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Прилог број 1

ОПИС ГРАНИЦА ОБУХВАТА ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

Обухват градског грађевинског земљишта 
чине дијелови к.о.Крнете, к.о.Мрчевци, к.о.Кобатов-
ци, к.о.Маховљани, к.о.Лакташи-Ријечани, к.о.Лакта-
ши, к.о.Јакуповци, к.о.Гламочани, к.о.Трн, к.о.Буко-
вица, к.о.Велико Блашко, к.о.Довићи, к.о.Чардачани, 
к.о.Бошковићи, к.о.Милошевци, к.о.Доњи Друго-
вићи, к.о.Горњи Друговићи, к.о.Деветина, к.о.Мало 
Блашко, к.о.Јаружани и к.о.Слатина.

ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У  
НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 
Градско грађевинско земљиште у насељеном 

мјесту Александровац обухвата дијелове три ката-
старске општине, и то дио к.о. Кобатовци, дио к.о. 
Крнете и дио к.о. Мрчевци, а исто је у обувату сље-
дећих регулационих планова:

- ''Регулациони план Александровац (дио II ета-
пе I фазе)'', 

- ''Измјена регулационог плана за подручје 
Александровац - Маховљани I'',

- ''Регулациони план проширење индустријске 
зоне у Александровцу општина   Лакташи'',

- ''Измјена дијела регулационог плана "Алек-
сандровац (дио II етапе I фазе)"

- ''Измјена дијела регулационог плана "Алек-
сандровац - Маховљани I (дио II етапе I фазе)" 
општина Лакташи,

- ''Измјена дијела измјене регулационог плана 
за подручје Александровац - Маховљани I''.

 
Гранична линија градског грађевинског зе-

мљи шта у насељеном мјесту Александровац, у скла-
ду са горе наведеним регулационим плановима, по-
чиње на граници к.о. Кобатовци и к.о. Крнете, и то 
од тачке која на источној страни спаја парцеле к.ч.бр. 
332 у к.о. Крнете и к.ч.бр. 24/1 у к.о. Кобатовци и 
наставља у правцу југа паралелно са магистралним 
путем М-16 кроз к.о. Кобатовце, односно западном 
страном наведеног пута озанченог као к.ч.бр. 1087 
к.о. Кобатовци све до јужне тачке парцеле означене 
као к.ч.бр. 36/1 к.о. Кобатовци и ту се ломи у правцу 
запада и наставља јужном границом парцеле к.ч.бр. 
36/1 к.о. Кобатовци све до парцеле к.ч.бр. 45/2 к.о. 
Кобатовци, гдје се ломи у правцу југа  и даље на-
ставља источном границом парцеле к.ч.бр. 45/2 к.о. 
Кобатовци све до парцеле к.ч.бр. 42 к.о. Кобатовци, 
гдје се ломи у правцу запада и наставља јужном гра-
ницом парцеле к.ч.бр. 45/2 к.о. Кобатовци све до пар-
целе к.ч.бр. 40 к.о. Кобатовци, гдје се ломи у правцу 
југа и наставља источном границом парцеле к.ч.бр. 
40 к.о. Кобатовци све до парцеле к.ч.бр. 45/9 к.о. Ко-

помоћних и стручно-оперативних тимова из члана 4. 
ове одлуке, врши Начелник општине посебном одлу-
ком.

Члан 7.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје 

да важи Одлука о формирању Општинског штаба ци-
вилне заштите општине Лакташи, број: 01-022-91/14 
од 17.04.2014. године.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Лак-
таши".

Број: 01-022-49/17
Датум: 19.04.2017. године       
Л а к т а ш и ,      

                                               ПРЕДСЈЕДНИК
                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               
                                             Мр Борис Спасојевић, с.р.

■ ■ ■

125. На основу члана 65. став (3), члана 69. 
став (1), члана 80. став (1), члана 125. став (2) и члана 
134. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 40/13, 
106/15 и 3/16) и члана 32. Статута општине Лакташи 
(''Службени гласник општине Лакташи'', број: 5/05, 
9/05, 4/08, 4/12, 2/13, 3/14, 5/14 и 8/16), Скупштина 
општине Лакташи на сједници одржаној дана 19.04. 
2017. године, д о н и ј е л а    ј е

О Д Л У К У
о измјенама  Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту
     

Члан 1. 
У Одлуци о уређењу простора и грађевинском 

земљишту (''Службени гласник општине Лакташи'', 
број: 2/16), мијењају се: Прилог број 1 и Прилог број 
2 из члана 5. став 2. и 3, и Прилог број 3 из члана 22. 
став 2, и чине њен саставни дио.
        

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Лак-
таши''.

Број: 01-022-50/17
Датум: 19.04.2017. године       
Л а к т а ш и ,      

                                               ПРЕДСЈЕДНИК
                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               
                                             Мр Борис Спасојевић, с.р.


