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53. 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број: 
121/12.), члана 39. тачка 12.  Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'' број: 97/16) и  
члана 33. тачка 11. Статута општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник општине Козарска Дубица'', број: 
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица (''Службени гласник 
општине Козарска Дубица'', број: 4/14), Скупштина 
општине Козарска Дубица на Трећој редовној сједници 
одржаној дана 24.02.2017. године, донијела је 
 

 
ПРОГРАМ РАДА ОДСЈЕКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА ЗА 2017. ГОД.  

 
 

 
Ред.бр. 

 
    ЗАДАЦИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ 

КОНТИНУИРАНО ТОКОМ  
                 ЧИТАВЕ ГОДИНЕ ПО 

УКАЗАНОЈ ПОТРЕБИ 
 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 

 
- Израда Планске документације 

усклађене са новим Законом о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама 

 
- Континуирано ажурирање планских 

докумената 
 

-  Израда Програма развоја ЦЗ у 
систему заштите и спасавања 

 

- Израда Одлуке о свеукупној 
организацији и функционисању ЦЗ у 
систему заштите и спасавања 

 
- Израда Плана мјера приправности 

 

- Израда Плана превременог дјеловања 
 

- Израда Плана мобилизације 

 
 
8. 
    
9. 
 
10. 
 
 
   
 
 
11. 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 

 

- Израда Плана хитног одговора 
 

- Попуна јединица и штабова ЦЗ 
 

- Стална сарадња са повјереницима ЦЗ, 
предсједницима савјета МЗ и 
становништвом по питањима 
значајним за успјешно функционисање 
система заштите и спасавања 

 
- Ангажовање Одсјека ЦЗ заједно са 

стручним тимом за уништавање 
неексплодираних убојних средстава и 
минскоексплозивних средстава 

 
-  Ангажовање јединица ППЗ приликом 

настанка пожара већих размјера 
 
 

- Ангажовање Одсјека цивилне заштите 
код опасности од поплава кроз 
провођење превентивних и 
оперативних мјера 

 
- Ангажовање Одсјека ЦЗ по питању 

праћења ситуације у вези евентуалне 
појаве већих епидемијских заразних 
обољења и предлагање превентивних и 
оперативних мјера 

 
- Ангажовање јединица и штабова ЦЗ по 

Плану функционисања Одсјека ЦЗ 
 

- Координацијa на обавјештавању, 
проналажењу, обиљежавању, 
прикупљању као и уништавању 
минскоексплозивних убојних 
средстава 

 
- На основу ГОП-а заштите од поплава 

као и пожара, праћење реализације 
планираних задатака и учешће у 
координацији у случају акцидентних 
ситуација 

 
 

Службени гласник 
општине Козарска Дубица 
Светосавска 5 
Телефон: 052/416-011 
Факс:       052/416-026 
e-mail: sokd@inecco.net 

27.02.2017. године 
Козарска Дубица 

 

Број 02/17 
www.kozarskadubica.org 

Годишња претплата 100.00 КМ 
Жиро рачун 

Општински рачун 
за прикупљање јавних прихода 

UniCredit Bank 5620100000401973 
Врста прихода 722521 
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18. 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
22. 
 
 
 
23. 
 
 
 
24. 
 
25. 
 
 
26. 
 
 
27. 
 
 
28. 
 
 
 
 
29. 
 
 
 
30. 

- Активности везане за акцију ''ЖЕТВА'' 
- а) преузимање МЕС-а 
- б) складиштење МЕС-а 
- ц) вођење прописане евиденције  
- д) предавање истог ''А ТИМ-у'' РУЦЗ 

 
- Стална сарадња са надлежним 

републичким институцијама у вези 
праћења стања водозаштитних 
објеката  и евентуалне угрожености од 
поплава 

 
- Сарадња Одсјека ЦЗ са хуманитарним, 

невладиним и еколошким 
организацијама и ангажовање јединица 
ЦЗ у случају акцидената 

 
- Опремање јединица и штабова 

цивилне заштите према материјалној 
формацији 

 
- Извршавање задатака постављених од 

стране Начелника општине и 
Републичке управе цивилне заштите 

 
- Информисање становништва по 

питању угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа 

 
- Стална сарадња са школама 

 
- Сарадња са савјетима МЗ по питањима 

од значаја за ЦЗ 
 

- Активно учешће у Форуму за 
безбједност 

 
- Учествовање на савјетовањима и 

семинарима у вези проблематике ЦЗ 
 

- Стална сарадња са Полицијском 
станицом у вези минско-експлозивних 
средстава и других питања везаних за 
безбједност грађана 

 
- Сарадња са Црвеним крстом по 

питању  угроженог становништва 
приликом акцидентних ситуација 

 
- Сарадња са сусједним општинама по 

питањима значајним за рад службе ЦЗ 
 
 
 

МЈЕСЕЧНИ ПРОГРАМ РАДА 
 
У складу са горе наведеним задацима и приоритетима 
реализоват ће се мјесечни Програм рада. 
 
Број: 02-013-20/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 

54. 
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама,  (''Службени гласник РС'', број: 
121/12.), члана 39. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи, (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 33. тачка 11. Статута општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 4/14), Скупштина 
општине Козарска Дубица на Трећој редовној сједници 
одржаној дана 24.02.2017. године, донијела је   
 

О Д Л У К У 
 

I 
 

Скупштина општине Козарска Дубица усваја Програм 
рада Одсјека Цивилне заштите Општине Козарска 
Дубица за 2017. годину. 
  

II 
 
Саставни дио ове Одлуке чини Програм радa Одсјека 
Цивилне заштите Општине Козарска Дубица за 2017. 
годину. 

III 
 

За провођење  Програма радa Одсјека Цивилне заштите 
Општине Козарска Дубица за 2017. годину задужује се 
Одсјек цивилне заштите. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-20-1/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
55. 
 
На основу члана 39.став 2 алинеја 25 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске 
број 97/16), члана 62 и члана 63 Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске број 71/12 и 52/14) и члана 
33 став 1 алинеја 24 Статута општине Козарска Дубица 
(Службени гласник општине Козарска Дубица број 3/14 
и 2/15) Скупштина општине Козарска Дубица је на 
Трећој редовној сједници, одржаној дана 24.02.2017. 
године, донијела  

 
ОДЛУКУ 

О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ 
КОЗАРСКА ДУБИЦА  

 
Члан 1. 

 
Одобрава се дугорочно задужење општине Козарска 
Дубица емисијом обвезница у износу до 13.000.000 КМ. 
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Истовремено се задужујемо код комерцијалних банака 
у износу од 5.800.000 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Намјена задуживања је:  
 
1. Откуп постојећих кредита од комерцијалних банака 

у износу 9.026.150 КМ плус додатни трошкови 
пријевремене отплате кредита, 

2. Измирење обавеза из ранијих година, 
3. Финансирање капиталних инвестиција. 

Члан 3. 
 

Општина Козарска Дубица ће се задужити емисијом 
обвезница под сљедећим условима: 
 
1. Износ задужења 13.000.000 КМ, 
2. Каматна стопа: до 6,25% 
3. Остали трошкови задужења: 0,2 % од емисије 

обвезница и 0,4% од продатих  обвезница, 
4. Рок отплате: 12 година, 
5. Отплата:главница и камата  ће се исплаћивати у 

једнаким мјесечним ануитетима. 

Општина Козарска Дубица ће се задужити по основу 
кредита под сљедећим условима: 
 
1. Износ задужења 5.800.000 КМ, 
2. Каматна стопа: до 6,5 %, 
3. Остали трошкови задужења: max 1% од износа 

одобреног кредита, 
4. Рок отплате: 12 година, 
5. Отплата:главница и камата ће се исплаћивати  у 

једнаким мјесечним ануитетима. 

Члан 4. 
 

Отплата по мјесечним ануитетима ће се вршити из 
средстава буџета општине Козарска Дубица. 
 

Члан 5. 
 
Начин осигурања отплате дуга по ануитетима : бјанко 
мјенице и бјанко потписани налози за плаћање са 
изјавом. 
 

Члан 6. 
 
Овлашћује се Начелник општине Козарска Дубица да у 
складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске од Министарства финансија 
Републике Српске  затражи сагласност за задужење 
Општине. 
 

Члан 7. 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник 
општине и Начелник одјељења за финансије. 
 
 

Члан 8. 
 

Саставни дио ове Одлуке је табела амортизационог 
плана отплате задужења. 
 

Члан 9. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица. 
 
Број: 02-013-21/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
56. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник  Републике Српске“, број: 97/16), и 
члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14 и 2/15), Скупштина општине Козарска Дубица на 
Трећој редовној сједници, одржаној дана 24.02.2017. 
године, донијела је 

О Д Л У К У  
о начину и условима увођења ЛЕД технологије 

 у систем јавне расвјете  
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се начин и услови увођења 
ЛЕД технологије у систем јавне расвјете на подручју 
Општине Козарска Дубица. 
 
   Члан 2. 

 
Средства за реализацију увођења ЛЕД технологије 
планираће се и обезбиједити у Буџету Општине 
Козарска Дубица за читав период реализације наредних 
10 година.  

Члан 3. 
 

Овлашћује се Начелник Општине Козарска Дубица, да 
проведе поступак јавне набавке у складу са Законом о 
јавним набавкама. 

Члан 4. 
 
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука број: 02-
013-13/17 („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 1/17). 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-22/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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57. 
 
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени  гласник Републике Српске“, 
брoj: 40/13 и 106/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14 и 2/15), Скупштина општине 
Козарска Дубица на Трећој редовној сједници, 
одржаној дана 24.02.2017. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 

m2 корисне површине стамбеног и пословног 
простора  у 2016. години 

 
Члан 1. 

 
Просјечна коначна грађевинска цијена m2 корисне 
површине стамбеног и пословног простора на подручју 
Општине Козарска Дубица у 2016. години износи 
750,оо КМ. 

Члан 2. 
 

Утврђена висина просјечне коначне грађевинске цијене 
из члана 1. ове Одлуке служиће у 2017. години као 
основица за израчунавање висине ренте према Закону о 
уређењу простора и грађењу и општинској одлуци о 
уређењу простора и грађевинском земљишту. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-23/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
58. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 39. став 2. 
алинеја 2.  Закона о локалној самоупави („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:12.03.5-330-15/17 од  
12.01.2017. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица  на Трећој редовној сједници, одржаној дана 
24.02.2017. године,  донијела је 
 

О Д Л У К У 
о измјенama одлуке o избору најповољнијег 
понуђача и додјели у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске  Бабић 
Неђељко, Драксенић бб,  ИЗ Козарске Дубице 

(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 
број: 8/15) 

I 
 

У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у 
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, Бабић Неђељко, Драксенић бб, из Козарске 
Дубице, број: 02-013-159/15 од 09.09.2015. године 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
8/15 ),  члан II. Одлуке мијења се и гласи:  
 
У складу са тачком I ове Одлуке, Бабић Неђељку, 
Демировац, из Козарске Дубице, додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 
означено као:  
 
к.ч. 813/1, њива 3. класе, површине 9385 м², уписана у 
пл. 91, к.о. Чуклинац.  
Укупна површина која се даје у закуп износи 9385 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

 
II 
 

Члан III мијења се и гласи:  
 
„За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 93,85 КМ.  
 

III 
 

Овлашћује се начелник Општине Козарска Дубица, да у 
име Општине Козарска Дубица у складу са овом 
одлуком, закључи Анекс уговора о закупу 
пољопривредног земљишта са закупопримцем Бабић 
Неђељком,  из Козарске Дубице, 
 

IV 
 

Ако закупопримац у року од 30 (тридесет) дана од дана 
пријема ове Одлуке не закључи Анекс уговора о закупу 
пољопривредног земљишта, губи сва права утврђена 
овом одлуком.  

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“.  
 
Број: 02-013-24/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
59. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 39. став 2. 
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алинеја 2.  Закона о локалној самоупави („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:12.03.5-330-92/17 од  
01.02.2017. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица  на Трећој редовној сједници, одржаној дана 
24.02.2017. године,  донијела је 
 

О Д Л У К У 
о измјенama Oдлуке o избору најповољнијег 
понуђача и додјели у   закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске  Рајко 

Продановић, Теодора Сладића 27,   
из Козарске Дубице 

(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 
број: 1/15) 

 
I 
 

У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у 
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, Рајка Продановића, Теодора Сладића 27, из 
Козарске Дубице, број: 02-013-44/15 од 26.02.2015. 
године („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 1/15),02-013-159/15,  члан II. Одлуке 
мијења се и гласи:  
 
У складу са тачком I ове одлуке, Рајку Продановића, 
Теодора Сладића 27, из Козарске Дубице, додјељује се 
у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске означено са: 
к.ч. 713, воћњак 1. класе, површине 2353 м², к.ч. 714, 
њива 5. класе, површине 6368 м², уписане у п.л. 164, 
к.о. Горњоселци и 
 к.ч. 1156, ливада 4. класе, површине 6473 м², к.ч. 1157, 
пашњак 3. класе, површине 969 м², уписане у п.л. 266, 
к.о. Кадин Јеловац, 
а које чине укупну површину од 16163  м². 
 
Укупна површина која се даје у закуп износи 16163  м². 
Од укупне површине пољопривредног земљишта која је 
предмет овог уговора површина запуштеног 
пољопривредног земљишта  износи 9853 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

II 
 

Члан III мијења се и гласи:  
„За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 147.11 КМ.  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 73,55 КМ, који 
је умањен за запуштено пољопривредно земљиште које 
се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  

 
 
 

III 
 

Овлашћује се начелник Општине Козарска Дубица, да у 
име Општине Козарска Дубица у складу са овом 
одлуком, закључи Анекс уговора о закупу 
пољопривредног земљишта са закупопримцем 
Продановић Рајком,  из Козарске Дубице, 

 
IV 

 
Ако закопопримац у року од 30 (тридесет) дана од дана 
пријема ове одлуке не закључи Анекс уговора о закупу 
пољопривредног земљишта, губи сва права утврђена 
овом одлуком.  

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“.  
 
Број: 02-013-25/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
60. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 39. став 2. 
алинеја 2.  Закона о локалној самоупави („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:12.03.5-330-564/17 од  
09.02.2017.  године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица  на Трећој редовној сједници, одржаној дана 
24.02.2017. године,  донијела је 
 

О Д Л У К У 
о измјенama Одлуке o избору најповољнијег 
понуђача и додјели у   закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске  Дражен 
Грбић, Демировац Бб,  из Козарске Дубице 

(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 
број: 1/15) 

 
I 
 

У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у 
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, Грбић Дражен, Демировац бб, из Козарске 
Дубице, број: 02-013-42/15 од 26.02.2015. године 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
1/15),  члан II. Одлуке мијења се и гласи:  
У складу са тачком I ове одлуке, Грбић Дражену, 
Демировац, из Козарске Дубице, додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 
означено као:  
к.ч. 339/1, ливада 2. класе, површине 11086 м²,  к.ч. 
339/4, ливада 2. класе, површине 563 м²,  к.ч. 310, њива 
4. класе, површине 8369 м² и к.ч. 1258/1, њива 5. класе, 
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површине 10320 м², уписане у п.л. 170, к.о. Демировац, 
а које чине укупну површину од 30338 м². 
 
Укупна површина која се даје у закуп износи 30338 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

 
II 
 

Члан III мијења се и гласи:  
„За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 286,13 КМ.  

 
III 

 
Овлашћује се начелник Општине Козарска Дубица, да у 
име Општине Козарска Дубица у складу са овом 
одлуком, закључи Анекс уговора о закупу 
пољопривредног земљишта са закупопримцем Грбић 
Драженом,  из Козарске Дубице. 
 

IV 
 

Ако закопопримац у року од 30 (тридесет) дана од дана 
пријема ове одлуке не закључи Анекс уговора о закупу 
пољопривредног земљишта, губи сва права утврђена 
овом одлуком.  

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“.  
 
Број: 02-013-26/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
61. 
 
На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 12. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 39. став 2. 
алинеја 2.  Закона о локалној самоупави („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16)  и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број 12.03.5-330-561/17 од  
09.02.2017.године, Скупштина општине Козарска 
Дубица на Трећој редовној сједници  одржаној дана 
24.02.2017. године, донијела је 

О Д Л У К У 
 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ KОЗАРСКА ДУБИЦА 
ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА 

I 

Овом Одлуком расписује се јавни оглас за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 
Срспке (у даљем тексту: Републике) на подручју 
општине Koзарска Дубица путем прибављања писаних 
понуда.  

Пољопривредно земљиште у својини Републике које се 
даје у закуп налази се у катастарским општинама: 
Божићи, Личани, Доње Срефлије и Бијаковац, што у 
укупној површини износи  854624  м² (85,4624  ха).                               
Од укупне површине пољопривредног земљишта  које 
се даје у закуп, површина обрадивог пољопривредног 
земљишта износи 11 1101 м² (13%) а површина 
запуштеног пољопривредног земљишта износи 743523 
м² (87%). 
 
Пољопривредно земљиште у својини Републике из 
претходног става  ове тачке ове одлуке, даје се по 
систему блок парцеле и то блокови:  
 Б1, у К.О. Божићи, површине 34015 м² (3,4015 ха), 
 Б3, у К.О.  Личани, површине  273371 м² (27,3371 ха), 
 Б4, у К.О. Доње Срефлије, површине 128746 м² 
(12,8746 ха) и  
 Б5, у К.О. Бијаковац, површине 418492 м² (41,8492 ха). 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања воћарскe 
производњe на период од 25 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

II 

Пољопривредно земљиште из тачке I ове Одлуке, даје 
се у закуп на период од 25 година,  

III 

 
Максимална површина пољопривредног земљишта која 
се може дати у закуп привредном друштву износи до 
854624  м² (85,4624  ха ),   предузетнику до 85,4624  ха  
и физичком лица до 85,4624  ха. 
Понуђач не може поднијети понуду на већу површину 
пољопривредног земљишта него што је максимално 
дозвољена у расписаном јавном огласу. 

IV 

 
Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха) 
пољопривредног земљишта из овог Огласа износи за: I 
класу  120 КМ, II класу 110 КМ, III класу 100 КМ, IV 
класу 90 КМ, V класу 80 КМ и VI VII и VIII класу 60 
КМ.  

V 

Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се 
прије закључења уговора о закупу у новчаном износу 
умањеном за износ уплаћене кауције.  

Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
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 Пољопривредно земљиште  које је зарасло до 50% даје 
се у закуп уз ослобађање плаћања закупнине за другу и 
трећу  годину трајања закупа. 

Пољопривредно земљиште које је зарасло 50% и више 
даје се у закуп уз услов ослобађања обавезе плаћања 
годишње закупнине за другу, трећу и четврту годину 
трајања закупа за   површину која је зарасла, а годишња 
закупнина за остале године закупа уплаћује се у складу 
са ставом 2 овог члана. 

VI 
 
Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна 
друштва и предузетници који су регистровани за 
обављање пољопривредне дјелатности у складу са 
прописима који регулишу ову област и физичка лица 
која се баве пољопривредном производњом, а који 
испуњавају опште услове додјеле у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 
(у даљем тексту: Правилник) и посебне услове из јавног 
огласа.   

VII 
 
Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике имају привредна 
друштва, предузетници и физичка лица која немају  
закључен уговор о концесији  за коришћење 
пољопривредног земљишта у својини Републике.  

 
VIII 

Одјељење за пољопривреду општине Козарска Дубица 
ће истаћи јавни оглас у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке на огласној табли Општине, 
објавити у дневном листу  и на интернет страници 
Општине Козарска Дубица. 

Јавни оглас остаје отворен 30 ( тридесет) дана, 
рачунајући од дана објављивања. 

Јавни оглас мора да садржи све елементе прописане 
чланом 13. Правилника.  

IX 

Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике спроводи Комисија за давање у 
закуп пољопривредног земљишта коју формира 
Начелник општине. 

Начелник општине ће, на основу достављеног 
обавјештења о резултатима давања у закуп 
пољопривредног земљишта, најдаље у року од 90 
(деведесет)  дана од дана закључивања Јавног огласа, 
спровести поступак утврђивања најповољнијих 
писaних понуда за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике у складу са 
Правилником. 

 

X 

Након спроведеног поступка, Скупштина општине   
Козарска Дубица ће донијети Одлуку о додјели 
пољопривредног земљишта у закуп на приједлог 
Начелника Општине уз претходно прибављену 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, на  основу које ће Начелник Општине 
закључити уговор о закупу са изабраним понуђачима. 

XI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 02-013-27/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
62. 
 
На основу члана 33. алинеја 3. Статута Општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15), члана 113. 
Пословника о раду Скупштине општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 4/14), члана 3. став 2. и члана 7. Одлуке 
о облицима, процедури и начину учешћа грађана 
корисника буџета и других субјеката у процесу 
припреме и доношења Буџета Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 9/07), Скупштина општине Козарска 
Дубица, на Трећој редовној сједници, одржаној дана 
24.02.2017. године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

 
Скупштина општине Козарска Дубица прихвата Нацрт 
Буџета Општине Козарска Дубица за 2017. годину. 
 

II 
 

Нацрт Буџета Општине Козарска Дубица за 2017. 
годину, Скупштина општине  упућује на Јавну расправу 
која ће трајати 15 дана. 

  
III 

 
Задужује се Одјељење за финансије, да сачини план и 
програм провођења Јавне расправе, а уз Нацрт Буџета 
доставити образложење свим учесницима у Јавној 
расправи, а према Програму спровођења Јавне 
расправе. 

IV 
 

Приједлози, сугестије и примједбе могу се доставити 
Одјељењу за финансије, писменим путем. 
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V 
 

Након завршене Јавне расправе, Начелник општине ће 
Скупштини општине доставити приједлог  Буџета 
заједно са извјештајем о проведеној Јавној расправи. 
 

VI 
 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-013-16/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
63. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14 и 2/15)  и члана 113.  Пословника о раду 
Скупштине општине Козарска Дубица (''Службени 
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на  Трећој  
редовној сједници, одржаној дана 24.02.2017.године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 
  
Скупштина општине Козарска Дубица прихвата 
Информацију о раду Правобранилаштва  Републике 
Српске – Сједиште замјеника Приједор за 2016.годину. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у  „Службеном гласнику 
oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-17/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
64. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица на Трећој 
редовној сједници, одржаној дана 24.02.2017. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата 
Информацију о стању јавне безбједности на подручју 
општине Козарска Дубица за 2016. годину. 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Козарска Дубица 
 
Број: 02-013-18/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
65. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14 и 2/15)  и члана 113. Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица (''Службени 
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на Трећој 
редовној сједници, одржаној дана 24.02.2017. године, 
донијела је 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 
  
Скупштина општине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о раду Одсјека за  инспекцијске послове за период од 
01.01. - 31.12.2016. године. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-19/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.02.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица    Драган Јаћимовић, дипл.економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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