РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Одлука објављена на огласној
табли дана 30.03.2018. године
Рок објаве 15 дана

Број: 01-363-12
Соколац, 23. март 2018. године

На основу члана 109 став 1. Устава Републике Српске („Сл.гласник Републике
Српске“ број: 21/91, 28/94, 8/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 31/02, 31/03, 98/03 и 115/05)
члана 40. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу ( „Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13 и 106/15) и члана 36. Статута општине Соколац („Службене новине
Града Источно Сарајево“, број 17/17 и 33/17), Скупштина општине Соколац на 12
редовној сједници, одржаној 23. марта 2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА „ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА БАРЕУ СОКОЦУ“
Члан 1.
Приступа се изради Измјене дијела „Измјене и допуне дијела Регулационог плана
Баре у Сокоцу“ („Службене новине Града Источно Сарајево“ , број 14/16). (у даљем
тексту Одлуке : Измјена плана)
Члан 2.
Израда Измјенеплана вршиће се према поставкама Просторног плана града Источно
Сарајево („ Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/08), те поставкама
Измјене и допуне дијелаРегулационог плана „Баре“ у Сокоцу („Службене новине Града
Источно Сарајево“, број 14/16) и стања на терену.
Члан 3.
Израда Измјенеплана односи се на површину градског грађевинског земљишта од
око 0,8 ха и вршиће се у следећим границама: дио простора између улице Романијска,
Немањина и Грује Новаковића и обухвата следеће к.ч.: 888/1, 912, 911, 910, 888/19,
888/18, 888/17, 888/16, 925, 913, 914, 915, 916, 917 , 918 и дио 888/2.
Члан 4.
Измјена плана доноси се на временски период 2018 - 2028. године.
Члан 5.
Средства за израду Измјене плана обезбједиће се из буџета Општине Соколац.
Члан 6.
Носилац припреме израде Измјене плана је Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове Општине Соколац.

Члан 7.
Носилац израде Измјенеплана биће изабран у складу са Законом о јавним
набавкама, након чега ће се приступити изради Преднацрта плана.
Члан 8.
Скупштина општине на приједлог Носиоца припреме Плана утврдиће Нацрт плана
и мјесто, вријеме и начин излагања Нацрта на јавни увид.
Члан 9.
Нацрт ће се ставити на јавни увид у трајању 30 дана, у просторијама Носиоца
припремеи у том периоду ће се прикупити примједбе и сугестије заинтересованих лица.
Члан 10.
Носилац израде Измјенеплана обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и
мишљења који су достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога
документа о њима заузме и образложи свој став и да тај став у писаној форми достави
носиоцу припреме и лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.
Члан 11.
Став носица израде Измјенеплана о примједбама, приједлозима и мишљењима
разматра се на стручној расправи, која се организује у року 30 дана од дана затварања
јавног увида.
Члан 12.
Носилац припреме Измјенеплана, након одржаног јавног увида и стручне расправе,
утврђује Приједлог плана у складу са закључцима са расправе.
Члан 13.
Приједлог плана утврђује се на основу Нацрта којије објављен и става о
примједбама, приједлозима и мишљењима на тај Нацрт. У приједлогу документа не
могу се мијењатирјешења из Нацрта документа, осим оних на које је стављена основана
примједба, приједлог или мишљење.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а накнадно ће се објавити у Службеним
новинама града Источно Сарајево.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Одјељењу за просторно уређење,
2. Службеним новинама,
3. На огласну таблу,
4. Скупштини,
5. Архиви.
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Бојана Марковић

