
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА  СОКОЛАЦ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

Одјељење за просторно уређење 

стамбено-комуналне послове  

 

Број: 06/I-363-14 

Соколац ,27.02.2017. године 

 

На основу члана 47 .став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13) и  Закључка Скупштине општине Соколац о 

утврђивању и стављању на јавни увид Нацрта измјене дијела  Регулационог плана 

„Спортска дворана“ у Сокоцу на земљишту означеном као к.ч.1216/1,1216,1217/1 и 

1217/4, K.O. Соколац , број 01-363-12 од 24. фебруара  2017. године,  Одјељење за 

просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Соколац , објављује  

 

ОГЛАС 

о стављању на јавни увид  Нацрта  измјене дијела  Регулационог плана „Спортска 

дворана“ у Сокоцу на земљишту означеном као к.ч.1216/1,1216,1217/1 и 1217/4, 

K.O. Соколац 

 

 

Обавјештавају се сва заинтересована правна и физичка лица и власници некретнина у 

обухвату Измјене дијела  Регулационог плана „ Спортска дворана“ у Сокоцу к.ч. 

1216/1,1216,1217/1 и 1217/4, K.O. Соколац да се Нацрт Измјене дијела  Регулационог 

плана „Спортска дворана“ у Сокоцу излаже на jавни увид у периоду од 01.03.2017. до 

01.04.2017. године у времену од 08,00 до 15,00  часова у просторијама  Општине  

Соколац ( први спрат) и  у просторијама ЈУ Институт за урбанизам , грађевинарство и 

екологију Републике Српске, Ул. Саве Мркаља 16 Бања Лука. 

Власници некретнина у обухвату Измјене дијела  Регулационог плана „ Спортска 

дворана“ у Сокоцу, као и остала заинтерсована лица  детаљне информације, објашњења 

и помоћ у формулисању примједби могу добити у Одјељењу за просторно 

уређење,стамбено комуналне послове општине  Соколац (канцеларија број 18)  и  у     

ЈУ Институт за урбанизам , грађевинарство и екологију Републике Српске.  Јавно 

излагање Нацрта плана  одржаће се дана    15.03.2017. године са почетком у 12 часова у  

у сали за сједнице Општине Соколац. 

Примједбе, приједлози  и мишљења о нацрту уписују се у  књигу примједби која се 

налази у Одјељењу за просторно уређење,стамбено комуналне послове општине  

Соколац ( канцеларија број 18)  или се у писаној форми достављају Одјељењу за 

просторно уређење и  стамбено комуналне послове општине  Соколац , најкасније до 

01.04.2017.године. 

                                                                                        

                                                                                          НАЧЕЛНИК   ОДЈЕЉЕЊА 

                                                                                        Мирјана Субашић дипл.  правник 

 

 

 

 

 

 



 


