у обухвату Регулационог плана и предложити могуће
рјешење,

- поштовати постојећи план парцелације;
- план саобраћаја прилагодити стању на терену и стању у окружењу

Регулационог плана, обратити пажњу на стационарни саобраћај, изграђеност
подземних гаража итд.;

- будуће садржаје и намјену прилагодити постојећем простору и окружењу у
цјелини;

- планом предвидјети објекте од општег значаја за подручје обухвата плана и
ширу околину;

- дефинисати измјене плана на дијелу бившег стрелишта (омогућити промјену
хоризонталне и вертикалне регулације и облика планираних објеката);

- дефинисати простор планиране пруге до привођења коначној намјени тако да
се у дијелу планира пијаца мањег капацитета на приземним пословним
привременим објектима (монтажно-демонтажни, типски објекти са
могућношћу спајања више јединица нпр. киоск), затим спортско-рекреативне



површине, игралишта, парцеле за изнајмљивање у функцији мањих башта и
сл.;

- на простору планираног трга (код вишеспратне зграде) планирати садржаје за
потребе мјесне заједнице.

Члан 6
Рок за израду Регулационог плана је једна (1) година, од дана доношења Одлуке о

приступању изради Регулационог плана.

Члан 7
Обавезни елементи Регулационог плана су:
1. Текстуални дио;
2. Графички дио;
3. Одлука о спровођењу Регулационог плана.

Члан 8
Јавни увид и јавна расправа организоваће се у складу са одредбама члана 37 Закона

о просторном планирању и грађењу („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 29/08).

Члан 9
Средства за израду Регулационог плана обезбијеђена су у буџету Брчко дистрикта

БиХ за 2013. годину.

Члан 10
Носилац припреме за израду Регулационог плана је Одјељење за просторно

планирање и имовинско-правне послове Владе Брчко дистрикта БиХ.

Члан 11
Поступак израде и доношење Регулационог плана спровешће се у складу са

одредбама чланова 29–42 Закона о просторном планирању и грађењу („Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“ број 29/08).

Члан 12
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику

Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-208/13
Брчко, 11. децембра 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић

Достављено:
1) Предсједнику;
2) Потпредсједнику;
3) Градоначелнику
4) Одјељењу за просторно планирање и имовинско-правне послове;
5) Дирекцији за финансије;
6) Канцеларији за управљање јавном имовином;
7) Сектору за координацију политика и опште послове –

Одсјеку за опште послове;
8) Архиви.


