
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 66. Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 09/17) начелник 
Општине доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о формирању кризног штаба општине Козарска 

Дубица, везано за појаву Корона вируса (COVID 19) 
 

I 
 

Овом Одлуком формира се Кризни штаб у саставу како 
слиједи: 
 
1. Раденко Рељић, начелник Општине – предсједник 

Кризног штаба; 
2. Душан Дрљић, замјеник начелника Општине; 
3. Душко Бодиловић, начелник Одјељења за привреду 

и пољопривреду; 
4. Владо Карагић, директор ЈЗУ Дом здравља „Козма 

и Дамјан“; 
5. Катарина Милошевић, помоћник директора ЈЗУ 

Дом здравља „Козма и Дамјан“; 
6. Борка Кнежевић, епидемиолог у ЈЗУ Дом здравља 

„Козма и Дамјан“; 
7. Бојан Миланковић, командир Полицијске станице 

Козарска Дубица; 
8. Ђуро Трубарац, шеф Одсјека цивилне заштите; 
9. Мирјана Јуришић, шеф Одсјека за инспекцијске 

послове; 
10. Славица Микић, здравствени инспектор; 
11. Представник Граничне полиције Босне и 

Херцеговине - гранични прелаз Доња Градина и 
Козарска Дубица; 

12. Представник Центра за информисање и културу 
Козарска Дубица. 

 
II 
 

Задатак Кризног штаба из тачке 1. ове Одлуке је да 
прати стање, врши кординацију и сарађује са 
надлежним институцијама и правним лицима и по 
указаној потреби предлаже мјере и активности и даје 
препоруке за поступање, те обавјештава надлежне 

институције и јавност о стању на подручју општине 
Козарска Дубица у вези са могућом појавом Корона 
вируса (COVID 19).  

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-14/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
66. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 66. Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 09/17) начелник 
Општине доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о измјени и допуни Одлуке о  формирању кризног 
штаба општине Козарска Дубица, везано за појаву 

Корона вируса (COVID 19) 
 

I 
 

У  Одлуци о  формирању кризног штаба општине 
Козарска Дубица, везано за појаву Корона вируса 
(COVID 19), у тачки I, иза ријечи „замјеник начелника 
општине“, додају се ријечи „замјеник предсједника 
Кризног штаба“. 
 
Редни број 3. наведене Одлуке, мијења се и гласи: 
 
- „Милован Баришић, предсједник Скупштине 
општине“ 
 

Остали редни бројеви, помјерају  се за један број. 
 
 
 
 
 

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

19.05.2020. године 
Козарска Дубица 

 

Број 02/20 
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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II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-14-1/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
67. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 22.став (1) подтачка 
4) Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, 
број 121/12 и 46/17) и члана 66. Статута Општине 
Козарска Дубица („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 09/17) начелник Општине 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о формирању  Штаба за ванредне ситуације 

општине Козарска Дубица, везано за појаву Корона 
вируса (COVID 19) 

 
I 
 

Овом Одлуком формира се Штаб за ванредне ситуације 
у саставу како слиједи: 
 
1. Раденко Рељић, начелник Општине – комадант 

Штаба за ванредне ситуације; 
2. Душан Дрљић, замјеник начелника општине – 

замјеник комаданта Штаба 
3. Милован Баришић, предсједник Скупштине 

општине 
4. Душко Бодиловић, начелник Одјељења за привреду 

и пољопривреду; 
5. Владо Карагић, директор ЈЗУ Дом здравља „Козма 

и Дамјан“; 
6. Катарина Милошевић, помоћник директора ЈЗУ 

Дом здравља „Козма и Дамјан“; 
7. Борка Кнежевић, епидемиолог у ЈЗУ Дом здравља 

„Козма и Дамјан“; 
8. Бојан Миланковић, командир Полицијске станице 

Козарска Дубица; 
9. Божидар Николетић, директор „Комуналац“ а.д. 
10. Ђуро Трубарац, шеф Одсјека цивилне заштите; 
11. Мирјана Јуришић, шеф Одсјека за инспекцијске 

послове; 
12. Славица Микић, здравствени инспектор; 
13. Наташа Родић, секретар Скуштине општине; 
14. Представник Граничне полиције Босне и 

Херцеговине - гранични прелаз Доња Градина и 
Козарска Дубица; 

15. Представник Центра за информисање и културу 
Козарска Дубица. 

 
 
 
 

II 
 

Задатак Штаба из тачке 1. ове Одлуке је да прати стање, 
врши кординацију и сарађује са надлежним 
институцијама и правним лицима и по указаној потреби 
предлаже мјере и активности и даје препоруке за 
поступање, те обавјештава надлежне институције и 
јавност о стању на подручју општине Козарска Дубица 
у вези са могућом појавом Корона вируса (COVID 19).  

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-14-2/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
68. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 22.став (1) подтачка 
4) Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, 
број 121/12 и 46/17) и члана 66. Статута Општине 
Козарска Дубица („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 09/17) начелник Општине 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о измјени и допуни Одлуке о формирању  Штаба за 
ванредне ситуације општине Козарска Дубица, 
везано за појаву Корона вируса (COVID 19) 

 
I 
 

У Одлуци о формирању  Штаба за ванредне ситуације 
општине Козарска Дубица, везано за појаву Корона 
вируса (COVID 19), број:01-111-14-2/20 од 17.03.2020. 
године у тачки 1. иза редног броја 14. додају се нови 
чланови Штаба и то: 
 
15. Дарко Бањац, народни посланик у Народној 
скупштини Републике Српске  
16. Даријан Бабић, начелник одјељења за стамбено-
комуналне послове 
17. Владислав Стевановић, начелник одјељења за 
просторно уређење 
18. Горан Драгаш, начелник одјељења за општу управу 
и друштвене дјелатности 
19. Нада Гргача, начелник одјељења за финансије 
20. Горан Гајић, секретар Општинске организације 
Црвеног крста 
21. Жељко Драгичевић, директор а.д. „Водовод“ 
22. Драган Брдар, директор  ЈЗУ Специјалне болнице за 
физикалну медицину и   рехабилитацију „Мљечаница“ 
23. Дијана Кондић, директор ЈП Центар за 
информисање и културу 
24. Младен Рељић, руководилац РЈ 
„Електродистрибуција“Козарска Дубица 
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25. Тања Дерикућа, самостални стручни сарадник за 
односе са јавношћу 
26. Ибрахим Диздаревић 
 
Досадашњи редни број 15. постаје редни број 27. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-14-3/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
69. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 66. Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 09/17)  начелник 
Општине доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о формирању руководства Кампа за потребе 

карантина оних лица које прекрше изречене мјере 
изолације на подручју општине Козарска Дубица 

 
I 
 

Овом Одлуком формира се руководство Кампа за 
потребе карантина оних лица које прекрше изречене 
мјере изолације на подручју општине Козарска Дубица 
у саставу како слиједи: 
 
1. Ђуро Трубарац, представник Цивилне заштите 
(065/515-018) 
2. Катарина Милошевић, представник надлежног Дома 
здравља и 
3.Љубиша Рожић, представник  полицијске станице 
Козарска Дубица 
 

II 
 

Задатак руководства Кампа је да прате и примјењују 
прописе које доноси Републичка управа цивилне 
заштите, у вези са карантином оних лица које прекрше 
изречене мјере изолације, као и да им достављају 
свакодневне извјештаје о броју лица који су смјештени 
у простор који је одређен за карантин. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-15/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 

70. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 66. Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 09/17), приједлога 
Штаба за ванредне ситуације општине Козарска Дубица 
са сједнице одржане 26.03.2020. године, а у вези са  
Упутством за организацију и спровођење карантина на 
граничном прелазу и у локалној заједници, начелник 
Општине доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о формирању одговорног Тима за управљање 

карантином 
 
I 
 

Овом Одлуком формира се одговорни Тим за 
управљање карантином за смјештај лица која се упућују 
из карантина на граничном прелазу и лица која 
прекрше одредбе Рјешења о карантину у кућним 
условима издатим од стране Републичке управе за 
инспекцијске послове Републике Српске, а чије се 
мјесто пребивалишта налази на територији општине 
Козарска Дубица, у следећем саставу: 
 
1. Ђуро Трубарац, представник Цивилне заштите 
(065/515-018) 
2. Катарина Милошевић, представник надлежног Дома 
здравља и 
3.Љубиша Рожић, представник  полицијске управе 
Козарска Дубица 
 

II 
 

Задатак чланова Тима из тачке I ове Одлуке је да 
управљају напред наведеним карантином и да обављају 
активности у складу са својим надлежностима, те да у 
току обављања својих активности комуницирају са 
Штабом за ванредне ситуације општине Козарска 
Дубица. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 

IV 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о формирању руководства Кампа за потребе 
карантина оних лица које прекрше изречене мјере 
изолације на подручју општине Козарска Дубица, 
број:01-111-15/20 од 25.03.2020. године. 
 
Број: 01-111-15-1/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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71. 
 
На основу члана 82.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр.97/16 16 и 36/19) и Уредбе 
о условима и начину плаћања готовинским новцем 
(„Службени гласник РС“,број: 86/12) и члана 66. 
Статута Општине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), а у 
вези провођења Одлуке Штаба за ванредне ситуације 
општине Козарска Дубица, везано за појаву Корона 
вируса (COVID 19), Начелник општине Козарска 
Дубица, доноси 

ОДЛУКУ  
о утврђивању благајничког максимума 

 
I 
 

Утврђује се благајнички максимум у висини од  5.000 
КМ  (словима:петхиљада КМ). 
 

II 
 

Новчана средства из члана I. ове Одлуке ће служити за 
исплате готовим новцем из благајне Општинске управе 
у складу са Уредбом о условима и начину плаћања 
готовим новцем („Службени гласник РС“,бр,86/12). 
  

III 
 

За провођење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-40-20/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
72. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник   Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 1.000,00 КМ 
удружењу младих „Фокус“ из Козарске Дубице за 
куповање заштитних рукавица и маски корисницима 
пројекта „Добра дјела“ 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције: 4152 – остала удружења и исплатиће се на 
рачун број: 367301-27000031-75. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 
  

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-30/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
73. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник   Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 4.375,80 КМ  „Еко-
пирамиди инжењеринг“ д.о.о. из Бања Луке за набавку 
заштитних одијела, каљача и заштитних наочала. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције: 4129 – остали непоменути расходи и 
исплатиће се на рачун број: 567241-11000750-20. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-37/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
74. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник   Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
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О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 5.826,60 КМ за 
набавку заштитних маски за заштиту од вируса 
„Корона.“ 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције: 4152 – остала удружења и исплатиће се на 
рачун број: 3381602285457926. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-458-1/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
75. 
 
На осову члана 59. став (1) подтачка 18) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 66. став (1) 
подтачка 21) Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
09/17), Начелник општине доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању новчаних средстава 

 
I 
 

Овом Одлуком одобравају се новчана средства за 
потребе кориштења мобилних телефона, инспекторима 
и комуналним полицајцима, који су ангажовани за рад 
у вези са новонасталом ситуацијом, услед појаве новог 
вируса Корона (COVID-19) и то: 
 
1. Милинко Симатовић 
2. Сања Скробић 
3. Борислав Граховац 
4. Славица Микић 
5. Нада Милојевић 
 
Сваком наведеном лицу одобравају се средства у 
износу од 100 конвертибилних марака. 
 
 
 
 
 
 

II 
 
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције- Остали непоменути расходи и исплатиће се 
на рачуне наведених лица. 
 

III 
 
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
општу управу и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије. 
 

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављења у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-30/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
76. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник   Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 5,826,60 КМ „Arox“ 
д.о.о. за набавку заштитних маски. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције: 4129 – остали непоменути расходи и 
исплатиће се на рачун број: 338160-22854579-26. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-2/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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77. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник   Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 3.276,00 КМ  „Сана 
Линеа“ а.д. за набавку заштитних маски. 
  

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције: 4129 – остали непоменути расходи и 
исплатиће се на рачун број: 562007-00001230-51. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-36/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
78. 
 
На осову члана 59. став (1) подтачка 18) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 66. став (1) 
подтачка 21) Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број 
:09/17), Начелник општине доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању новчаних средстава 

 
I 
 

Овом Одлуком одобравају се новчана средства за 
потребе кориштења мобилних телефона, запосленима у 
општинској управи Козарска Дубица, који су 
ангажовани за рад у вези са новонасталом ситуацијом, 
услед појаве новог вируса Корона (COVID-19) и то: 
1. Бојан Влаинић 
2. Урош Шормаз 
3. Драгољуб Солдат 
4. Далибор Ћурић 
5. Владимир Каурин 
6. Мирослав Остојић 
7. Дарко Цикота 

Сваком наведеном лицу одобравају се средства у 
износу од 50 конвертибилних марака. 
 

II 
 
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције- Остали непоменути расходи и исплатиће се 
на рачуне наведених лица. 
 

III 
 
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
општу управу и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије. 

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављења у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-30-1/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 01.04.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
79. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19),члана 66. Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 09/17), Закључка 
Штаба за ванредне ситуације општине Козарска Дубица 
са сједнице одржане 08.05.2020. године и Закључка о 
престанку примјене закључака о организацији и раду 
карантина при граничним прелазима и карантина 
локалне самоуправе број:33-7/20 од 11.05.2020. године 
Републичког Штаба за ванредне ситуације, начелник 
Општине доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о распуштању карантина на подручју општине 

Козарска Дубица 
 
I 
 

Овом Одлуком распушта се карантин на подручју 
општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

Лица која се налазе у карантину, на подручју општине 
Козарска Дубица, упућују се у изолацију у кућну 
средину до истека важећег Рјешења, без доношења 
новог Рјешења. 
 

III 
 

Лице којем је одређена мјера изолације у кућној 
средини, а за које се у поступку контроле поштовања 
мјере утврди да не поштује утврђену мјеру, биће 
санкционисано у складу са надлежностима институције 
које је вршило контролу. 
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� 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-140-2-17/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.05.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
80. 
 
На основу члана 59. став (1) подтачка 18) Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ , број : 97/16 и 36/19) и 
члана 66. став (1) подтачка 21) Статута Општине 
Козарска Дубица („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број : 9/17), Начелник општине 
доноси : 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању новчаних средстава 

 
I 
 

Овом Одлуком одобравају се новчана средства лицима 
која су се добровољно организовала и ангажовала око 
помоћи лицима и установама која су погођена ширењем 
пандемије вируса Корона (COVID-19), и то : 
 
1. Дрљић Милан- 600 КМ, 
2. Челица Драган - 600 КМ, 
3. Јајчанин Мирослав- 600 КМ, 
4. Дошеновић Борислав - 600 КМ, 
5. Гајић Синиша - 100 КМ, 
6. Видовић Синиша -100 КМ, 
7. Скробић Миле - 100 КМ, 
8. Пралица Данко - 100 КМ,  
9. Граховац Зорица - 250 КМ, 
10. Ковачевић Огњен - 100 КМ, 
11. Дрљић Сања - 600 КМ, 
12. Кондић Борко - 100 КМ, 
13. Буразор Михајло - 450 КМ, 
14. Видовић Бојан - 400 КМ, 
15. Јајчанин Борис - 400 КМ, 
16. Глигић Далибор - 250 КМ, 
17. Цикота Дарко – 600 КМ, 
18. Диздаревић Ибрахим – 600 КМ. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције- Остали непоменути расходи и исплатиће се 
на рачуне наведених лица. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
општу управу и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије Општине Козарска Дубица.                                            

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-403-42/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.04.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
81. 
 
На основу члана 59. став (1) подтачка 18) Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ , број : 97/16 и 36/19) и 
члана 66. став (1) подтачка 21) Статута Општине 
Козарска Дубица („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број : 9/17), Начелник општине 
доноси : 

 
ОДЛУКУ 

о одобравању новчаних средстава 
 
I 
 

Овом Одлуком одобравају се новчана средства лицима 
која су се добровољно организовала и ангажовала око 
помоћи лицима и установама која су погођена ширењем 
пандемије вируса Корона (COVID-19), и то : 
 
1. Дрљић Милан- 450 КМ, 
2. Скробић Миле - 300 КМ, 
3. Челица Драган- 450 КМ, 
4. Јајчанин Мирослав - 450 КМ, 
5. Дошеновић Борислав - 450 КМ, 
6. Јајчанин Борис -300 КМ, 
7. Глигић Далибор - 100 КМ, 
8. Граховац Зорица  - 100 КМ,  
9. Видовић Бојан  - 100 КМ, 
10. Кос Бојан - 100 КМ, 
11. Дрљић Сања - 300 КМ, 
12. Граховац Борислав - 500 КМ, 
13. Шормаз Урош - 500 КМ, 
14. Солдат Драгољуб - 500 КМ 
15. Цикота Дарко -  500 КМ 
16. Диздаревић Ибрахим – 500 КМ 
 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције- Остали непоменути расходи и исплатиће се 
на рачуне наведених лица. 

 
III 

 
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
општу управу и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије Општине Козарска Дубица.                                            
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IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-403-49/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.05.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
82. 
 
На основу члана 6. Став 3, а у вези са чланом 82. став.1.  
Закона о службеницима и намјештеницима у органима 
једнице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 66. Статута 
oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник 
oпштине Козарска Дубица '',  број:  9/17) и Јавним 
конкурском за попуну радног мјеста у Општинској 
управи Козарска Дубица, број: 02-103-2/20 од 
17.02.2020. године,  Начелник општине Козарска 
Дубица, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

I 
 
У Општинску управу Козарска Дубица  на радно мјесто 
шефа одсјека и самосталног стручног сарадника за 
област друштвених дјелатности прима се МИРИЋ 
ГОРАН, дипломирани правник из Козарске Дубице. 
 

II 
 
О провођењу ове Одлуке стараће се начелник  
Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у ,,Службеном гласнику'' општине Козарска Дубица . 

Број: 01-403-103-2/20-1         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
83. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник   Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

ФК „ Борац“ из Козарске Дубице одобравају се 
средства у износу од  300,00 КМ,   за набавку  спортске 

опреме, а по основу додјељене награде за најбољу 
спортску екипу у 2019. години. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4152 – средства за спорт и исплатиће се на 
рачун  продавца Јаћимовић д.о.о.,  број рачуна 567-241-
11000345-71  

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-38/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 01.04.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
84. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
       о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 900,00 КМ у сврху 
додјеле новчаних награда за освојена прва три мјеста на 
„Избор спортисте 2019.“: 
 
- Прво мјесто освојио је Стефан Томаш, а износ од 

500,00 КМ уплатиће се на текући рачун Стефана 
Томаша број: 567301-50005093-98. 

- Друго мјесто освојио је Мирко Дугајлић, а износ од 
300,00 КМ уплатиће на текући рачун број: 567301-
59003699-59. 

- Треће мјесто освојила је Маријана Ђенадија, а 
износу од 100,00 КМ уплатиће се на текући рачун 
број: 552115-31436694-65. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4152 – средства за спорт. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 
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IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-27/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
85. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 1.000,00 КК 
„Динамик“ из Козарске Дубице за поновно покретање 
клуба за све узрасте. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4152 – средства за спорт и број: 567301-
27000035-36. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-400-1/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 06.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
86. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
 

I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске  производње,  
пољопривредном произвођачу   Злокапа Предрагу   у 
износу од 1000,00 КМ, на текући рачун  бр. 
454712901001 код Уникредит  Банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-28/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
87. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске производње,  
пољопривредном произвођачу   Радоман Ненад   у 
износу од 1000,00 КМ, на текући рачун  бр. 
5512081112767872 код Уникредит Банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 
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IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-34/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
88. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске производње,  
пољопривредном произвођачу   Топић Младену   у 
износу од 2000,00 КМ, на текући рачун  бр. 
5620998115759246 код НЛБ Банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-33/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
89. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 

годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање воћарске производње,  
пољопривредном произвођачу   Бањац Гојку   у износу 
од 1500,00 КМ, на текући рачун  бр. 5520191556058485 
код Аддико Банке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-31/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
90. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање повртларске производње,  
пољопривредном произвођачу   Савковић Живку   у 
износу од 1500,00 КМ, на текући рачун  бр. 
45348381000 код Уникредит Банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 
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III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-32/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
91. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање пчеларске  производње,  
пољопривредном произвођачу   Вученовић Ранку   у 
износу од 500,00 КМ, на текући рачун  бр. 
5620108128148761 код НЛБ Банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-27/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

92. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске производње,  
пољопривредном произвођачу   Петковић Слободану   у 
износу од 500,00 КМ, на текући рачун  бр. 
5673015000221017 код Сбер Банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-24/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 04.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
93. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске производње,  
пољопривредном произвођачу   Трубарац Мирко   у 
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износу од 500,00 КМ, на текући рачун  бр. 
5621008008521429 код НЛБ  Банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-15/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
94. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске производње,  
пољопривредном произвођачу   Зорић Мари   у износу 
од 500,00 КМ, на текући рачун  бр. 1531755876 код 
Адико Банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 
 
 
 
 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-22/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 04.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
95. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске производње,  
пољопривредном произвођачу   Семиз Јанку   у износу 
од 1000,00 КМ, на текући рачун  бр. 5673015000037396 
код Сбер Банке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-21/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 04.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
96. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
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ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање  производње,  пољопривредном 
произвођачу   Грбић Дражен   у износу од 2000,00 КМ, 
на текући рачун  бр. 5673015900018237 код Сбер  
Банке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-12/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
97. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање виноградарске производње,  винарија 
„Подрум Панић“   у износу од 2000,00 КМ, на текући 
рачун  бр. 5673012500030982 код Сбер Банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 
 
 
 
 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-12/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
98. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица („Сл. 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 09/17 ), 
Програма подстицаја у привреди и пољопривреди на 
подручју Општине Козарска Дубица за 2020.годину 
(бр:02-013-5/20 од 11.02.2020.године), а у складу са 
Приједлогом Kомисије за одабир корисника средстaва 
подстицаја за подршку извозно оријентисаним 
предузећима са вишим степеном финализације 
производа у сектору дрвопрераде и прехрамбено-
пољопривредном сектору од 28.02.2020.године, 
начелник Општине Козарска Дубица, доноси 
  

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 35.000,00 КМ, 
сљедећим корисницима: 
 

Р/
Б 

Назив корисника 
Укупно 

подстицајна 
средства

1. "Агрофлора" доо 20.000,00 
2. ПТД "Јелена" доо 15.000,00 
 У К У П Н О 35.000,00 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4141-Фондови за развој-субвенције за 
запошљавање. 
 

III 
 

Након ступања на снагу ове Одлуке, Начелник 
Општине ће закључити Уговор о додјели подстицајних 
средстава у којем ће се регулисати међусобна права и 
обавезе уговорних страна, по основу Програма 
подстицаја у привреди и пољопривреди на подручју 
Општине Козарска Дубица за 2020.годину (бр:02-013-
5/20 од 11.02.2020.године). 
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IV 
 

За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
привреду и пољопривреду и Одјељење за финансије. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-16/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
99. 
 
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник РС'' број: 97/16 и 36/19) , и  члана 
87. Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени 
гласник oпштине Козарска Дубица '',  број:  09/17 ), 
Начелник општине Козарска Дубица , д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
I 

 
Одобравају се новчана  средства у износу од  900,00  
КМ  MJEСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ДРАКСЕНИЋ ,  на име 
завршетка спомен –обиљежја  . 
 

II 
 
Средства из тачке 1. ове одлуке  одобравају се са 
позиције : 4129 расходи за остале услуге мјесних 
заједница   а уплатиће се на текући рачун  број: 567-
301-59003554  Предсједника савјета МЗ Драксенић.  
Саше Ћирића .  

III 
 
За  сровођење ове одлуке задужује се Одјељење за 
општу управу и друштвене дјелатности и Одјељења за 
финансије . 

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у ,,Службеном гласнику'' општине Козарска Дубица . 
 
Број: 01-434-18/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 21.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
100. 
 
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник РС'' број: 97/16 и 36/19) , и  члана 
87. Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени 
гласник oпштине Козарска Дубица '',  број:  09/17 ), 
Начелник општине Козарска Дубица ,   д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
I 

 
Одобравају се новчана  средства  у износу од  600,00 
КМ   РУЧНОВ ДУШКУ, из   Козарске Дубице  у 
сврху  регулисања трошкова лијечења.  
 

II 
 
Новчана средства из тачке 1. ове одлуке одобравају се 
са позиције: 4152  - текући грантови  појединцима а 
уплатиће се на текући рачун број : 551000-99999999-32- 
45038305000, који је отворен код  Нова Бањалучка 
Банка . 

III 
 
За  сровођење ове одлуке задужује се Одјељење за 
општу управу и друштвене дјелатности  и Одјељења за 
финансије . 

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у ,,Службеном гласнику'' општине Козарска Дубица . 
 
Број: 01-403-13/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
101. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 1.300,00 КМ KУД-у 
„Кнешпоље“ за организацију манифестације 
„Кнешпољско прело“. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4152 –средства за културне манифестације и 
исплатиће се на рачун: 562010-80642316-78. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 
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IV 
   
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-15/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
102. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник   Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 250,00 КМ ЛУ 
„Јелен“ из Козарске Дубице, за организацију ловачке 
вечери. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције: 4152 – остала удружења и исплатиће се на 
рачун број: 562010-00001821-71. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-3-2/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
103. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник   Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
 
 
 

I 
 
Одобравају се средства у износу од 2.000,00 КМ УГ 
„Путеви мира“ из Козарске Дубице, за реализацију 
пројекта „Мјесто сусрета старијих особа“. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције: 4152 – остала удружења и исплатиће се на 
рачун број: 567302-19000004-76. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-19/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
104. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 999,00 КМ  
Самосталном предузетнику „Кнап“ из Брчког за 
набавку спортске опреме  ЖРК „Кнежопљка“ из 
Козарске Дубице. 

II 
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4152 – средства за спорт и исплатиће се на 
рачун број: 562004-81244739-19. 
 

III 
За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-7/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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105. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 2.000,00 ФК 
„Кнежопољац“ за набавку спортске опреме. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4152 – средства за спорт и број: 567303-
19009101-90. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-16/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
106. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 4.000,00 КМ УГ 
„Бањалучко студентско позориште“ за организацију 
представе „Ноћ богова“ која ће се одражати у Дому 
културе у Козарској Дубици. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4129 –средства за културне манифестације и 
исплатиће се на рачун: 567241-27000292-98. 
 
 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-6/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
107. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник   Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 10.000,00 КМ  
Специјалној болници „Мљечаница“, за рехабилитацију 
20 пензионера из категорија социјално угрожених.   
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције: 4152 – остала удружења и исплатиће се на 
рачун број: 567-303-11010998-91.  
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-12/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
108. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник   Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
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О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 400,00 КМ Сенади 
Драгишић за трошкове лијечења. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције: 4152 – текући грантови и исплатиће се на 
рачун број: 567301-04001379-28. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-2/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
109. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
 

I 
 
Одобравају се средства у износу од  1.000,00 КМ  Ради 
Ћургуз  из Козарске Дубице  за трошкове лијечења.  
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун  
број 5673010400092047. 

 
III 

 
За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 

 
 
 
 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-14/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
110. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од  2.000,00 КМ  Mири 
Боројевић  из Козарске Дубице  за трошкове лијечења.  
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун  
број 56724104000031064. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-18/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
111. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 
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I 
 
Одобравају се средства у износу од  300,00 КМ  
Бориславу Родићу  из Козарске Дубице  за трошкове 
лијечења.  

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун моје 
супруге Родић Ренате, број 5551000005885346. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-20/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
112. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од  2.000,00 КМ  
Душанки Слијепчевић  из Козарске Дубице  за 
трошкове лијечења.  

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун  
број 5673015000030315. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-19/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 

113. 
 
На основу члана 59.став 1. тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број: 97/16 и 
36/19) , и  члана 66.став 1. тачка 21. Статута oпштине 
Козарска Дубица (,,Службени гласник oпштине 
Козарска Дубица'', број:  09/17), Начелник општине 
Козарска Дубица ,   д о н о с и  
                                          

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
I 
 

Одобравају се новчана  средства  у износу од 11.400,00 
КМ  на име поклона  за 8. Март   за 114 жена  
запослених  у општинској управи Општине Козарска 
Дубица и буџетским корисницима, за сваку по 100,00 
КМ  и то: 
 
1. Општинка управа – 56 жена 
2. Дјечији вртић ,,Пчелица'' -21 жена  
3. Центар за информисање и културу -13 жена  
4. Центар за социјални рад – 9 жена  
5. Народна библиотека – 6 жена 
6. Општинска туристичка организација -2 жене 
7. Општинска борачка организација -1 жена 
8. Општински Црвени крст -1 жена 
9. Одборнице у Скупштини општине – 5 жена 
 

II 
 
Новчана средства из тачке 1. ове одлуке одобравају се 
са позиције:  1429- расходи по основу организација 
пријема и манифестација  а   исплатиће се  готовински 
на благајни  . 

III 
 
За  сровођење ове одлуке задужује се Одјељење за 
општу управу и друштвене дјелатности  и Одјељења за 
финансије . 

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у ,,Службеном гласнику'' општине Козарска Дубица . 

Број: 01-403-20/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
114. 
 
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), 
Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, 
на сједници одржаној дана 23.03.2020. године, везано за 
појаву Корона вируса ( COVID 19 ) , доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
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1. Одређују се двије просторије у саставу ЈЗУ Дом 
Здравља „Козма и Дамјан“, као објекти за карантин на 
подручју општине Козарска Дубица, за особе које 
прекрше одредбе Рјешења о карантину у кућним 
условима издате од стране надлежног инспектора, а 
чије се мјесто пребивалишта налази на територије 
општине Козарска Дубица. 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-140-2-5/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
115. 
 
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), 
Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, 
на сједници одржаној дана 26.03.2020. године, везано за 
појаву Корона вируса ( COVID 19 ) ,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.  Задужује се ЈЗУ Дом Здравља „Козма и Дамјан“ да 
формира  „КОРОНА-ИНФО-ПУЛТ“,  на самом улазу у 
Дом здравља, који ће бити мјесто првог контакта лица 
која имају симптоме вируса Корона са здравственим 
радницима, како би се на тај начин спријечило могуће 
ширење заразе на здравствене раднике и пацијенте 
Дома здравља, а пулт ће служити и у сврхе преузимања 
Рјешења о изолацији, оних лица којима је такво 
Рјешење од стране здравственог инспектора издано. 
 
 
2. Задужује се хигијенско-епидемиолошка служба Дома 
здравља, да утврди секундарне и терцијарне контакте 
оних лица којима је потврђен вирус Корона, са циљем 
даљег спрјечавања ширења заразе. 
 
 
3. Задужује се хигијенско-епидемиолошка служба Дома 
здравља, да у сарадњи са ЈП „Водовод“ а.д., 
„Комуналац“а.д и Територијалном ватрогасном 
јединицом изврше дезинфекцију улаза у свим 
стамбеним зградама. 
 
 
4. Налаже се предузимање мјера, како би се у што 
краћем времнском периоду извршила достава издатих 
Рјешења о изолацији, на следећи начин:  
- Дом Здравља, након издавања приједлога о доношењу 
Рјешења  о изолацији надлежној Инспекцији, 
Инспекција ће донијети и доставити Рјешење Дому 
здравља, која ће особа одређена за доставу уручити  на 
наведену адресу. 
 

5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица.“ 
 
Број: 01-140-2-6/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
116. 
 
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), 
Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, 
на сједници одржаној дана 26.03.2020. године, везано за 
појаву Корона вируса ( COVID 19 ) , доноси: 
 

ЗАКЉУЧКЕ  
 
1. Одређује се спортска дворана као  додатни простор 
за потребе карантина, на подручју општине Козарска 
Дубица за особе које се упућују из карантина на 
граничном прелазу, а чије се мјесто пребивалишта 
налази на територије општине Козарска Дубица. 
Додатни простор за карантин, одређује се у случају 
повећања прилива особа са граничног прелаза и 
испуњаваће услове који су прописани Упутством за 
организацију и спровођење карантина на граничном 
прелазу и у локалној заједници. 
 
2. Задужује се директор ЈЗУ Специјалне болнице за 
физикалну медицину и рехабилитацију „Мљечаница“, 
да обезбједи око 20 кревета за потребе смјештаја у 
карантину у Спортској дворани. 
 
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-140-2-7/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
117. 
 
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), 
Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, 
на сједници одржаној дана 30.03.2020. године, везано за 
појаву Корона вируса ( COVID 19 ) , доноси: 
 

ЗАКЉУЧКЕ 
 
1. Одређује се  ОШ „Свети Сава“,  као  додатни простор 
за потребе карантина, за особе које се упућују из 
карантина на граничном прелазу, а чије је мјесто 
пребивалишта на подручју општине Козарска Дубица. 



Број 02/20                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

20 

Додатни простор за карантин, одређује се због 
повећања прилива особа са граничног прелаза и 
испуњаваће услове који су прописани Упутством за 
организацију и спровођење карантина на граничном 
прелазу и у локалној заједници.  
 
2. У случају потребе, обезбједити једно возило 
Територијалне ватрогасне јединице да се стави на 
располагање ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“. 
 
3. Овим Закључком, престаје да важи Закључак број 01-
140-2/7-20 од 26.03.2020. године. 
 
4. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-140-2-8/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
118. 
 
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), 
Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, 
на сједници одржаној дана 30.03.2020. године, везано за 
појаву Корона вируса ( COVID 19 ) , доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.Задужује се директор ЈЗУ Специјалне болнице за 
физикалну медицину и рехабилитацију „Мљечаница“, 
да поред већ обезбјеђених око 20 кревета за потребе 
карантина на подручју општине Козарска Дубица, 
обезбједи додатних  20 кревета. 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-140-2-9/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
119. 
 
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), 
Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, 
на сједници одржаној дана 03.04.2020. године, везано за 
појаву Корона вируса ( COVID 19 ) , доноси: 
 

ЗАКЉУЧКЕ  
 

1.Задужује се Начелник општине, да измјени и допуни 
наредбу број 01-140-2/4-20 од 23.03.2020. године, која 
ће бити усаглашена са Закључцима Републичког штаба 
за ванредне ситуације број:11-2/20 од 30.03.2020. 
године, уз могућност прописивања рестриктивнијих 
мјера од оних којих су дефинисани Закључцима, 
имајући у виду епидемиолошку ситуацију на подручју 
општине Козарска Дубица. 
 
2. Задужују се ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ и 
одговорни Тим за управљање карантином, да утврде 
кућни ред и правила понашања лица у карантину, 
истакну га на видљивом мјесту, како би сваки 
појединац који се спроведе у карантин, могао да 
поштује прописана правила, а све у циљу заштите 
њиховог личног и здравља лица са којима долазе у 
контакт. 
 
3. Задужује се Штаб за ванредне ситуације општине 
Козарска Дубица, да упути допис Републичком штабу 
за ванредне ситуације и Републичкој управи за цивилне 
послове, како би их упознали са проблемом смјештаја 
лица у карантину, обзиром на недостатак и простора и 
кревета,а све већи прилив лица са границе, који се 
посебно очекује пред наступајуће празнике. 
 
4. Препоручује се власницима трговачких радњи, 
апотека и одговорним лицима у банкама да у периоду 
од 07 до 10 часова, уторком и петком, а у циљу заштите 
лица са навршених 65 и више година живота и 
спречавања ширења болести изазване вирусом корона 
(COVID -19), пружају услуге искључиво тим лицима, 
водећи рачуна о мјерама заштите које се односе на 
дезинфекцију, растојање и боравак лица у затвореном 
простору, а млађима од 65. се препоручује да у том 
периоду не обављају куповину и послове у банкама. 
Дозвољава се кретање лицима старости до 75 година, у 
сеоским подручјима ради обављања пољопривревдних 
послова, а лицима која имају рјешење о регистрацији 
пчелињака издато од стране Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, дозвољено 
је кретање од мјеста становања до пчелињака, према 
Закључцима Реубличког штаба од 30.03.2020. године. 
 
5. Договорити детаље око комуникације између Одсјека 
за инспекцијске послове, МУП-а, Одсјека за цивилну 
заштиту и ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“, како би 
се послови око спровођења, прихватања и његе лица у 
карантину одвијала лакше и брже. 
 
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-140-2-10/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.04.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
120. 
 
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
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Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), 
Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, 
на сједници одржаној дана 08.04.2020. године, везано за 
појаву Корона вируса ( COVID 19 ) , доноси: 
 

ЗАКЉУЧКЕ 
 
1. Уз подршку Републичке управе за цивилну заштиту, 
капацитет постојећег карантина од 40 кревета у ОШ 
„Свети Сава“, повећава се за још 20, који ће у случају 
потребе бити спремни за кориштење, а лицима 
одговорним за вођење карантина сугерише се стална 
међусобна комуникација, ради тачне евиденције о 
бројном стању у карантину. 
 
2. Дозвољава се за рад и сточна пијаца у Кнежици, и то 
четвртком у термину од 06,00-09,00 часова уз 
присуство једне полицијске патроле и комуналног 
полицајца, који ће бити задужени за провођење свих 
прописаних мјера заштите, како би се водило рачуна о 
међусобној удаљености, дезинфекцији и смањеном 
контакту присутних лица, а у складу са Наредбом број 
01-140-2/11-20, од 03.04.2020. године. 
 
3. Задужује се Командир полицијске станице у 
Козарској Дубици, да одреди бар једног полицијског 
службеника, који ће у складу са овлаштењима 
одржавати ред у карантину, за вријеме визите као 
пратња докторима, као и сваком другом случају када то 
захтјева ситуација. 
 
4. Задужује се Комадант Штаба за ванредне ситуације 
општине Козарска Дубица, да упути допис 
Републичком штабу за ванредне ситуације, како би 
дали своје мишљење у вези могућности одступања од 
времена предвиђеног полицијским часом, за 
пољопривреднике који се враћају са послова који су 
обављали на својим пољопривредним парцелама.  
 
5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-140-2-12/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.04.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
121. 
 
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), 
Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, 
на сједници одржаној дана 05.05.2020. године, везано за 
појаву Корона вируса ( COVID 19 ) , доноси: 
 

ЗАКЉУЧКЕ 
 
1. Предлаже се да Начелник општине донесе Одлуку о 
субвенцији комуналне таксе на истакнуту фирму оним 

привредним субјектима којима је био забрањен рад 
Наредбом Начелника општине, а на приједлог Штаба за 
ванредне ситуације општине Козарска Дубица и то за 
календарску 2020. годину, у износу од 100%, те да се 
привредни субјекти, закупци општинских пословних 
простора,  као и привредни субјекти, корисници јавних 
површина, којима је био забрањен рад, ослободе 
закупнине за календарску 2020. годину. 
 
2. Задужује се Комунално предузеће „Комуналац“ а.д. 
Козарска Дубица да врши дезинфекцију раније 
одређених површина са већ обезбјеђеним 
дезинфекционим средствима једном седмично и то 
сриједом од 20,00 часова, те да се поред дезинфекције 
улаза, врши и дезинфекција комплетних зграда. 
 
3.Задужују се Одјељење за стамбено-комуналне 
послове, Одјељење за општу управу и друштвене 
дјелатности и Одјељење за привреду и пољопривреду 
да разраде систем мјера под којим би се угоститељским 
објектима и фризерским салонима, у наредном периоду 
могао дозволити рад. 
 
4. Задужује се ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“, да 
организују распоред дежурства апотека, како би се у 
вријеме када апотеке не раде, могло обезбједити 
континуирано снабдјевање лијековима и медицинским 
средствима у складу са потребама јединице локалне 
самоуправе. 
 
5. Остају на снази сви ранији Закључци Штаба за 
ванредне ситуације општине Козарска Дубица, и 
Наредба број:01-140-2/13-20 од 29.04.2020. године, 
изузев дијела који се односи на дезинфекцију 
површина, а који ће се вршити на начин одређен овим 
Закључком. 
 
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-140-2-14/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 05.05.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
122. 
 
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), 
Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, 
на сједници одржаној дана 08.05.2020. године, везано за 
појаву Корона вируса ( COVID 19 ) , доноси: 
 

ЗАКЉУЧКЕ 
 
1. Предлаже се да Начелник општине Козарска Дубица, 
донесе нову Наредбу којом ће се постепено ублажавати 
мјере прописане Наредбом о обавезном спровођењу 
мјера на реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID 19), број:01-140-2/13-20 од 
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29.04.2020. године, поштујући сва Упутства које 
прописује ЈЗУ Институт за јавно здравство РС.  
 
2. Сви задужени кревети од ЈЗУ Специјалне болнице за 
физикалну медицину и рехабилитацију „Мљечаница“, 
враћени су у исправном стању, те  карантин који је 
успостављен у локалној заједници сада је капацитета од 
20 кревета. Тим за управљањем карантином наставља 
да спроводи своје активности и брине се о 
функционисању карантина, до доношења коначне 
Одлуке Републичке управе за цивилну заштиту 
Републике Српске,односно Републичког штаба за 
ванредне ситуације , којом ће бити дефинисан статус 
општинских карантина, а у складу са којом ће 
Начелник општине и Комадант Штаба за ванредне 
ситуације општине Козарска Дубица, донијети Одлуку. 
 
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-140-2-15/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.05.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
123. 
 
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) и члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), 
Штаб за ванредне ситуације општине Козарска Дубица, 
на сједници одржаној дана 15.05.2020. године, везано за 
појаву Корона вируса ( COVID 19 ), доноси: 
 

ЗАКЉУЧКЕ 
 
1. Задужује се Начелник општине Козарска Дубица, да 
донесе нову Наредбу којом ће се ставити ван снаге 
Наредба о обавезном спровођењу мјера на реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона(COVID 
19) у општини Козарска Дубица број: 01-140-2/16 од 
08.05.2020. године.  
 
2. Стављањем ван снаге Наредбе о обавезном 
спровођењу мјера на реаговање на појаву болести 
изазване новим вирусом Корона (COVID 19) у општини 
Козарска Дубица број: 01-140-2-16/20 од 08.05.2020. 
године, на територији општине Козарска Дубица 
примјењиваће се Закључци Републичког Штаба за 
ванредне ситуације који су на снази. Све мјере 
Републичког штаба за ванредне ситуације које ће бити 
даље увођене, биће обавезујуће и на територији наше 
општине. 
 
3. Сви грађани општине Козарска Дубица, дужни су да 
поштују мјере које прописује Републички штаб за 
ванредне ситуације, а свако непоштовање биће 
санкционисано од стране надлежних институција у 
складу са Законом. 
 

4. Штаб за ванредне ситуације општине Козарска 
Дубица, ступањем на снагу овог Закључка, биће 
расформиран. 
 
5. Стручно-оперативни тим у саставу од једног 
представника: Цивилне заштите, Инспекције, 
Комуналне полиције, ЈЗУ Дом здравља „Козма и 
Дамјан“, МУП-А, начелника општине Козарска Дубица 
и правника, биће задужен за даљу координацију и 
предузимање потребних мјера, када се за то јави 
потреба. 
 
6. Сви Закључци Штаба за ванредне ситуације општине 
Козарска Дубица, ступањем на снагу овог Закључка, 
стављају се ван снаге. 
 
7. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-140-2-18/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.05.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
124. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник РС'' број:  97/16 и 36/19 ) ,  члана 
66. Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени 
гласник oпштине Козарска Дубица '',  број: 09/17)  и на 
основу Одлуке донесенe на сједници кризног штаба 
општине Козарска Дубица одржаној дана 13.03.2020. 
године, везано за појаву Корона вируса ( COVID 19 )  
Начелник  oпштине Козарска Дубица ,  д о н о с и 
 

Н А Р Е Д Б У  
 
- Препоручује се родитељима  дјеце предшколског 

узраста  који иду у вртиће на подручју општине 
Козарска Дубица , да обезбједе чување     дјеце  у 
својим стамбеним објектима. 

 
- Радно вријеме трговачких, угоститељских, 

занатских радњи, теретана, спортских дворана, 
спортских сала,  кладионица и коцкарница  
ограничава се од 07,00 до 19,00 часова, као и 
објеката у склопу бензинских пумпи у којима се 
обавља трговачка и угоститељска дјелатност,  а за 
драксторе и пекаре до 22,00 часа. 

 
- Хотели и мотели  могу пружати угоститељске 

услуге и послије 19,00 часова само за госте који се 
налазе у њиховим смјештајним капацитетима.  

 
- Обавезују се власници свих угоститељских објеката  

да поред редовног одржавања 
 
- хигијене, посебну пажњу посвете дезинфекцији 

свих просторија а посебно тоалета. 
 
- У просторијама тоалета обавезно додатно 

обезбједити поред редовних средстава за хигијену 
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(сапуна и  течних детерџената) и  средства за 
дезинфекцију ( алкохол и друго ) 

 
- Бувље пијаце и зелене пијаце неће радити у дане 

викенда ( субота и недјеља).  
 

- Прекида се рад играоница, свадбених салона и 
ноћних клубова.  

 
- Појачане су мјере јавне хигијене. 

 
- Дом здравља је у повишеној мјери приправности и 

рада. 
 
Мјере ове НАРЕДБЕ  ступају на снагу ОДМАХ, а 
остају на снази до 30.03.2020.  
 
Комунална полиција и инспекцијске службе општине 
Козарска Дубица у сарадњи са службеницима МУП-а 
Републике Српске , вршиће  контролу мјера ове 
наредбе. 
 
Број: 01-140-2/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
125. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске'' број:  97/16 и 
36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), 
члана 66. Статута oпштине Козарска Дубица 
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '',  број: 
09/17) и на основу Одлуке донесене на сједници 
кризног штаба општине Козарска Дубица одржаној 
дана 16.03.2020. године, везано за појаву Корона вируса 
( COVID 19 )  Начелник  oпштине Козарска Дубица ,  д 
о н о с и 
 

Н А Р Е Д Б У  
 
- Радно вријеме трговачких, угоститељских , 

занатских радњи и драгстора  ограничава се од 
07,00 до 19,00 часова, као и објеката у склопу 
бензинских пумпи у којима се обавља трговачка и 
угоститељска дјелатност,  а за пекаре до 22,00 часа. 

 
- Радно вријеме кладионица и коцкарница 

ограничава се од 07,00 до 18.00 часова 
 

- Хотели и мотели  могу пружати угоститељске 
услуге и послије 19,00 часова само за госте који се 
налазе у њиховим смјештајним капацитетима.  

 
- Обавезују се власници свих угоститељских објеката  

да поред редовног одржавања хигијене, посебну 
пажњу посвете дезинфекцији свих просторија а 
посебно тоалета. 

- У просторијама тоалета обавезно додатно 
обезбједити поред редовних средстава за хигијену 
(сапуна и  течних детерџената) и  средства за 
дезинфекцију ( алкохол и друго ) 

 
- Прекида се рад играоница, свадбених салона, 

ноћних клубова, теретана, спортских дворана и 
спортских сала. 

 
- Све прославе у ресторанима и шаторима 

(рођендани, свадбе и слично), као и задушни ручак 
послије обреда сахране, забрањује се. 

 
- Препоручује се избјегавање и организовање 

скупова, од 10 и више људи 
 

- Систем рада у Јавним институцијама биће 
редукован, што подразумјева да се смањи долазак 
запослених на број који одреди послодавац, док ће 
остали запослени посао обављати од куће 

 
- Препоручује се свим запосленим у Јавним 

институцијама, да изврше дезинфекцију просторија 
и опреме у просторијама 

 
- Препоручује се родитељима  дјеце предшколског 

узраста  који иду у вртиће на подручју општине 
Козарска Дубица , да обезбједе чување дјеце  у 
својим стамбеним објектима. 

 
- Препоручује се смањено кретање и дружење, како 

би се смањила могућност евентуалног ширења 
заразе 

 
- Препоручује се смањено окупљање у вјерским 

објектима 
 

- Бувље пијаце и зелене пијаце неће радити у дане 
викенда (субота и недјеља).  

 
- Појачане су мјере јавне хигијене. 

 
- Дом здравља је у повишеној мјери приправности и 

рада. 
 

- Даје се овлаштење комуналној полицији, да 
обилази особе које су у кућној изолацији, како би 
контролисали да ли се придржавају и поштују 
прописане мјере заштите 

 
Мјере ове НАРЕДБЕ  ступају на снагу ОДМАХ  и 
остају на снази до нове Наредбе, док се наредба број 
01-140-2/20 од 13.03.2020. ставља ван снаге.  
 
Комунална полиција и инспекцијске службе општине 
Козарска Дубица у сарадњи са службеницима МУП-а 
Републике Српске, вршиће  контролу мјера ове 
наредбе. 
 
Број: 01-140-2-1/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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126. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске'' број:  97/16 и 
36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), 
члана 66. Статута oпштине Козарска Дубица 
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '',  број: 
09/17) и на основу Одлуке донесене на сједници Штаба 
за ванредне ситуације општине Козарска Дубица 
одржаној дана 17.03.2020. године, везано за појаву 
Корона вируса ( COVID 19 )  Начелник  oпштине 
Козарска Дубица ,  д о н о с и 
 

Н А Р Е Д Б У  
 
- ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад угоститељских објеката свих 

врста (осим дјелатности кетеринга и остале 
дјелатности припреме и послуживања хране на 
кућне адресе које ће се обављати од 07,00 до 19,00 
часова), угоститељских објеката смјештених на 
аутобуским станицама и бензинским пумпама и у 
тржним центрима, услужним дјелатностима/ 
занатство у којима се остварује непосредан блиски 
контакт са клијентима (фризерски салони, салони 
за уљепшавање и масаже и сл)  
 

- ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад играоница, свадбених салона, 
ноћних клубова, теретана, спортских дворана и 
сала, као и кладионица и коцкарница. 

 
- ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад сточних и бувљих пијаца. 

 
- ЗАБРАЊУЈУ СЕ све прославе у ресторанима и 

шаторима (рођендани, свадбе и слично), као и 
задушни ручак послије обреда сахране, као и сви 
скупови приватног карактера на којима се окупља 
већ број људи (10 и више) 
 

- ОГРАНИЧАВА СЕ радно вријеме трговинама 
прехране/роба широке потрошње и трговине сточне 
хране и специјализованим продавницама (боје и 
лакови, гвожђе, текстил,и сл), драгстори, 
пољопривредне апотеке од 07,00 до 19,00 часова. 
Рад у овим трговинама организовати уз 
предузимање следећих мјера: 

- ограничати број људи који 
истовремено могу бити присутни у 
затвореном  продајном простору 
(највише 3), тако да се на улазу 
регулише број особа које истовремено 
могу улазити 

- испред благајни означити и 
организовати размак између купаца од 
најмање један метар 

- у затвореном продајном простору 
омогућити брз проток купаца, брз 
излазак из објеката и мјере 
дезинфекције и повишене хигијене 

 

- ОГРАНИЧАВА СЕ радно вријеме субјектима који 
обављају дјелатност производње хљеба, пецива, 
свјеже тјестенине и колача-пекаре и пекотеке 
(искључиво у погледу продаје њихових производа 
по принципу „шалтерске продаје“ без задржавања 
купаца до 22,00 часа 
 

- Хотели на подручју општине Козарска Дубица 
могу пружати услуге искључиво пријављеним 
гостима 
 

- Бензинске пумпе на подручју општине Козарска 
Дубица настављају радити по досадашњем режиму, 
с тим да је продаја осталих роба, осим горива 
забрањена послије 19,00 часова. 
 

- Јавне кухиње могу наставити са радом искључиво 
уз издавање хране путем шалтера. 

 
- Апотеке раде без промјене радног времена, уз 

предузимање следећих мјера: 
 

- ограничати број људи који 
истовремено могу бити присутни 
(највише 3) у затвореном  продајном 
простору, тако да се на улазу регулише 
број особа које истовремено могу 
улазити 

- испред благајни означити и 
организовати размак између купаца од 
најмање један метар 

- у затвореном продајном простору 
омогућити брз проток купаца, брз 
излазак из објеката и мјере 
дезинфекције и повишене хигијене 

 
- Систем рада у Јавним институцијама биће 

редукован, што подразумјева смањење доласка 
запослених на број који одреди послодавац, док ће 
остали обављати посао од куће 
 

- Наређује се свим запосленима у Јавним 
институцијама да изврше дезинфекцију просторија 
и опреме у просторијама 

 
- Препоручује се родитељима  дјеце предшколског 

узраста  који иду у вртиће на подручју општине 
Козарска Дубица , да обезбједе чување дјеце  у 
својим стамбеним објектима. 

 
- Препоручује се смањено кретање и дружење, како 

би се смањила могућност евентуалног ширења 
заразе 

 
- Препоручује се смањено окупљање у вјерским 

објектима 
 

- Појачане су мјере јавне хигијене. 
 

- Дом здравља је у повишеној мјери приправности и 
рада. 
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- Налаже се Инспекцијама и Комуналној полицији 
општине Козарска Дубица да, у случају 
неоштовања наредби које се тичу провођења мјера 
за спечавање и сузбијање заразне болести изазване 
новим вирусом корона на подручју општине 
Козарска Дубица примјене казнене одредбе Закона 
о заштити становништва од заразних болести. 
 

- Позивају се грађани општине Козарска Дубица, да 
уколико заиста није неопходно, не долазе у 
Општинску управу као ни у друге јавне  установе и 
предузећа 
 

- Провођење изречених мјера обавезне кућне 
изолације надзираће Комунална полиција у 
сарадњи са Инспекцијским органима и МУП-ом 
РС. 
 

- Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи 
Наредба број:01-140-2/1-20 од 16.03.2020. године 
 

- Наредба ступа на снагу ОДМАХ,  примјењиваће се 
од 12.00 часова, дана 17.03.2020. године, па до 
доношења нове Наредбе. 

 
Број: 01-140-2-2/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
127. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске'' број:  97/16 и 
36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), 
члана 66. Статута oпштине Козарска Дубица 
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '',  број: 
09/17) и на основу Одлуке донесене на сједници Штаба 
за ванредне ситуације општине Козарска Дубица 
одржаној дана 20.03.2020. године, везано за појаву 
Корона вируса ( COVID 19 )  Начелник  oпштине 
Козарска Дубица,  д о н о с и 
 

Д О П У Н У  Н А Р Е Д Б Е број: 01-140-2/2-20  
 

- Све Јавне установе и предузећа 
- Сва предузећа која обављају дјелатност у 
условима ванредне ситуације 
- Све трговине које раде у условима ванредне 
ситуације  
 

дужни су да обезбједе дезинфекционе пунктове, што 
подразумијева да обезбједе на улазу средства и услове 
за дезинфекцију обуће и руку свих који улазе у исте. 

Исто тако све установе, канцеларије и предузећа која 
примају странке, као и трговине у које улазе купци да у 
току свог радног времена обезбједе дезинфекцију свих 

површина које долазе у контакт са странкама, односно 
купцима на сваких сат времена свога рада, када ће 
обуставити рад док се не изврши дезинфекција. 

Комунално предузеће „Комуналац“ а.д. Козарска 
Дубица и ПВЈ Козарска Дубица задужују се да врше 
дезинфекцију раније одређених површина са већ 
обезбјеђеним дезинфекционим средствима два пута 
седмично и то уторком и петком од 20,00 часова те се 
моле грађани да у овом термину не излазе на јавне 
површине. 
 
- НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈЗУ Дом здравља „Козма и 
Дамјан“ Козарска Дубица да реорганизује рад 
породичне медицине, тако што ће једну половину 
зграде припремити за све пацијенте са повишеном 
температуром како не би долазили у контакт са другим 
пацијентима. Исто тако, моле се сви грађани да без 
пријеке потребе не долазе у Дом здравља због 
потенцијалне опасности од ширења заразе Корона 
вируса (COVID 19). 
 
- ЗАБРАЊУЈЕ СЕ окупљање и конзумирање 
алкохолних пића испред трговачких радњи који раде у 
условима ванредне ситуације. 
 
- Сви трговачки центри који функционишу на 
принципу самоуслуживања, да омогуће куповину робе 
купцима (највише четири купца) у односу на број 
наплатних каса које раде уз поштивање претходних  
одредаба Наредбе број: 01-140-2/2-20 од 17.03.2020. 
године, које се односе на размак између купаца од 
најмање један метар, као и омогућавање брзог протока 
купаца. 
 
Провођење ове наредбе надзираће комунална полиција 
и инспекцијски органи у сарадњу са МУП-ом РС. 
 
Наредба ступа на снагу ОДМАХ и примјењиваће се до 
доношења нове Наредбе. 
 
Број: 01-140-2-3/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
128. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске'' број:  97/16 и 
36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), 
члана 66. Статута oпштине Козарска Дубица 
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '',  број: 
09/17) и на основу Одлуке донесене на сједници Штаба 
за ванредне ситуације општине Козарска Дубица 
одржаној дана 23.03.2020. године, везано за појаву 
Корона вируса ( COVID 19 )  Начелник  oпштине 
Козарска Дубица ,  д о н о с и 
 

Н А Р Е Д Б У  
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- ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад угоститељских објеката 
свих врста (осим дјелатности кетеринга и остале 
дјелатности припреме и послуживања хране на кућне 
адресе које ће се обављати од 07,00 до 18,00 часова), 
угоститељских објеката смјештених на аутобуским 
станицама и бензинским пумпама и у тржним 
центрима, услужним дјелатностима/занатство у којима 
се остварује непосредан блиски контакт са клијентима 
(фризерски салони, салони за уљепшавање и масаже и 
сл)  
 
- ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад играоница, свадбених 
салона, ноћних клубова, теретана, спортских дворана и 
сала, као и кладионица и коцкарница. 
 
- ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад сточних и бувљих пијаца. 
 
- ЗАБРАЊУЈУ СЕ све прославе у ресторанима и 
шаторима (рођендани, свадбе и слично), као и задушни 
ручак послије обреда сахране, као и сви скупови 
приватног карактера на којима се окупља већ број људи 
(10 и више) 
 
- ЗАБРАЊУЈЕ СЕ окупљање и конзумирање 
алкохолних пића испред трговачких радњи који раде у 
условима ванредне ситуације. 
 
- ОГРАНИЧАВА СЕ радно вријеме трговинама 
прехране/роба широке потрошње и трговине сточне 
хране и специјализованим продавницама (боје и лакови, 
гвожђе, текстил,и сл), драгстори, пољопривредне 
апотеке од 07,00 до 18,00 часова. Рад у овим 
трговинама организовати уз предузимање следећих 
мјера: 
 

- ограничати број људи који истовремено могу 
бити присутни у затвореном  продајном 
простору  ( највише 4 купца у односу на број 
наплатних каса) тако да се на улазу регулише 
број особа које истовремено могу улазити 

- испред благајни означити и организовати 
размак између купаца од најмање један метар 

- у затвореном продајном простору омогућити 
брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене 

 
- ОГРАНИЧАВА СЕ радно вријеме субјектима 
који обављају дјелатност производње                  
хљеба,пецива,свјеже тјестенине и колача-пекаре и 
пекотеке (искључиво у погледу продаје њихових 
производа по принципу „шалтерске продаје“ без 
задржавања купаца до 18,00 часова 
 
- ОГРАНИЧАВА СЕ радно вријеме апотека, и то 
радним данима до 19 ,00 часова, а у дане викенда од 
08,00 до 13,00 часова, уз предузимање следећих мјера: 
     

- ограничати број људи који истовремено могу 
бити присутни (највише 3) у затвореном  
продајном простору, тако да се на улазу 
регулише број особа које истовремено могу 
улазити 

- испред благајни означити и организовати 
размак између купаца од најмање један метар 

- у затвореном продајном простору омогућити 
брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене 

 
- Хотели на подручју општине Козарска Дубица 
могу пружати услуге искључиво пријављеним гостима 
 
- Бензинске пумпе на подручју општине 
Козарска Дубица настављају радити по досадашњем 
режиму, с тим да је продаја осталих роба, осим горива 
забрањена послије 18,00 часова. 
 
- Јавне кухиње могу наставити са радом 
искључиво уз издавање хране путем шалтера. 
 
- Систем рада у Јавним институцијама биће 
редукован, што подразумјева смањење доласка 
запослених на број који одреди послодавац, док ће 
остали обављати посао од куће 
 
- Наређује се свим запосленима у Јавним 
институцијама да изврше дезинфекцију просторија и 
опреме у просторијама 
 
- Све Јавне установе и предузећа, све трговине, 
специјализоване продавнице (боје и лакови, гвожђе, 
текстил,и сл), драгстори, пољопривредне апотеке, 
пекаре и апотеке  које раде у условима ванредне 
ситуације,дужни су да обезбједе дезинфекционе 
пунктове, што подразумијева да обезбједе на улазу 
средства и услове за дезинфекцију и лице које ће 
вршити дезинфекцију руку и обуће свих који улазе у 
исте. 
 
- Све Јавне установе и предузећа која примају 
странке, као и трговине у које улазе купци дужни су да 
у току свог радног времена обезбједе дезинфекцију 
свих површина које долазе у контакт са странкама, 
односно купцима на сваких сат времена свога рада, 
када ће обуставити рад док се не изврши дезинфекција. 
 
- Задужује се Комунално предузеће „Комуналац“ 
а.д. Козарска Дубица да врши дезинфекцију раније 
одређених површина са већ обезбјеђеним 
дезинфекционим средствима два пута седмично и то 
уторком и петком од 20,00 часова те се моле грађани да 
у овом термину не излазе на јавне површине. 
 
- НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈЗУ Дом здравља „Козма и 
Дамјан“ Козарска Дубица да реорганизује рад 
породичне медицине, тако што ће једну половину 
зграде припремити за све пацијенте са повишеном 
температуром како не би долазили у контакт са другим 
пацијентима. Исто тако, моле се сви грађани да без 
пријеке потребе не долазе у Дом здравља због 
потенцијалне опасности од ширења заразе Корона 
вирусом (COVID 19). 
 
- Препоручује се родитељима  дјеце 
предшколског узраста  који иду у вртиће на подручју 
општине Козарска Дубица , да обезбједе чување     
дјеце  у својим стамбеним објектима. 
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- Препоручује се смањено кретање и дружење, 
како би се смањила могућност евентуалног ширења 
заразе 
 
- Препоручује се смањено окупљање у вјерским 
објектима 
 
- Појачане су мјере јавне хигијене. 
 
- Дом здравља је у повишеној мјери 
приправности и рада. 
 
- Налаже се Инспекцијама и Комуналној 
полицији општине Козарска Дубица да, у складу са 
Законом, прекршајно и кривично кажњавају појединце 
у случају непоштовања наредби које се тичу провођења 
мјера за спречавање и сузбијање заразне болести 
изазване новим вирусом корона на подручју општине 
Козарска Дубица. 
 
- Позивају се грађани општине Козарска Дубица, 
да уколико заиста није неопходно, не долазе у 
Општинску управу као ни у друге јавне  установе и 
предузећа 
 
- Налаже се Општинској организацији Црвеног 
крста да организује  и синхронизује рад свих 
добровољаца и волонтера који ће вршити снабдјевање 
лица старијих од 65 година, а који могу да се јаве на 
број телефона 052/416-420  и то у периоду од 07,30- до 
12,30 часова сваки радни дан 
 
- Провођење изречених мјера обавезне кућне 
изолације надзираће Комунална полиција у сарадњи са 
Инспекцијским органима и МУП-ом РС. 
-  
- Ступањем на снагу ове Наредбе, престају да 
важе Наредбе број:01-140-2/2-20 и 01-140-2/3 
 
- Наредба ступа на снагу ОДМАХ, и 
примјењиваће се до доношења нове Наредбе. 
 
Број: 01-140-2-4/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
129. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске'' број:  97/16 и 
36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) члана 43. 
Закона о заштити становништва од  заразних болести 
(„Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), 
члана 66. Статута oпштине Козарска Дубица 
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '',  број: 
09/17) и на основу Закључака донесених на сједници 
Штаба за ванредне ситуације општине Козарска Дубица 
одржаној дана 03.04.2020. године, везано за појаву 
Корона вируса ( COVID 19 )  Начелник  oпштине 
Козарска Дубица ,  д о н о с и 
 

Н А Р Е Д Б У  
о измјени и допуни наредбе број 01-140-2/4-20 од 

23.03.2020. године 
 

 
- ЗАБРАЊУЈУ СЕ сва јавна окупљања  
 
- ОГРАНИЧАВА СЕ радно вријеме у 
специјализованим продавницама (боје и лакови, 
гвожђе, текстил и сл) од 07,00 до 15,00 часова.  
 
- ОГРАНИЧАВА СЕ радно вријеме апотека, и то 
радним данима од 07,00 до 18,00 часова, а у дане 
викенда од 07,00 до 15,00 часова 
  
- ДОЗВОЉАВА СЕ рад сточних пијаца и то само 
сриједом у периоду од 06,00 до 09,00 часова, уз 
присуство једне полицијске патроле и комуналног 
полицајца, који ће бити задужени за провођење свих 
прописаних мјера заштите, како би се водило рачуна о 
међусобној удаљености, дезинфекцији и смањеном 
контакту присутних лица. 
 
- Све организационе јединице органа јединице 
локалне самоуправе  и осталих субјеката који врше 
јавна овлаштења, на улазу у службене просторије да 
одреде број лица које истовремено могу да уђу и бораве 
у просторијама органа, како се не би стварали редови у 
затвореном простору, водећи рачуна о растојању од 1 м 
и предузимање мјера појачане хигијене и дезинфекције. 
 
- Све друге мјере које су прописане Наредбом 
број 01-140-2/4-20 од 23.03.2020. године остају на 
снази. 
 
- Наредба ступа на снагу ОДМАХ,  и објавиће се 
у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-140-2-11/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.04.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
130. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 
заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), 
члана 66. Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, 
број:09/17), на приједлог Штаба за ванредне ситуације 
општине Козарска Дубица, на сједници одржаној 
29.04.2020. године, начелник општине доноси: 
 

НАРЕДБУ 
о обавезном спровођењу мјера на реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID 19) у општини Козарска Дубица 
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1.  У циљу превенције ширења вируса корона (COVID-
19) на територији општине Козарска Дубица и заштите 
и спасавања становништва налаже се предузимање 
следећих мјера: 
 
1) Забрањује/у се: 
 сва јавна окупљања, 
 рад угоститељским објектима за исхрану и 
пиће (осим дјелатности кетеринга и остале дјелатности 
припреме и послуживања хране на кућне адресе, као и 
шалтерске продаје хране и пића које ће се обављати од 
07,00-19,00 часова, као и субјеката које врше доставу 
хране ако су регистровани за обављање те дјелатности 
у периоду од 07,00-19,00 часова), рад угоститељским 
објектима смјештеним на аутобуским станицама и 
бензинским пумпама и угоститељским објекатима у 
тржним центрима, 
 рад фитнес центрима (фитнес,теретана и 
слични облици организовања) 
 рад „wellness“ и спа центрима посебно и у 
склопу угоститељских објеката за смјештај 
 рад дјечијих играоница 
 рад кладионица и коцкарница 
 рад спортских дворана и сала, као и спортских 
организација и школа спорта, те тренинга и 
организовања такмичења за спортисте свих категорија 
 рад свадбених салона 
 рад ноћних клубова 
 обављање услужних и занатских дјелатности 
чије обављање захтјева непосредан контакт са 
корисницима (фризерски и други третмани за 
уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање 
тијела), 
 све прославе у ресторанима и шаторима 
(рођендани,свадбе и сл.), као и задушни ручак послије 
обреда сахране, као и сви скупови приватног карактера 
на којима се окупља већи број људи  
 окупљање и конзумирање алкохолних пића 
испред трговачких радњи које раде у условима 
ванредног стања 
 
2) Ограничава се рад од 07,00-19,00 часова: 
 
 трговинама на велико 
 трговинама прехране/робе широке потрошње 
 трговинама информатичком и 
телекомуникационом опремом, 
 трговинама бијелом техником, 
водоматеријалом и санитаријама, грађевинским 
материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за 
пољопривредне машине, електроматеријалом, 
намјештајем, керамиком и бојама и лаковима и сл. 
 трговинама сточне хране 
 пољопривредним апотекама 
 драгсторима 
 субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба,пецива,свјеже тјестенине и колача 
(искључиво у погледу продаје њихових производа) 
 јавним кухињама путем шалтерске продаје, без 
послуживања/услуживања у објектима 
 бензинским пумпама и плинским пумпним 
станицама за дио пумпе у којем је смјештен продајни 
објекат, а без временског ограничавања рада када је у 

питању продаја горива, других нафтних деривата и 
плина 
 
3) Ограничава се рад бувљака  и зелених пијаца од 
07,00-15,00 часова 
 
4) Ограничава се рад сточним пијацама од 06.00-13,00 
часова 
 
5) Ограничава се рад апотека, и то радним данима од 
07,00-19,00 часова, а у дане викенда од 07,00-15,00 
часова 
 
6) Хотели на подручју општине Козарска Дубица, могу 
пружати услуге искључиво пријављеним гостима 
 
2. Сви субјекти из подтачке 2),3),4),5) и 6) дужни су 
организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
(обавезан размак од 2м, што краће задржавање у 
затвореном простору, обезбједити дезинфекцију руку и 
обуће приликом уласка у објекте и ограничити број 
лица у затвореном простору (највише 4 по каси, када је 
ријеч о субјектима из подтачке 2)) и свих мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и 
ширења (COVID-19). 
 
3. Органи јединица локалне самоуправе и остали 
субјекти који врше јавна овлаштења дужни су 
организовати рад како слиједи: 
 
1) у свим организационим јединицама органа јединица 
локалне самоуправе и осталих субјеката који врше 
јавна овлаштења (јавна предузећа и јавне установе 
основане од стране Републике Српске или јединица 
локалне самоуправе)организовати рад са минималним 
бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала 
лица упутити на рад од куће, 
 
2) на улазу у све службене просторије органа из ове 
тачке који пружају услуге грађанима ограничити број 
особа које истовремено могу да уђу и бораве у 
просторијама органа, онемогућити задржавање у 
просторијама и прављење дужих редова у затвореном 
простору 
 
3) одржавати растојање између грађана у затвореним 
просторима од најмање два метра уз предузимање мјера 
дезинфекције и појачане хигијене. 
 
4. Обавезно је ношење маски и рукавица на јавним 
мјестима,а у случају непоштовања, налаже се 
припадницима МУП-а да опомену грађане, односно 
примјене одговарајуће акте којим се регулише наведена 
обавеза. 
 
5.Задужује се Комунално предузеће „Комуналац“а.д. 
Козарска Дубица да врши дезинфекцију раније 
одређених површина са већ обезбјеђеним 
дезинфикационим средствима два пута седмично и то 
уторком и петком од 20,00 часова. 
 
6. Инспекцијски надзор над провођењем ове Наредбе, 
спроводе надлежни инспектори у саставу јединица 
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локалне самоуправе  и Републичке управе за 
инспекцијске послове и Комунална полиција. 
 
7.Овом Наредбом престају да важе Наредба број 01-
140-2/4-20 од 23.03.2020. године и Наредба број 01-140-
2/11-20 од 03.04.2020. године 
 
8. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и 
примјењиваће се до доношења нове Наредбе, а  
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-140-2-13/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.04.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
131. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 
заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), 
члана 66. Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, 
број:09/17), на приједлог Штаба за ванредне ситуације 
општине Козарска Дубица, на сједници одржаној 
08.05.2020. године, начелник општине доноси: 
 

НАРЕДБУ 
о обавезном спровођењу мјера на реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID 19) у општини Козарска Дубица 
 
1.  У циљу превенције ширења вируса корона (COVID-
19) на територији општине Козарска Дубица и заштите 
и спасавања становништва налаже се предузимање 
следећих мјера: 
 
1) Забрањује/у се: 
 
 сва јавна окупљања, 
 рад фитнес центрима (фитнес,теретана и 
слични облици организовања), осим фитнес и теретана 
на отвореном којима ће бити дозвољен рад од 07,00-
20,00 часова, уз поштовање мјера прописаних 
Упутством ЈЗУ Института за јавно здравство РС  
 рад дјечијих играоница 
 рад спортских дворана и сала, као и спортских 
организација и школа спорта, те тренинга и 
организовања такмичења за спортисте свих категорија 
 рад свадбених салона 
 рад ноћних клубова 
 све прославе у ресторанима и шаторима 
(рођендани,свадбе и сл.), као и задушни ручак послије 
обреда сахране, као и сви скупови приватног карактера 
на којима се окупља већи број људи  
 окупљање и конзумирање алкохолних пића 
испред трговачких радњи које раде у условима 
ванредног стања 

2) Ограничава се рад од 07,00-20,00 часова: 
 
 угоститељским објектима за исхрану и пиће 
(укључујући дјелатности кетеринга и остале 
дјелатности припреме и послуживања хране на кућне 
адресе, као и рад субјеката које врше доставу хране ако 
су регистровани за обављање те дјелатности), рад 
угоститељским објектима смјештеним на аутобуским 
станицама и бензинским пумпама, угоститељским 
објекатима у тржним центрима и у хотелима- сви 
наведени угоститељски објекти могу да организују рад 
искључиво у баштама 
 услужним и занатским дјелатностима чије 
обављање захтјева непосредан контакт са корисницима 
(фризерски и други третмани за уљепшавање и 
дјелатности за његу и одржавање тијела), 
  кладионица и коцкарница 
 трговинама на велико 
 трговинама прехране/робе широке потрошње, 
осим драгсторима којима је дозвољен рад од 07,00-
21,00 часова 
 трговинама информатичком и 
телекомуникационом опремом, 
 трговинама бијелом техником, 
водоматеријалом и санитаријама, грађевинским 
материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за 
пољопривредне машине, електроматеријалом, 
намјештајем, керамиком и бојама и лаковима и сл. 
 трговинама сточне хране 
 здравственим установама-апотекама, осим 
апотека које организују дежурство или приправност 
 пољопривредним апотекама 
 субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба,пецива,свјеже тјестенине и колача 
(искључиво у погледу продаје њихових производа) 
 јавним кухињама  путем шалтерске продаје, без 
послуживања у објектима 
 бензинским пумпама и плинским пумпним 
станицама за дио пумпе у којем је смјештен продајни 
објекат, а без временског ограничавања рада када је у 
питању продаја горива, других нафтних деривата и 
плина 
 
3) Ограничава се рад бувљака  и зелених пијаца од 
07,00-15,00 часова 
 
4) Ограничава се рад сточним пијацама од 06.00-13,00 
часова 
 
2. Сви субјекти из подтачке 2),3) и 4)  дужни су 
организовати рад уз поштовање мјера прописаних у 
Упутствима ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења 
(COVID-19).  
 
1) Поред наведених мјера прописаних Упутством, а у 
складу са процјеном епидемиолошке ситуације у нашој 
локалној заједници, угоститељски објекти за исхрану и 
пиће којима је дозвољен рад на отвореном дужни су да 
дезинфекцију врше искључиво алкохолом, као и да 
користе једнократно посуђе (кашике, односне  чаше за 
послуживање пића).  
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2) У фризерским салонима, обавезно је кориштење 
једнократних оковратника. 
 
3. Органи јединица локалне самоуправе, јавне установе 
и предузећа основана од стране јединице локалне 
самоуправе дужни су организовати рад како слиједи: 
 
1) у свим организационим јединицама органа јединица 
локалне самоуправе и јавних установа и предузећа 
основаних од јединице локалне самоуправе 
организовати рад у пуном капацитету 
 
2) на улазу у све службене просторије органа из ове 
тачке који пружају услуге грађанима ограничити број 
особа које истовремено могу да уђу и бораве у 
просторијама органа, онемогућити задржавање у 
просторијама и прављење дужих редова у затвореном 
простору 
 
3) одржавати растојање између грађана у затвореним 
просторима од најмање два метра уз предузимање мјера 
дезинфекције и појачане хигијене. 
 
4. На отвореном простору обавезно је кориштење 
заштитних маски, а у затвореним просторијама уз 
кориштење заштитних маски, обавезно је и ношење 
рукавица. Кршење ове прописане обавезе, 
санкционисаће припадници МУП-а, Комунална 
полиција и инспекција. 
 
5.Задужује се Комунално предузеће „Комуналац“а.д. 
Козарска Дубица да врши дезинфекцију раније 
одређених површина са већ обезбјеђеним 
дезинфикационим средствима једном  седмично и то 
сриједом од 20,00 часова. 
 
6. Инспекцијски надзор над провођењем ове Наредбе, 
спроводе надлежни инспектори у саставу јединица 
локалне самоуправе  и Републичке управе за 
инспекцијске послове и Комунална полиција. 
 
7.Овом Наредбом престаје да важи Наредба број 01-
140-2/13-20 од 29.04.2020. године . 
 
8. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-140-2-16/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.05.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
132. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 
заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), 
члана 66. Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, 

број:09/17), на приједлог Штаба за ванредне ситуације 
општине Козарска Дубица, на сједници одржаној 
15.05.2020. године, начелник општине доноси: 
 

НАРЕДБУ 
о стављању ван снаге Наредбе о обавезном 

спровођењу мјера на реаговање на појаву болести 
изазване новим вирусом корона (COVID 19) у 

општини Козарска Дубица 
 
1.  Овом Наредбом, ставља се ван снаге Наредба о 
обавезном спровођењу мјера на реаговање на појаву 
болести изазване новим вирусом корона (COVID 19) у 
општини Козарска Дубица број: 01-140-2/16 од 
08.05.2020. године 
 
2. На територији општине Козарска Дубица, а у вези 
мјера на реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID 19), примјењиваће се мјере 
које прописује Републички Штаб за ванредне 
ситуације. 
 
3. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-140-2-19/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.05.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
133. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица („Сл. 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 09/17 ), а у 
вези са Програмом подстицаја у привреди и 
пољопривреди на подручју Општине Козарска Дубица 
за 2020.годину, бр:02-013-5/20 од 11.02.2020.године, 
начелник општине Козарска Дубица, доноси 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Kомисије за одабир корисника 
средстава подршке извозно оријентисаним 

предузећима са вишим степеном финализације 
производа у сектору дрвопрераде и прехрамбено-

пољопривредном сектору                                                
 

  I 
 
Именује се Kомисија за одабир корисника средстaва 
подстицаја за подршку извозно оријентисаним 
предузећима са вишим степеном финализације 
производа у сектору дрвопрераде и прехрамбено-
пољопривредном сектору  у саставу: 
 
1. Душко Бодиловић, предсједник 
2. Драганa Милојица, члан 
3. Кочан Емир, члан 
4. Даријан Бабић, члан 
5. Владимир Кеча, члан. 
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II 
 
 Комисија из члана 1. има задатак да: 
 
- изврши анализу пристиглих захтјева, 
-  утврди испуњеност услова из Програма подстицаја 

у привреди и пољопривреди на подручју Општине 
Козарска Дубица за 2020.годину сваког 
појединачног захтјева за подстицај, 

- закључком одбаци захтјеве који не испуњавају 
услове из Програма, 

- донесе приједлог Одлуке о додјели подстицаја и 
достави га начелнику општине. 

 
III 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „ Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица “. 
 
Број: 01-111-12/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.02.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
134. 
 
На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи 
(„Службеnи  гласник Републике Српске“, бр.97/16 и 
36/19) и члана 66.Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска 
Дубица“,бр.9/17), начелник општине Козарска Дубица, 
доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјени Правилника о јавним набавкама 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о јавним набавкама („Службени гласник 
општине Козарска Дубица“, бр.4/15) у члану 7.: 
 
-мијења се став 1.који гласи: 
 
„Приједлог за покретање поступка јавне набавке, 
подноси начелнику Општине у писменој форми, 
руководилац надлежне организационе јединице 
Општинске управе (одјељење, служба и др.) у којој су 
планирана буџетска средства“. 
 
-досадашњи став 3.члана 7. брише се. 

 
Члан 2. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-022-6-1/15         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.04.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 

135. 
 
На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи 
(„Службеnи  гласник Републике Српске“, бр.97/16 и 
36/19), члана 66.Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска 
Дубица“,бр.9/17), члана 90.Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр.39/14), и 
члана 8.Правилника о поступку директног споразума 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бе.126/14) 
начелник општине Козарска Дубица, доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјени Правилника о поступку директног 

споразума 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о поступку директног споразума 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, 
бр.2/15) у члану 5.: 
 
-мијења се став 1.који гласи: 
 
 „Приједлог за покретање поступка јавне 
набавке путем директног споразума, подноси 
начелнику Општине у писменој форми, руководилац 
надлежне организационе јединице (одјељење, служба и 
др.) у којој су планирана буџетска средства“. 
 
-досадашњи став 3.члана 5.брише се. 

 
Члан 2. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-022-1-1/15         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.04.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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