
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА БАЊА ЛУКА 

Год. LVII Број 45 Бања Лука, 24.11.2017.год. 

Годишња претплата 120,00 КМ 

Цијена једног примјерка 6,00 КМ 

Жиро-рачун бр. 5550071203488860 

код Нове банке АД Бања Лука 

Врста прихода 722-521 

 

 664.  

 На основу члана 40. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 

106/15 и 3/16) и члана 32. Статута Града Бањалука 

(„Службени гласник Града Бањалука“, бр. 25/05, 30/07, 

17/12, 20/14, 39/16 и 26/17), Скупштина града Бањалука је, 

на 17. сједници,  одржаној 23.11.2017. године, донијела 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени Одлуке о изради измјене дијела Регулационог 

плана „Јелшинград”РО Творница стројева, уређаја 

и алата – новелисани план 

 

I 

 

 У Одлуци о изради измјене дијела Регулационог плана 

„Јелшинград” РО Творница стројева, уређаја и алата – 

новелисани план („Службени гласник Града Бањалука“, 

број 26/17), тачка I мијења се и гласи: 

 

„I 

 

 Приступа се изради измјене дијела Регулационог плана 

„Јелшинград” РО Творница стројева, уређаја и алата – 

новелисани план („Службени гласник Града Бањалука“, 

број 6/04) (у даљем тексту: План). 

 Планом ће бити обухваћен простор који се налази уз 

комплекс производних објеката предузећа „НОВИ 

ЈЕЛШИНГРАД“ - Фабрика алатних машина из Бањалуке, у 

површини од 35,95 ха и који је приказан на карти у прилогу 

ове одлуке. 

 Обухват из претходног става може претрпјети мање 

корекције ради усаглашавања са инфраструктурним трасама, а 

коначне границе дефинисаће се приликом израде  Плана.“ 

 

II 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Бањалука. 

 

Број: 07-013-685/17. ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Зоран Талић, с.р. 

 

 665. 

 На основу члана 40. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 

106/15 и 3/16) и члана 32. Статута Града Бањалука 

(„Службени гласник Града Бањалука“, бр. 25/05, 30/07, 

17/12, 20/14, 39/16 и 26/17), Скупштина града Бањалука је, 

на 17. сједници, одржаној 23.11.2017. године, донијела 

 

О  Д  Л  У  К  У   

о допуни Одлуке о ревизији Регулационог плана  

дијела централног подручја града Бањалуке 

 

I 
 

 У тачки I Одлуке о ревизији Регулационог плана дијела  

централног подручја града Бањалуке („Службени гласник 

Града Бањалука“, број 8/17), иза става 5, додаје се став 6. 

који гласи: 

 „До доношења Плана, а најдуже на период од шест 

мјесеци од доношења ове одлуке, за простор из ставa 3. 

утврђује се режим забране грађења за нову градњу, изузев 

за градњу основних комуналних инсталација и објеката 

друштвеног стандарда.“ 

 

IX 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Бањалука. 

 

Број: 07-013-686/17. ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Зоран Талић, с.р. 

 

 666. 

 На основу члана 40. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 

106/15 и 3/16) и члана 32. Статута Града Бањалука 

(Службени гласник Града Бањалука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 

20/14, 39/16 и 26/17), Скупштина града Бањалука је, на 17. 

сједници, одржаној 23.11.2017. године, донијела 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о изради измјене дијела Регулационог плана  

„Павловац-Крндије“ у Бањалуци 

 

I 

 

 Приступа се изради измјене дијела Регулационог плана 

„Павловац-Крндије“ у Бањалуци („Службени гласник Града 

Бањалука“, број 17/09) (у даљем тексту: План). 

 Планом ће бити обухваћен простор који се налази уз 

Липљанску улицу, а односи се на дио к.п. 73/1 к.о. Павловац 

(н.п.), у  површини од  460 м2, и који је приказан на карти у 

прилогу ове одлуке. 

 

II 

 

 Плански период у смислу члана 40. став 3. тачка в) 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16) је 10 година. 

 

III 

 

 За израду Плана дефинишу се сљедеће смјернице: 

 - План израдити у складу са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу, Правилника о начину израде, 

садржају и формирању докумената просторног уређења, 

Правилника о општим правилима урбанистичке регулације 

и парцелације, те  другим прописима из посебних области 

релевантних за планирање и уређење простора (саобраћај, 

снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације, 

заштита од природних непогода и техничких инцидената, 

заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности, 


