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39. 
 

ПРОГРАМ  
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

за 2019. годину 
 
УВОД 
 
Законом о комуналним дјелатностима („Сл.гласник 
Републике Српске“, број:124/11) утврђене су 
дјелатности од посебног јавног интереса, начин 
обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација 
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог 
финансирања. 
 
Комуналне дјелатности од посебног јавног интереса 
овим Законом разврстане су у двије групе и то: 
1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и 
2. дјелатности заједничке комуналне потрошње 
 
У дјелатности  заједничке комуналне потрошње 
убрајају се : 
- Чишћење јавних површина у насељеним мјестима 

(прикупљање, одвожење, депоновање, уништавање 
отпада и падавина) 

- Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених 
и рекреационих површина обухвата: одржавање 
дрвећа, дрвореда и другог шумског растиња, сијање 
траве, одржавање и опремање површина и 
одржавање у функциноналном стању парковских 
клупа,реквизита на дјечијим игралиштима и 
осталих реквизита за забаве у парковима , 
дрвредима, травњацима, зеленило уз 
саобраћајнице, зелене површине уз стамбене 
зграде, површине за рекреацију, отворене плаже, 
обале ријека.... 

- Одржавање јавних саобраћајних површина у 
насељеним мјестима (поправка и модернизација 
улица, тротоар, тргова, објеката за јавну расјету и 
вертикалне и хоризонталне саобраћајне 
сигнализације), 

- Одвођење атмосрерских падавина и других вода са 
јавних површина (уклањање кишнице, снијега и 
леда са јавних порвшина), 

- Јавна расвјета у насељеним мјестима (освјетљавање 
саобраћајних и других јавних површина у 
насељеним мјестима), 

- Дјелатност зоохигијене (хватање и збрињавање 
напуштених и угрожених домаћих животиња, 
превожење и смјештај у посебне објекте, исхрана и 
ветеринарска заштита, еутаназија старих животиња 
и сигурно уклањање лешева са јавних површина и 
санација терена). 

 
Средства за обављање комуналних дјелатности 
заједничке комуналне потрошње обезбјеђује се из 
буџета Општине на основу прихода остварених из:  
1. комуналне накнаде 
2. дијела накнаде за кориштење добара од општег 

интереса 
3. дијела прихода од пореза на непокретности 
4. дијела накнада за дате концесије 
5. Осталих прихода  
 
Овим Програмом дефинише се :  
 
- обим и квалитет одржавања и обнављања 

комуналних објеката и уређаја и комуналних 
услуга заједничке комуналне потрошње  

- висина потребних средстава за реализацију 
програма и распоред средстава по намјенама за 
сваку дјелатност посебно   

- мјере за спровођење програма. 
 
Реализација активности заједничке комуналне 
потрошње вршиће се у складу са  оперативним 
плановима и програмима: 
 
1. Чишћење јавних површина 
 
1.1. Чишћење, прикупљање, одвожење, депоновање 
и уништавање отпада  
У насељеним мјестима 
- Предвиђена средства...........................126.500,00 КМ 
 
1.2. Прање јавних саобраћајних површина  
- Предвиђена средства...............................6.500,00 КМ 
 
1.3. Одржавање сливника 
- Предвиђена 

средства.....................................................3.500,00 КМ 
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1.4. Одржавање фонтана 
- Предвиђена средства...............................3.500,00 КМ 
УКУПНО:                140.000,00 КМ  
 
2. Одржавање, уређивање и опремање јавних 
зелених и рекреационих површина 
 
2.1. Кошење и одржавање парковских површина 
- Предвиђена средства.............................22.500,00 КМ 
 
2.2. Кошење и уређење партизанских гробаља  
- Предвиђена средства...............................1.300,00 КМ 
 
2.3. Уређење површина на којима се одржавају  
зборови (Милића гај и Срефлије) 
- Предвиђена средства...............................2.100,00 КМ 
 
2.4. Одржавање десне обале Уне 
- Предвиђена средства...............................1.300,00 КМ 
 
2.5. Набавка, садња, залијевање и одржавање  
цвијећа у главном градском парку и Светосавској улици 
- Предвиђена средства.............................. 5.600,00 КМ 
 
2.6. Остала кошења и уређења јавних зелених 
површина 
- Предвиђена средства...............................5.600,00 КМ 
 
2.7. Уклањање, орезивање и садња дрвећа у парковима  
       и дрворедима 
- Предвиђена средства.............................11.600,00 КМ 
УКУПНО:    50.000,00 КМ 
 
3. Одржавање јавних саобраћајних површина  
 
3.1. Kрпање ударних рупа на асфалтним 
саобраћајницама  
- Предвиђена средства......................... .. 40.000,00 КМ 
 
3.2. Одржавање макадамских путева посипањем 
шљунка и камена  
- Предвиђена средства........................ ..420.000,00 КМ 
 
- Одржавање подразумијева насипање посипним  
материјалом и равнање грејдером 
 
3.3. Одржавање саобраћајне сигнализације:  
- вертикалне  
- Предвиђена средства...........................  15.000,00 КМ 
 
- хоризонталне 
- Предвиђена средства...........................  15.000,00 КМ 
________________________________________________ 
У К У П Н О:                490.000,00 КМ 
 
4. Одвођење атмосферских падавина и других вода 
са јавних површина 
 
4.1. Расходи за услуге зимске службе 
- Предвиђена средства........................ ..130.000,00 КМ 
 
 
 
 

5. Одржавање водопривредних објеката 
              
5.1.Утрошак средстава за одржавање објеката за 
одбрану од поплава 
- Предвиђена средства.............................25.000,00 КМ 
             
5.2. Трошкови одржавања и електричне енергије на 
црпној станици 
- Предвиђена средства.............................52.000,00 КМ 
У К У П Н О:                                                77.000,00 КМ 
            
6. Јавна расвјета 
 
6.1. Утрошак електричне енергије за јавну расвјету 
- Предвиђена средства.......................... ..93.000,00 КМ 
 
6.2.  Лед расвјета 
- Предвиђена средства...........................265.000,00 КМ 
У К У П Н О:                358.000,00 КМ 
 
7. Зоохигијена 
            
7.1. Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције 
- Предвиђена средства........................... .18.000,00 КМ 
 
За реализацију наведеног Програма задужено је 
надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове.  
 
Посебним уговорима и конкретнијим програмима за 
сваку од наведених дјелатности  вршиће се детаљније 
планирање и реализација конкретних активности, а у 
складу са овим програмом. Контролу провођења 
наведеног програма врше надзорни орган и лица 
овлаштена за контролу именована од стране надлежног 
органа Општине Козарска Дубица . 
 
Број: 02-013-18/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
40. 
 

ПРОГРАМ  
ОДРЖАВАЊА ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 
за 2019. годину 

 
УВОД 
 
Законом о комуналним дјелатностима („Сл.гласник 
Републике Српске“, број:124/11) утврђене су 
дјелатности од посебног јавног интереса, начин 
обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација 
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог 
финансирања. 
 
Комуналне дјелатности од посебног јавног интереса 
овим Законом разврстане су у двије групе и то: 
1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и 
2. дјелатности заједничке комуналне потрошње 
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У дјелатности  заједничке комуналне потрошње поред 
осталог  убрајају се: 
- Чишћење јавних површина у насељеним мјестима 

(прикупљање, одвожење, депоновање, уништавање 
отпада и падавина) 

- Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених 
и рекреационих површина обухвата: одржавање 
дрвећа, дрвореда и другог шумског растиња, сијање 
траве, одржавање и опремање површина и 
одржавање у функциноналном стању парковских 
клупа,реквизита на дјечијим игралиштима и 
осталих реквизита за забаве у парковима , 
дрвредима, травњацима, зеленило уз 
саобраћајнице, зелене површине уз стамбене 
зграде, површине за рекреацију, отворене плаже, 
обале ријека.... 

 
Средства за обављање комуналних дјелатности 
заједничке комуналне потрошње обезбјеђује се из 
буџета Општине на основу прихода остварених из:  
1. комуналне накнаде 
2. дијела накнаде за кориштење добара од општег 

интереса 
3. дијела прихода од пореза на непокретности 
4. дијела накнада за дате концесије 
5. Осталих прихода  
 
Овим Програмом дефинише се :  
 
- обим и квалитет одржавања градске чистоће у 2018. 

години и 
- обим и квалитет одржавања и уређења паркова и 

других јавних зелених површина у 2018. години   
 
3. Одржавање градске чистоће 
 
I Чишћење јавно прометних површина 
 
а) Свакодневно чишћење улица –ручно: 
- Светосавска 
- Трг народних хероја 
- Книнска до улице Мирослава Антића 
- Петровданска 
- Доситејева 
- Михајла Пупина 
- Десанке Максимовић 
- Кнеза Михајла 
 
б) Чишћење улица један пут седмично-ручно: 
- Војводе Путника 
- Видовданска  
- Др Младена Стојановића 
- Ђакона Авакума до ОШ „Вук караџић“ 
- Мајора Милана Тепића до храма Свете Петке 
- Мирослава Антића 
- Моштаничка 
 
в) Остало чишћење се изводи једном мјесечно у 
периоду од априла до октобра. Радови се изводе на 
основу радног налога. 
 
г) Машинско чишћење  улица: 
- Војводе Путника 
- Михајла Пупина 

- Доситејева 
- Видовданска 
- Др Младена Стојановића 
- Десанке Максимовић 
- Кнеза Михајла 
- Ђакона Авакума 
- Требињска 
- Мајора Милана Тепића до храма Свете Петке 
- Книнска 
- Мирослава Антића 
- Војводе Петра Бојовића 
 
Радови се изводе на основу радног налога  и то један 
пут мјесечно  у периоду април –октобар.  
 
д) Одвоз уличног смећа и смећа из приградских насеља: 
- Агинци 
- Божићи 
- Јошик 
- Јохова 
- Скључани 
 
ђ) Машинско чишћење улица у Кнежици: 
- Трг Козарских Јунака 
- Вука Караџића до прве раскрснице 
- Видовданска до прве раскрснице 
 
Радове се изводе на основу радног налога и то три пута 
годишње у периоду април-октобар. 
 
II Прање јавних саобраћајних површина 
 
а) Прање јавних саобраћајних површина аутоцистерном 
са лулом, један пут мјесечно: 
- Светосавска 
- Војводе Путника 
- Михајла Пупина 
- Доситејева 
- Видовданска 
 
б) Прање саобраћајних површина аутоцистерном са 
лулом, један пут мјесечно, а на основу радног налога. 
- Др Младена Стојановића 
- Десанке Максимовић 
- Кнеза Михајла 
- Ђакона Авакума 
- Моштаничка 
- Требињска 
- Мајора Милана Тепића до храма Свете Петке 
- Книнска до Мирослава Антића 
- Мирослава Антића 
 
в) Прање јавних саобраћајних површина у Кнежици, 
аутоцистерном са лулом, три пута годишње, а на 
основу радног налога. 
 
г) Машинско чишћење  улица  у Козарској Дубици: 
- Вука Караџића 
- Моравска 
- Војводе Мишића 
- Слободана Јовановића 
- Ђурђевданска  
- Кирила Хаџића 
- Устаничка 
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III Прање саобраћајних  површина на Спомен 
подручју Доња Градина: 
- Аутоцистерном са лулом 
- Аутоцистерном са млазом (ручно) 
 
IV Одржавање сливника 
- Два пута годишње 
 
V Одржавање фонтана 
- Код зграде Општине 
- У главном парку  на Тргу народних хероја  
 
Врши се прање фонтана, замјена воде, хемикалије и 
чишћење филтера један пут мјесечно  у току сезоне, као 
и постављање церада и скидање пумпи у зимском 
периоду ради заштите од смрзавања. 
 
2.  Одржавање и уређивање паркова и других јавних 
зелених површина 
 
а) Кошење парковских  површина у просјеку пет пута 
годишње (40% машински и 60% ручно) грабљење и 
одвоз траве на депоније 
- Главни парк 
- Јабушље I 
- Јабушље II 
- Јабушље III 
- Зелени појас поред парапетног зида (ул. Младена 

Стојановића) 
- Зелена површина код зграде Солидарности 
- Зелена површина  на углу улица Др Младена 

Стојановића и Видовданске 
- Зелена површина на углу улица Преображенска  и 

Краља Петра I Ослободиоца 
- Зелена површина код Кадровске зграде 
- Зелена површина код стамбених зграда  у улици 

Десанке Максимовић 19,20,21,22 
- Зелена површина  код стамбене зграде  у улици 

Кнеза Михајла 24 
- Зелена површина  око стамбених  зграда у Пухалу 
- Зелена површина код храма Свете Петке 
 
б) Одржавање парковских површина 
- Чишћење и сакупљање смећа 
- Орезивање живих ограда , ружа и орезивање дрвећа 
- Сакупљање смећа око контејнера 
 
в) Набавка краткотрајног цвијећа-радови се изводе само 
на основу радног налога 
 
г) Набавка  једногодишњег  украсног растиња 
 
д) Садња цвијећа  са свим припремним радовима 
 
ђ) Залијевање цвијећа и дрвећа по парковиским  
површинама –радови се изводе  само на основу радног 
налога. 
 
е) Кошење  и уређење гробаља у мјестима  
- Урмовци 
- Агинци 
- Спомен чесма у Агинцима 
- Срефлије 
- Драксенић и 

- Кнежица (партизанско гробље) 
 
ж) Уређење Милића Гаја и Срефлија ради одржавања  
Народног збора (кошење, сакупљање и одвоз смећа). 
 
з) Кошење  и крчење  парцела у власништву Општине –
радови се изводе само на основу радног налога. 
 
и) Рушење дрвећа са уклањањем грана –радови се 
изводе само на основу радног налога. 
 
 ј) Постепено рушење огранака пилом од врха ка деблу-
радови се изводе само на основу радног налога 
 
к) Сакупљање, утовар и одвоз дрвене масе и грана. 
 
л) Набавка и садња новог дрвећа -радови се изводе само 
на основу радног налога. 
 
Одржавање  десне обале ријеке Уне 
 
- Ручно кошење десне обале ријеке Уне у просјеку два 
пута годишње. 
 
За реализацију наведеног Програма задужено је 
надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове.  
 
Реализацију планираних активности спроводиће се 
након проведене процедуре избора најповољнијег 
понуђача за радове из поменутих области. Поједини 
радови ће се вршити тек по издавању радног налога 
који ће се сачињавати у складу са реалним потребама. 
 
Надзор над провођењем планираних активности врши 
представник Одјељења за стамбено-комуналне послове.          
 
Број: 02-013-19/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
41. 
 

ПРОГРАМ  
ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА 

-Градских улица, локалних и некатегорисаних 
путева-  

за 2019. годину 
 

УВОД 
 

На подручју општине имамо око 770 км путева и улица, 
а путна мрежа се дијели на: 
 
1. градске улице - 50 км 
2. локалне путеве - 170 км 
3. некатегорисане путеве - 550 км 
 
Од укупне дужине градске улице су асвалтиране око 
90%. Просјечна ширина асвалтиране градске улице је 5 
м и дужине цца 45 км. Локални путеви су асвалтирани 
од 99, 4 км, а преосталих 69,6 км је макадамски 
коловоз. Просјечна ширина локалних саобраћајница је 
4 м. Некатегорисани путеви асвалтирани су око 15% од 
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укупне километраже, сa просјечном ширином  од 3 м, а  
остатак путева  је макадамски коловоз. 
 
Опрема неопходна за безбједност саобраћаја је 
хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација.  
На свим градским улицама и локалним путевима 
постављена  је вертикална , а на градским улицама и 
хоризонтална сигнализација. 
 
Буџетом за 2019.годину за одржавање путева укупно 
предвиђена средства су 490.000 КМ на позици 
Одржавање путева,шумских путева и улица. 
 
Распоред средстава врши се на основу усвојеног 
Програма одржавања саобраћајница за дати период. 
 
 I ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТИРАНИХ ПУТЕВА И 
УЛИЦА 
 
У складу са износом средстава која су усвојена у 
Буџету за 2019. годину нећемо бити у могућности 
финансирати обухватније санације асвалтираних улица 
тј. комплетно пресвлачење појединих дионица. План је 
санација ударних рупа како на градским тако и на 
сеоским асвалтним саобраћајницама. 
 
Програмом предвиђени радови  су довољни за 
одржавање путева безбједним за све  учеснике у 
саобраћају. Уколико се буџетом обезбједе додатна 
средства извршиће се проширење а у складу са 
постојећим програмом. 
 
Највећи проблем представља недостатак вертикалне 
саобраћајне сигнализације.  Посебно ће се обратити 
пажња на постављање знака "стоп" на свим 
прикључним путевима на магистралне и регоиналне 
путне правце а потом и прикључења на локалне путеве . 
 
Код радова на хоризонталној сигнализацији, обавезни 
смо извршити обнову средишње линије, пјешачке 
прелазе и стрелице за усмјеравање саобраћаја, паркинг 
линије и сл.  
 
А) ЗА ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТИРАНИХ ПУТЕВА 
И УЛИЦА (градских улица, локалних и  
некатегорисаних путева) 
       
Предвиђена средства  распоређена су према исказаним  
потребама на радове: 
- Крпање ударних рупа на  асфалтираним 

улицама у граду                                    10.000,00 КМ              
- Крпање ударних рупа на  асфалтираним 

путевима у сеоском подручју             30.000,00 КМ
         

Укупно средства за одржавање асвалтираних путева 
и улица                                                          40.000,00 КМ 
             
 
Б)ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИ-
ЗАЦИЈЕ  
 
 1.Постављање вертикалне саобраћајне 
сигнализације                   15.000,00 КМ 
 

2. Одржавање хоризонталне саобраћајне 
сигнализације                                               15.000,00 КМ 
 
Укупно средства за саобраћајну сигнализацију                       
30.000,00 КМ 
 
УКУПНO: А) и Б)                                       70.000,00 KM 
 
В) ОДРЖАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА 
НАСИПАЊЕМ МАТЕРИЈАЛА 
 
Оржавање макадамских путева се врши  посипањем 
путева каменом или шљунком те равнањем посутог 
материјала .Ова активност се дијели на одржавање 
макадамских улица у градском и путева у сеоском 
подручју.Посебна подјела је и на локалне и 
некатегорисане путеве. Приликом расподјеле средстава 
приоритет су локални путеви и путеви којима саобраћа 
аутобуски саобраћај. 
 
Некатегорисани путни правци одржаваће се у складу са 
реалним потребама и могућностима. 
 
1. За одржавање макадамских градских улица                

                                                                 15.000,00 КМ 
 

2. За одржавање локалних  макадамских путева                                   
                                                               115.000,00 КМ
     

3. За некатегорисаних макадамских путева 
                              290.000,00 КМ 

       УКУПНO                                             420.000,00 KM 
 
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА:   
                                                                      490.000,00 КМ 
                                                                                                                       
 
Реализација планираних активности спроводиће се 
након проведене процедуре избора најповољнијег 
извођача радова за наведене области. 
 
Сви радови ће се вршити тек по издавању радног 
налога који ће се сачињавати у складу са реалним 
потребама и стањем на конкретном путном правцу. 
 
Надзор над провођењем планираних активности врши 
представник Одјељења за стамбено комуналне послове. 
 
Уколико реализација Буџета буде одступала од 
предвиђеног плана и овај програм одржавања 
прилагођаваће се датим околностима. 
 
Број: 02-013-20/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 



Број 03/19                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

6 

42. 
 

ПРОГРАМ  
ОДРЖАВАЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА  

за 2019. годину 
 
 
УВОД 
 
На подручју наше Општине водни објекти за одбрану 
од поплава разврстани су двије групе: 
- Објекти који су у надлежности ЈУ „Вода Српске“ 

Бијељина где спадају: Савски насип, Унски насип, 
насип на Мљечаници, канали и насипи на доњем и 
горњем ободном каналу, канал Бињачка од ул. 
Книнска  до ушћа у ријеку Уну, канал Хатиповац 
од улице Првомајске до улице Петар Пеција, Црпна 
станица Главинац I и II.  

- Објекти који су у надлежности Општине Козарска 
Дубица су: каналска мрежа „Дубичка Раван“, 
канали у приградским насељима (Хатиповац, 
Бињачка, Хорозовац), брдски потоци и црпна 
станица „Уна“. Главна каналска мрежа у систему 
канала „Дубичка раван“, канали К-1, К-2 и К-3 су 
уређени  и за исте  је неопходно обезбједити  
средства за редовно одржавање-кошење  два пута 
годишње. Преостала секундарна каналска мрежа, 
као и канали у приградским насељима и брдски 
потоци, Мљечаница, Моштаница, Раковица и 
Кнежица (осим у дијелу насеља), су запуштени и за 
исте  је неопходно  обезбједити средства и пројекте 
за реконструкцију како би исти били у функцији  
одбране од поплава. 

 
БУЏЕТ 
            
Буџетом Општине Козарска Дубица за одржавање  
водних објеката за 2019. годину  предвиђено је  укупно 
77.000,00 КМ. 
 
Предвиђена средства распоређена су за: 
              
1. Одржавање и функционисање  црпне станице „Уна“ 
- Предвиђена средства.............................52.000,00 КМ 
2. Одржавање водних објеката, канала, насипа и сл. 
- Предвиђена средства.............................25.000,00 КМ 
 
 ПЛАН                    
 
Црпна станица „Уна“ 
 
Одржавање црпне станице „УНА“ врши се  из 
средстава Општине Козарска Дубица 60% и Јавне 
Установе „Воде Српске“ Бијељина 40%, а укупан износ 
за 2019. годину је  46.500,00 КМ. Поред тога  посебно 
се плаћа и потрошња  електричне енергије у 
процјењеном укупном износу од цца 5.500,00 КМ од 
чега Општина плаћа 60%, а ЈУ „Воде Српске“ 40%. 
 
Извођач радова  на одржавању црпне станице „Уна“ је 
„Водовод“ а.д. Козарска Дубица. 
 
Реконструкцији црпне станице "Уна" чија је   
вриједност  око 800.000 КМ, ће бити завршена до 

половине 2019. године, а средства су обезбједили  ЈУ 
"Воде Српске" и Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. 
 
Одржавање водних објеката 
 
У складу са буџетом од 25.000,00 КМ у току ове године 
планирано је кошење и уклањање растиња на нас ипима 
и каналској мрежи на подручју града и подручју 
"Дубичке равни". Имајући у виду велике 
пољопривредне површине кроз које се пружа каналска 
мрежа посебно ће се обратити пажња на канлску мрежу 
која води на црпну станицу Главниац I и II, а то су 
канали К-1, К-2 и К-3, укупне дужине око 16 km. 
 
Број: 02-013-21/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
43. 
 
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и члана 36. Статута Општине Козарска 
Дубица („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/17), Скупштина општине Козарска 
Дубица на Двадесет четвртој редовној сједници 
одржаној дана 07.03.2019. године, донијела је 
 

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

m2 корисне површине стамбеног и пословног 
простора  у 2018. години 

 
Члан 1. 

 
Просјечна коначна грађевинска цијена m2 корисне 
површине стамбеног и пословног простора на подручју 
Општине Козарска Дубица у 2018. години износи 
750,оо КМ. 

Члан 2. 
 

Утврђена висина просјечне коначне грађевинске цијене 
из члана 1. ове Одлуке служиће у 2019. години као 
основица за израчунавање висине ренте према Закона о 
уређењу простора и грађењу и општинској одлуци о 
уређењу простора и грађевинском земљишту. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања 
у „Сл. гласнику Општине Коз. Дубица“. 
 
Број: 02-013-24/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
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44. 
 
На основу члана 10. став 2. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13), 
члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и   члана 36. 
Статута Општине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), 
Скупштина општине Козарска Дубица на Двадесет 
четвртој редовној сједници одржаној дана 07.03.2019. 
године донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање 

локалних путева и улица у насељу на подручју 
Општине Козарска Дубица 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком се утврђују мјерила и критеријуми за 
одређивање локалних путева и улица у насељу на 
подручју Општине Козарска Дубица (у даљем тексту: 
Општина). 

Члан 2. 
 

 (1) Локални путеви, у смислу ове Одлуке, су јавни 
путеви који повезују насеља на територији Општине, 
повезују територију Општине са мрежом других јавних 
путева или су значајни за саобраћај на територији 
Општине, и које Скупштина општине одлуком утврди 
као такве, на основу мјерила и критеријума из ове 
Одлуке. 
 
(2) Некатегорисани путеви, у смислу ове Одлуке, су 
површине које се користе за саобраћај и које су 
доступне већем броју различитих корисника, а који не 
испуњавају мјерила и критеријуме из ове Одлуке за 
сврставање у локалне путеве и који су као такви 
уписани као основно средство Општине. 
 
(3) Улица, у смислу ове Одлуке, је дио јавног пута у 
насељу са тротоаром и ивичњаком, поред којег се 
најмање са једне стране налазе редови кућа или група 
зграда. 

Члан 3. 
 

Критеријуми за разврставање локалних путева и улица 
су: 
1. Значај у смислу саобраћајног повезивања 
2. Квалитет у смислу техничких карактеристика пута 
3. Економски и туристички значај 
 

Члан 4. 
 

Мјерила за утврђивање значаја јавних путева и улица 
су: 
 (1) Простор који се повезује 
- повезивање Општине са сусједним општинама 
- повезивање путева и улица на магистралне и 

регионалне путеве 
- међусобно повезивање већих насеља или сједишта 

мјесних заједница на подручју Општине 
- број становника мјесне заједнице или насељеног 

мјеста 

- повезивање одређених локалитета на подручју 
једне мјесне заједнице 

 
(2) Мјерила у смислу техничких карактеристика пута 
 
2.1. Конструкција пута према врсти коловозног застора 
- савремени (битумен са агрегатом) – асвалтни 
- остали (шљунак, макадам, туцаник, калдрма, 

земља) 
 
2.2. Коловозне карактеристике 
- двије саобраћајне траке одговарајуће  ширине 
- једна саобраћајна трака одговарајуће ширине са 

проширењима за мимоилажење 
- једна саобраћајна трака одговарајуће ширине без 

проширења 
 
 (3) Осовинско оптерећење – 6 тона по осовини 
 
 (4) Ток саобраћаја 
- двосмјерни 
- једносмјерни 
 

Члан 5. 
 

Да би јавни пут био сврстан у категорију локалног пута 
мора да испуњава слиједеће критерије и мјерила: 
1. Саобраћајна функција – простор који повезује 
- повезивање Општине са сусједним општинама 
- повезивање пута на магистралне и регионалне 

путеве 
- повезивање већих насеља или сједишта мјесних 

заједница на подручју Општине 
 
2. Конструкција пута (застор) 
- асвалтни или  
- макадамски 
 
3. Ширина коловоза 
- двије саобраћајне траке са банкинама минималне 

ширине 0,5 метара или 
- најмање једна саобраћајна трака која се састоји из 

серије проширења за мимоилажење возила, 
сразмјерно прегледној раздаљини, с тим да ширина 
коловоза треба да износи најмање 3,00 метра са 
банкинама минималне ширине 0,5 метара 

 
4. Осовнинско оптерећење 
- најмање 6  тона по осовини 
 
5. Ток саобраћаја 
- двосмјерни 

Члан 6. 
 

Изузетно, као локални пут се може категорисати и 
јавни пут који је намијењен за приступ културно-
историјским и туристичко-рекреационим подручјима 
која морају бити дефинисана планским актом. 
 

Члан 7. 
 

Локални путеви утврђени у складу са чланом 5. ове 
Одлуке разврставају се на:  локалне путеве првог, 
другог и трећег реда на основу слиједећих критерија: 
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1) Локални путеви првог реда су двосмјерни, 
повезујући путеви, у правилу са асвалтним коловозним 
застором, ширине коловоза најмање 5,00 метара, са 
банкинама са обје стране пута ширине 0,50 метара и 
осовинским оптерећењем од 6 тона по једној осовини, 
те локални путеви који не испуњавају претходне 
услове, али су од изузетног значаја за Општину 
 
2) Локални путеви другог реда су повезујући и сабирни 
путеви, те приступни путеви у насељу са асвалтним или 
макадамским коловозним застором, ширине коловоза 
најмање 4,00 метра и банкинама ширине 0,50 метара 
 
3) Локални путеви трећег реда су путеви са мањим 
обимом саобраћаја и разноликошћу корисника, ширине 
коловоза испод 4,00 метра 
 

Члан 8. 
 

Улице се, на основу критеријума и мјерила из ове 
Одлуке, разврставају на: улице првог, другог и трећег 
реда и јавне стазе. 
 
(1) Улице првог реда (главне градске улице) су улице 
које испуњавају слиједеће критеријуме и мјерила:  
 
1) Саобраћајна функција-простор који повезује:  
- повезивање дијелова насеља са магистралним и 

регионалним путевима која пролазе кроз насеље и 
представљају наставак магистралних и 
регионалних путева у пролазу кроз насеље 

 
2) Конструкција пута (застор) 
- асвалтни 
 
3) Ток саобраћаја 
- двосмјерни или једносмјерни 
 
4) Осовинско оптерећење 
- најмање 6 тона по једној осовини 
 
(2) Улице другог реда (сабирне градске улице) су улице 
које испуњавају слиједеће критеријуме и мјерила: 
 
1) Саобраћајна функција-простор који повезује: 
- повезивање насеља или дијелова насеља са главним 

градским улицама 
 
2) Конструкција пута (застор) 
- асвалтни 
 
3) Ток саобраћаја 
- двосмјерни или једносмјерни 
 
4) Осовинско оптерећење 
- најмање 6 тона по једној осовини 
 
(3) Улице трећег реда (приступне градске улице) су 
улице које испуњавају слиједеће критеријуме и 
мјерила: 
 
1) Саобраћајна функција-простор који повезује: 

- повезивање дијелова насеља са улицама првог и 
другог реда, приступ затвореним просторним 
јединицама и дијеловима насеља 

 
2) Конструкција пута (застор) 
- асвалтни или макадамски 
 
3) Ток саобраћаја 
- двосмјерни или једносмјерни 
 
4) Осовинско оптерећење 
- најмање 6 тона по једној осовини 
 

Члан 9. 
 
Улице које не испуњавају услове из члана 8. ове Одлуке 
разврставају се у јавне стазе. 
 

Члан 10. 
 

Поступак категоризације путева и улица води 
Одјељење за стамбено-комуналне послове по службеној 
дужности, по захтјеву мјесне заједнице или других 
заинтересованих субјеката. 
 

Члан 11. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-25/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
45. 
 
На основу члана 22. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник   Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 11. став. 1. Одлуке о комуналној 
накнади („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/16) и члана  36. Статута Oпштине 
Козарска Дубица (“Службени гласник Општине 
Козарска Дубица”, број: 9/17), Скупштина општине 
Козарска Дубица на Двадесет четвртој редовној 
сједници одржаној дана 07.03.2019. године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању вриједности бода за обрачун  

комуналне накнаде у 2019. години 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се вриједност бода за обрaчун комуналне 
накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке 
комуналне потрошње у 2019. години у износу од 0,016 
КМ/m2  мјесечно. 
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Члан 2.  
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-14/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
46. 
 
На основу члана 36. Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
9/17) и члана 13.Одлуке о условима и начину 
располaгања и давања у закуп пословног простора у 
власништву Општине („Службени гласник општине 
Козарска Дубица“, број: 9/08) у вези са чланом 72.став 
2.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), Скупштина општине 
Козарска Дубица, на Двадесет четвртој редовној 
сједници одржаној дана 07.03.2019.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању почетне висине мјесечне закупнине 

пословних простора у власништву општине 
Козарска Дубица за 2019. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком се утврђује почетна висина мјесечне 
закупнине за пословне просторе у власништву општине 
Козарска Дубица за 2019.годину. 
 

Члан 2. 
 

Закупнина за пословни простор се одређује по м2 
корисне површине, а према зони у којој се пословни 
простор налази која се одређује сходно Одлуци о 
уређењу простора и грађевинском земљишту, као и 
дјелатности која се у пословном простору обавља. 
 
Висина закупнине се утврђује у поступку јавног  
надметања с тим да основна закупнина пословних 
простора у власништву општине Козарска Дубица за 
2019.годину, износи:       
 
- пословни простор у дијелу прве зоне који се налазе 

у улици Светосавска и Трг 11.дубичке бригаде 
........................................................................10 КМ/м2 

- пословни простор у осталим дијеловима I зоне   
..........................................................................9 КМ/м2 

- пословни простор у II зони............................8 КМ/м2 
- пословни простор у III зони..........................7 КМ/м2 
- пословни простор у IV...................................6 КМ/м2  
- пословни простор у V зони...........................5 КМ/м2 
- пословни простор у VI зони..........................4 КМ/м2 
- пословни простор на осталим локацијама на 

подручју Општине..........................................2 КМ/м2 
 
Изузетно, закупнина за пословни простор за обављање 
дефицитарних производних и услужних дјелатности 
може се умањити највише до 50% износа закупнине из 
претходног става, а о чему у сваком конкретном случају 

одлуку доноси начелник Општине, на приједлог 
надлежног Oдјељења за привреду. 
 
Закупнина по м2 корисне површине за отворени 
пословни простор као припадајући дио затвореног 
пословног простора одређује се у висини од 50% износа 
закупнине утврђеног након проведеног поступка јавног 
надметања. 
 
Под отвореним пословним простором, у смислу ове 
Одлуке, сматра се пословни простор којем није могућ 
прилаз изван пословног простора и који је искључиво у 
функцији тог пословног простора.    
 
Закупнина за пословне просторе у првој зони, а налазе 
се на спратовима зграде или немају директан прилаз са 
улице Светосавска и Трга 11.дубичке бригаде, умањује 
се за 50% од почетног износа из члана 2.става 2.алинеја 
1.ове Одлуке. 
 
Закупнина за пословне просторе на осталим локацијама 
на подручју Општине, у зависности од тржишних 
услова и врсте дјелатности која ће се обављати у датом 
простору, врсте и опремљености простора, може се 
посебном одлуком Скупштине општине утврдити и у 
већем износу од износа утврђеног у члану 2.ставу 
2.алинеја 5. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-13/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
47. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) 
члана 17. Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 96/05. и 98/13.) члана 36. став (2) тачка 2) 
Статута Oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Oпштине Козарска Дубица“, број: 9/17) члана 
129. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Козарска Дубица, ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", број:11/17), Скупштина општине 
Козарска Дубица на Двадесет четвртој редовној 
сједници, одржаној дана  07.03.2019. године,  донијела 
је  

О Д Л У К У 
  о измјени и допуни Одлуке  

о платама и другим примањима функционера 
јединице локалне самоуправе 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о платама и другим примањима функционера 
јединице локалне самоуправе  („Службени гласник 
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Општине Козарска Дубица“, број:  9/16) у члану 6. став 
(1) тачке 1,2 и 3 мијењају се и гласе: 
1. „Предсједнику Скупштине општине у висини од 2 
просјечне плате 
2. Замјенику начелника општине у висини од  2 
просјечне плате 
3. Начелнику општине у висини од  3,2 просјечне 
плате“ 
 
Став (3) истог члана мијења се и гласи:  
„ Плата функционера за сваку навршену годину стажа 
осигурања увећава се: 

- до навршених 25 година 0,3% 
- након навршених 25 година, свака наредна 

година 0,5%“ 
 
Послије става (3) додаје се нови став (4) и гласи: 
„Плата функционера по основу критеријума броја 
становника у јединици локалне самоуправе, не увећава 
се“. 
 
Досадашњи ставови (4) и (5) постају (5) и (6). 
 

Члан 2.  
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“ 
 
Број: 02-013-22/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
48. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 348. став 1. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 5. тачка б) 
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 20/12), члана 18. став 1. 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
10/15) и   члана 36. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
9/17), Скупштина општине Козарска Дубица на 
Двадесет четвртој редовној сједници одржаној дана 
07.03.2019. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима јавне продаје путем усменог 

јавног надметања-лицитације некретнина у 
власништву Општине Козарска Дубица у к.о. 

Бијаковац 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређују се начин и услови јавне продаје 
некретнина у власништву Општине Козарска Дубица 
путем усменог јавног надметања-лицитације, и то : 

- к.ч бр. 438 шума „Барица“ 5.класе пов. 3841 м2;   
- к.ч бр.439 „Барица-кућиште“ њива 6.класе пов.3780 
м2; 
- к.ч бр. 440 „Кућиште“ ливада 5.класе пов. 2240 м2; 
- к.ч бр.442 „Кућиште“ њива 6. класе пов.7441м2 (што у 
нарави одговара објектима изграђеним на горе 
наведеним парцелама: породична кућа 
(приземље+поткровље) укупне корисне површине 
137,70м2 и помоћни објекти (љетна 
кухиња+штала+остава-11х5, пушница 2х2, 
гаража+дрварница 8х5, укупне корисне површине 
99м2), те 
 -к.ч бр.466 „Ребрина“ шума 4.класе пов. 4336 м2 
 
све уписане у п.л. бр. 120 к.о. Бијаковац, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела 
(што по земљишној књизи одговара: сувласничком 1/10 
дијелу некретнина уписаних на име Општина Козарска 
Дубица у з.к. ул.бр. 377 к.о. Бијаковац).  
 

Члан 2. 
 

Почетна продајна некретнина из члана 1. ове Одлуке 
износи: 26.397,90 КМ (словима: 
двадесетшестхиљадатристодеведесетседам и 90/100 
КМ).  

Члан 3. 
 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан да 
положи кауцију у износу од 10% од почетне продајне 
цијене непокретности. 
 
Кауција се уплаћује на јединствени рачун трезора 
Општине Козарска Дубица број: 567 301 8200 0002 72 
код Sber bank. 
 
За учешће у лицитацији потребна су најмање два 
учесника. 
 
Ако се на лицитацију јави само један учесник, може се 
приступити поступку продаје непосредном погодбом, 
под условом да цијена не може бити нижа од почетне 
цијене објављене у огласу о лицитацији.   

 
Члан 4. 

 
Са учесником лицитације који буде изабран као 
најповољнији закључиће се уговор о продаји односно 
нотарски обрађена исправа, а након прибављања 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске 
Сједиште замјеника Приједор. 
 
Купац је обавезан уплатити излицитирану 
купопородајну цијену непокретности у року од 15 дана 
од дана закључивања уговора о продаји, а предаја 
непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 15 
дана од дана уплате укупне купопродајне цијене, о 
чему ће се сачинити записник о увођењу у посјед. 
 

Члан 5. 
 

Оглас о лицитацији непокретности у власништву 
Општине Козарска Дубица из члана 1. ове Одлуке, 
објавиће се у дневном листу „Независне новине“, на 
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огласној табли Општинске управе општине Козарска 
Дубица, радију и телевизији Козарска Дубица и веб 
страници Општинске управе Коз. Дубица, најкасније 15 
дана прије дана одређеног за дан лицитације. 
 

Члан 6. 
 

Поступак лицитације спровешће у складу са 
Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе  («Сл. гласник 
Републике Српске», бр. 20/12), Комисија за јавну 
продају пословног простора у власништву Општине у 
саставу од 3 члана. 

Члан 7. 
 

Овлашћује се Начелник општине Козарска Дубица: 
- да распише оглас о јавној продаји непокретности у 

власништву Општине у складу са Правилником о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе; 

- да именује Комисију за провођење поступка 
лицитације некретнина у власништуву Општине; 

- да рјешава по приговорима на поступак лицитације; 
- да након проведеног поступка лицитације и 

добијања сагласности на Нацрт Уговора о продаји 
од стране Правобранилаштва РС Сједиште 
замјеника Приједор, у име Општине закључи уговор 
о продаји некретнина из члана 1. ове Одлуке у 
складу са условима прописаним овом Одлуком; 

 
Члан 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-23/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
49. 
 
На основу члана 36. став (2) тачка 15. Статута Општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 9/17) члана 43. став 2. и члана 
129. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Козарска Дубица („Службени гласник општине 
Козарска Дубица“, број: 11/17) Скупштина општине 
Козарска Дубица, на Двадесет четвртој редовној 
сједници, одржаној дана  07.03.2019. године, донијела 
је  
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о именовању Комисије за 

одређивање назива улица на подручју Општине 
Козарска Дубица  

 
I 

 
У Одлуци о именовању Комисије за одређивање назива 
улица на подручју општине Козарска Дубица, 
објављеној у („Службеном гласнику Општине Козарска 

Дубица“, број: 01/18) у тачки 1. под редним бројем 7. 
умјесто Мирјане Ћибић, именује се Драгољуб Ручнов 
из Козарске Дубице. 

II 
 
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном  гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-111-9/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
50. 
 
На основу члана 47.став 1. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13 и 106/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 36. Статута Општина Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
9/17), Скупштина општине Козарска Дубица на  
Двадесет четвртој редовној сједници одржаној дана 
07.03.2019. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Козарска Дубица утврђује 
Нацрт ревизије дијела Регулационог плана „Ђолови 2“ 
(у даљем тексту: Нацрт Плана), у дијелу обухвата:  
- са запада Улицом краља Петра I Ослободиоца од 
раскршћа са Улицом краља Милутина, пружајући се до 
раскршћа са Новосадском улицом (до бензинске пумпе 
„Нешковић“) 
-  са сјевера Улицом краља Милутина до раскршћа са 
Острошком улицом 
- са истока Острошком улицом и обухвата дио зоне 
предвиђен за индивидуално становање (20 стамбених 
јединица), наставља Острошком улицом до раскршћа са 
Ђурђевданском улицом и даље иде границом парцела 
означених као к.ч. бр. 958/233 и к.ч. бр. 958/232, к.ч. бр. 
958/234 и к.ч. бр. 958/235, к.ч. бр. 958/237 и к.ч. бр. 
958/308 и к.ч. бр. 958/214 и к.ч. бр. 958/242 и к.ч. бр. 
958/241 и излази на Савску улицу и даље иде према 
Новосадској улици, гдје обухвата зону за индивидуално 
становање (14 стамбених јединица), у укупној 
површини 13,50 ха. 
 
које је израдило предузеће „Радис“ д.о.о. Источно 
Сарајево као носилац израде Плана.  
 
2. Нацрт Плана се излаже на Јавни увид у складу са 
обавезом утврђеном одредбама члана 47. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.40/13 и 106/15). 
 
3. Нацрт Плана изложиће се на јавни увид на паноу 
испред Велике сале Скупштине општине Козарска 
Дубица, Светосавска бр.5, други спрат те просторијама 
предузећа „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево. 
 
4. О мјесту, трајању и начину јавног излагања Нацрта 
Плана јавност и власници непокретности на подручју за 
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које се доноси План биће обавијештени путем огласа у 
најмање два средства јавног информисања најмање два 
пута, с тим да се прва обавијест објављује осам дана 
прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка 
излагања Нацрта Плана на јавни увид.  
 
5. Јавни увид ће трајати 30 дана, а тачан термин трајања 
јавног увида утврдиће Одјељење за просторно уређење 
као носилац припреме Плана. 
 
6. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-12/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
51. 
 
На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска 
Дубица (''Службени гласник Општине Козарска 
Дубица'', број: 9/17), и члана 129. став (1) Пословника о 
раду Скупштине Општине Козарска Дубица,  
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на 
Двадесет четвртој редовној сједници, одржаној дана 
07.03.2019. године, а након разматрања  Извјештаја о 
раду Општинске борачке организације Козарска 
Дубица за 2018. годину, донијела је: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица не усваја 
Извјештај о раду Општинске борачке организације 
Козарска Дубица за 2018. годину. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 
Број: 02-013-26/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
52. 
 
На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска 
Дубица (''Службени гласник Општине Козарска 
Дубица'', број: 9/17), и члана 129. став (1) Пословника о 
раду Скупштине Општине Козарска Дубица 
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на 
Двадесет четвртој редовној сједници, одржаној дана 
07.03.2019. године, а након разматрања  Извјештаја о 
раду Удружења „Ратних војних инвалида“ општине 
Козарска Дубица за 2018. годину донијела је: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица не усваја 
Извјештај о раду Удружења „Ратних војних инвалида“ 
општине Козарска Дубица за 2018. годину. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 
Број: 02-013-27/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
53. 
 
На основу члана 36. став (2) тачка 31) Статута Општине 
Козарска Дубица („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) 
Пословника о раду Скупштине општине Козарска 
Дубица, (''Службени гласник Општине Козарска 
Дубица'', број: 11/17), Скупштина општине Козарска 
Дубица на Двадесет четвртој редовној сједници 
одржаној дана 07.03.2019. године, a након разматрања 
Информације о стању јавне безбједности на подручју 
општине Козарска Дубица за 2018. годину донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина општине Козарска Дубица, прихвата 
Информацију о стању јавне безбједности на подручју 
општине Козарска Дубица за 2018. годину. 
 

II 
 

Овај Закључак  објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 
Број: 02-013-15/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
54. 
 
На основу члана 19. став (1) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) члана 36. став (2) Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. 
став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Козарска Дубица  („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица'', број: 11/17) Скупштина општине 
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Козарска Дубица на Двадесет четвртој редовној 
сједници, одржаној дана 07.03.2019. године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Програм 
рада и финансијски план за радну 2019. годину ЈУ 
Центар за социјални рад Козарска Дубица. 
 

II 
 

Овај Закључак  објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 
Број: 02-013-16/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
55. 
 
На основу члана 19. став (1) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16) члана 36. став (2) Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. 
став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Козарска Дубица („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица'', број: 11/17) Скупштина општине 
Козарска Дубица на Двадесет четвртој редовној 
сједници, одржаној дана 07.03.2019. године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Програм 
рада и финансијски план за радну 2019. годину ЈП 
„Центар за информисање и културу“. 
 

II 
 
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 
Број: 02-013-17/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
56. 
 
На основу члана 36.став (2) Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица (''Службени 
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17) 
Скупштина општине Козарска Дубица на Двадесет 

четвртој редовној сједници одржаној дана 07.03.2019. 
године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина општине Козарска Дубица усваја Програм 
заједничке комуналне потрошње за 2019. годину. 

 
II 
 

Овај Закључак  објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 
Број: 02-013-18-1/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
57. 
 
На основу члана 36.став (2) Статута Општине Козарска 
Дубица („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
11/17) Скупштина општине Козарска Дубица на 
Двадесет четвртој редовној сједници одржаној дана 
07.03.2019. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина општине Козарска Дубица усваја Програм 
одржавањa градске чистоће и зелених површина за 
2019. годину. 

II 
 

Овај Закључак  објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

 
Број: 02-013-19-1/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
58. 
 
На основу члана 36.став (2) Статута Општине Козарска 
Дубица („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица (''Службени 
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17) 
Скупштина општине Козарска Дубица на Двадесет 
четвртој редовној сједници одржаној дана 07.03.2019. 
године, донијела је 
 



Број 03/19                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

14 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина општине Козарска Дубица усваја Програм 
одржавања путева – градских улица, локалних и 
некатегорисаних путева за 2019. годину. 
 

II 
 

Овај Закључак  објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 

Број: 02-013-20-1/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
59. 
 
На основу члана 36.став (2) Статута Општине Козарска 
Дубица („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица (''Службени 
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17) 
Скупштина општине Козарска Дубица на Двадесет 
четвртој редовној сједници, одржаној дана 07.03.2019. 
године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Програм 
одржавања водних објеката за 2019. годину. 
 

II 
 

Овај Закључак  објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 
Број: 02-013-21-1/19                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 07.03.2019.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
60. 
 
На основу члана 59. став 1) тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 66. став 1) тачка 21.  Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/18) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 
општине (потрошачка јединица 0070120) са позиције: 
 
Буџетска резерва               600 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             600 КМ 
-на позицију 
 
4152 – Грантови у земљи                   600 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-11/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.02.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
61. 
 
На основу члана 59. став 1) тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 66. став 1) тачка 21.  Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/18) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             240 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             240 КМ 
 
-на позицију 
 
4152 – Грантови у земљи                   240 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
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4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-12/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.02.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
62. 
 
На основу члана 59. став 1) тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 66. став 1) тачка 21.  Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/18) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва          3.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва          3.000 КМ 
-на позицију 
 
4152 – Грантови у земљи                3.000 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-13/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.02.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
63. 
 
На основу члана 59. став 1) тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 66. став 1) тачка 21.  Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/18) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва          1.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва          1.000 КМ 
-на позицију 
 
4152 – Грантови у земљи                1.000 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-18/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.02.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
64. 
 
На основу члана 59. став 1) тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 66. став 1) тачка 21.  Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/18) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Одјељење за 

стамбено комуналне послове (потрошачка јединица 
00070160) са позиције: 

 
5181- ЛЕД расвјета        50.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
5181- ЛЕД расвјета        50.000 КМ 
-на позицију 
 
4125- Одржавање и санација јавне расвјете   50.000 КМ. 
      
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
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4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-19/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.02.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
65. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 300 КМ на име 
Горана Буразора, као једнократну помоћ за школовање. 
  

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4161 –једнократна помоћ за школовање и 
исплатиће се на рачун: 562010-81112559-20. 
 

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: 01-431-49/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.02.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
66. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 5.000,00 KM Зорану 
Крњајићу, сину погинулог борца и борцу 1. категорије, 
за рјешавање стамбеног питања. Средства у износу од 
4.000,00 КМ ће се употребити за куповање 

грађевинског материјала, а остатак од 1.000,00 КМ  за 
трошкове извођења грађевинских радова и осталих 
потреба.  

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4161 – допунска заштита РВИ, бораца и 
пор.погинулих и  биће реализована по отпочињању 
грађевинских радова. 
 

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: 01-434-14/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.02.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
67. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 Мири 
Савић као једнократну новчану помоћ у сврху 
лијечења. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број: 
45195425000. 

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: 01-430-86/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.01.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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68. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 300,00 КМ Наталије 
Јосић као финансијску помоћ за лијечење. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број: 
562010-81380923-28. 
 

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: 01-430-10/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.02.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
69. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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  400,00 КМ Гордани 
Славнић као финансијску помоћ за лијечење ћерке. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број: 
535218-00040987-22. 

 
 
 
 

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: 01-430-11/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.02.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
70. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 300,00 КМ Драган 
Шкорић као финансијску помоћ за одлазак на редовну 
контролу у Клинички центар . 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број: 
45060668001. 

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: 01-430-12/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.02.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
71. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 600,00 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: 01-434-10/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.02.2019 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 
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 500,00 КМ 
Предрагу Бабићу као финансијску помоћ за 
превазилажење тешке материјалне ситуације. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број: 
45294971001. 

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: 01-434-27/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 04.03.2019 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 
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  6.500,00 КМ  ЈУ 
Геронтолошком центар из Бања Луке као финасијску 
помоћ за изградњу јавног објекта и прихватилиште за 
одрасла и стара лица. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун  
„Универзал БС“ доо број: 562099-80876356-48. 
 

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: 01-434-15/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.01.2019 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), 
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
9/17) a у вези са Правилником о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 
47/12, 65/15,45/16 и 115/18), Начелник општине 
Козарска Дубица доноси: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења број 01-111-64/18 од 25.04.2018. 
године о именовању Комисије за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике  на 
подручју општине Козарска Дубица 

                                                                           
I 

 
У тачки I Рјешења број: 01-111-64/18 од 25.04.2018. 
године, под редним бројем 5. умјесто Милан Бабић 
треба да пише: „Стојан Крњајић“. 
 

II 
 

Остале одредбе Рјешења број: 01-111-64/18 од 
25.04.2018. године остају и даље на снази. 
     

III 
 

Oво Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-64-1/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.02.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
75. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) и члана 87. Статута општине Козарска 
Дубица („Службени гласник општине Козарска 
Дубица“, број 9/17), Начелник општине , д о н ос и   
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НЕФОРМАЛНОГ 

МЕЂУОПШТИНСКОГ ТИМА И РАДНИХ ГРУПА 
 

Члан 1. 
 

Именује се радник Кочан Емир за члана неформалног 
међуопштинког тима за сарадњу  и члана радне групе 
задужене за међуопштинску сарадњу из области рада са 
инвеститорима. 

Члан 2. 
 

Именује се радник Бобана Ћибић за члана радне групе 
задужене за међуопштинску сарадњу из области рада са 
рурарног развоја. 

Члан 3. 
 

Именовани службеник из члана 1. овог рјешења има 
задатак да: 
- као члан неформалног међуопштинског тима за 

сарадњу ради на побољшању сарадње између 
Приједора, Градишке и Козарске Дубице и 
реализацији пројектних приједлога 
идентификованих кроз пројекат МОС-ЛЕР 
побољшању  компатибилности локалних 
економија. 

 

- као члан међуопштинске радне групе из области 
рада са инвеститорима утиче на сарадњу и размјену 
оперативних искуства, као и на ефикаснију 
координацију политика за привлачење инвестиција. 

 
Члан 4. 

 
Именовани службеник из члана 2. овог рјешења има 
задатак да као члан међуопштинске радне групе из 
области рурарног развоја учествује у активностима које 
ће утицати на побољшање сарадње у области руралног 
развоја и преносу знања и искуства. 
 

Члан 5. 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-7/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.02.2019 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
76. 
 
На основу члана 159. став (1) Пословника о раду 
Скупштине општине Козарска Дубица („ Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број:11/17), а по 
захтјеву Одјељења за општу управу и друштвене 
дјелатности, ради отклањања штампарске грешке у 
Програму обиљежавања значајних догађаја из 
одбрамбено-отаџбинских ратова за 2019. годину 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 
број:01/19), даје се: 
 

ИСПРАВКА 
 Програма обиљежавања значајних догађаја из 
одбрамбено-отаџбинских ратова за 2019.годину 

 
У Програму обиљежавања значајних догађаја из 
одбрамбено-отаџбинских ратова за 2019. годину 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 
број:01/19), у дијелу Програм Септембарских дана 
одбране, алинеја 2 мијења се и гласи: 
- Меморијални рукометни турнир „Мајор Милан 
Тепић“ 

Број: 02-013-28/19                       СЕКРЕТАР 
Датум: 08.03.2019 године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                Наташа Родић, дипл. правник 
----------------------------------------------------------------------- 
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