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485. 
 
На основу члана 62. Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 71/12 и 52/14), члана 50. 
Закона о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 
52/14), члана 68. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. алинеја 24. Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14), Скупштина 
општине Козарска Дубица на 32. редовној сједници, 
одржаној 30.11.2015. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о увођењу грејс периода на кредитно задужење 

општине Козарска Дубица 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уводи се грејс период за главницу по 
кредитном задужењу општине Козарска Дубица у 
трајању од шест мјесеци почев од 1.12.2015. године до 
31.5.2016. године код UniCredit banka ад Бања Лука, 
Нова банка ад Бања Лука и НЛБ Развојна банка. 
 

Члан 2. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-191/15                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.11.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
486. 
 
На основу члана 30.  у вези са чланом 63. став 4. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. 
Статута Општине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, бр. 3/14 и 2/15), 
Скупштина општине Козарска Дубица на 32. редовној 
сједници одржаној дана 30.11.2015. године, донијела је 
 

 

ОДЛУКУ 
о уступању на управљање и коришћење  

опреме за одржавање водоводног система Козарска 
Дубица 

 
Члан 1. 

 
Комуналном предузећу за производњу и дистрибуцију 
воде „Водовод“ а.д. Козарска Дубица (у даљем тексту: 
„Водовод“ а.д. Коз. Дубица) уступа се на управљање и 
коришћење опрема за одржавање водоводног система 
Козарска Дубица,  коју чине: 
- водомјери, 
- фитинзи, 
- арматура,  
- опрема за даљинско бежично очитавање водомјера 
(радио модули, модеми, ПДА уређај и софтвер за 
очитавање и програмирање водомјера са даљинским 
очитавањем), и 
- комбиновани утоваривач/ровокопач (скип-
комбинирка) 
укупне вриједности  без ПДВ-а: 304.485,65 КМ 
(словима: тристо четири хиљаде четиристо осамдесет и 
пет КМ и 65/100), односно 
укупне вриједности са ПДВ-ом: 356.248,21 КМ 
(словима: тирсто педесет шест хиљада двјесто 
четрдесет осам КМ и 21/100). 
 

Члан 2. 
 

Предузеће „Водовод“ а.д Коз. Дубица не стиче право 
власништва, нити друга стварна права на опреми 
наведеној у члану 1. ове Одлуке (у даљем тексту: 
опрема), односно нема право располагања, укључујући 
и пренос права коришћења и управљања. 

 
Члан 3. 

 
Предузеће „Водовод“ а.д Коз. Дубица је овлаштено да 
опрему држи, употребљава и користи у складу са 
њеном природом и намјеном за обављање дјелатности 
ради које је основано уз обавезу одржавања својим 
средствима. 

Члан 4. 
 

Предузећу „Водовод“ а.д Коз. Дубица се опрема уступа 
се на управљање, употребу и коришћење без накнаде на 
неодређено вријеме, с тим да Општина може отказати 
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уговор о управљању, употреби и коришћењу опреме без 
давања отказног рока ако предузеће „Водовод“ а.д. 
Козарска Дубица и послије опомене употребљава 
опрему  противно њеној природи и намјени или 
запушта њено одржавање. 
 
У случају покретања извршног поступка, поступка 
редовне ликвидације или стечајног поступка постоји 
излучно право на опреми у корист Опшине. 
 
Међусобна права и обавезе између Општине Козарска 
Дубица, као власника опреме, и „Водвод“ а.д Коз. 
Дубица, као корисника опреме,  биће регулисана 
уговором, у складу са овом Одлуком и позитивним 
прописима. 

Члан 5. 
 

Опрема ће се у књиговодственој евиденцији Оптшине 
Козарска Дубица водити као пренесена средства. 
 

Члан 6. 
 

Овлашћује се Начелник општине Козарска Дубица да, у 
име Општине Козарска Дубица, са предузећем 
„Водовод“ а.д. Коз. Дубица закључи уговор из члана 4. 
став 3. ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
 

За извршење ове Олдуке задужују се Одјељење за 
стамбено-комунале послове и Одјељење за финансије, 
рачуноводство и наплату буџета. 
 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-195/15                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.11.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
487. 
 
На основу члана 65. став 3, члана 69. став 1., члана 80. 
став 1., члана 83. став 1., члана 125. став 2. и члана 134. 
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу 
(Службени гласник Републике Српске, број 40/13 и 
2/15), члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05 и 118/05 и 98/13) и члана  33. Статута Oпштине 
Козарска Дубица («Сл. гласник Општине Козарска 
Дубица, бр. 3/14 и 2/15), Скупштина општине Козарска 
Дубица на 32. редовној сједници одржаној дана 
30.11.2015. године, донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
o уређењу простора и грађевинском земљишту 

 
 
 
 

I ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одређује се градско и остало 
грађевинско земљиште на територији Општине 
Козарска Дубица (у даљем тексту: Општина); уређују 
услови и начин располагање градским грађевинским 
земљиштем и осталим грађевинским земљиштем у 
власништву Општине; подјела градског грађевинског 
земљишта по зонама; основ и мјерила за обрачун 
накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и 
накнаде за ренту; начин плаћања накнада; услови за 
изградњу помоћних објеката  и постављање 
привремених објеката и уређаја; површине и висине 
помоћних и привремених објеката за које није потребна 
грађевинска дозвола; начин издавања локацијских 
услова за сјечу стабала, уређење фасада, коришћење 
земљишта за постављање објеката у сврху логоровања, 
рекреације и друго, као и друга питања од значаја за 
уређење простора и грађење објеката на територији 
Општине. 

Члан 2. 
 

Уређење простора Општине уређује се Законом о 
уређењу простора и грађењу, подзаконским актима 
донесеним на основу тог закона, овом Одлуком, као и у 
складу са прописима из области заштите животне 
средине, коришћења пољопривредног и грађевинског 
земљишта, шума, вода, руда, саобраћаја, енергетике, 
заштите културно-историјског насљеђа и природе, 
заштите од елементарних непогода и ратних дејстава, 
техничких опасности и других области. 
 

Члан 3. 
 

Општина на свом подручју уређује и остварује 
политику уређења простора доношењем, спровођењем 
и контролом спровођења одговарајућих докумената 
просторног уређења и доношењем општих аката који 
регулишу ову област.  
 
II ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  
 

Члан 4. 
 

(1) Општина уређује грађевинско земљиште и стара се 
о његовом рационалном коришћењу, према намјени 
земљишта предвиђеној документом просторног 
уређења у складу са законом. 
(2) Грађевинско земљиште на подручју Општине се 
према његовој намјени, а у циљу усмјеравања грађења и 
коришћења земљишта, дијели на: 
 
а) градско грађевинско земљиште, и 
б) остало грађевинско земљиште. 
 
1. Границе обухвата грађевинског земљишта 
 

Члан 5. 
 

(1) Градско грађевинско земљиште дефинисно је 
обухватом Урбанистичког плана насеља градског 
карактера Козарска Дубица или спроведбеним 
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документом просторног уређења у складу са овом 
Одлуком. Графички приказ обухвата градског 
грађевинског земљишта на дигиталној копији 
катастарског плана и опис граница градског 
грађевинског земљишта са текстуалним описом  
саставни је дио ове Одлуке (Прилог 1). 
(2) Остало грађевинско земљиште дефинише се 
Просторним планом Општине или спроведбеним 
документом просторног уређења у складу са овом  
Одлуком и посебно је графички приказано на копији 
катастарског плана за свако подручје обухвата са 
текстуалним описом и саставни је дио ове Одлуке 
(Прилог 2). 
(3) Подаци о градском грађевинском земљишту и 
осталом грађевинском земљишту из става 1. и 2. овог 
члана чувају се у општинском одјељењу надлежном за 
просторно уређење и на сталном су јавном увиду. 
 
2. Зоне градског грађевинског земљишта 
 

Члан 6. 
 

(1) Градско грађевинско земљиште се дијели на шест 
зона.  
(2) Саставни дио ове Одлуке је и графички приказ зона 
на копији катастарског плана са пописом спроведбених 
докумената просторног уређења по зонама (Прилог 3). 
(3) Списак улица које улазе у обухват сваке поједине 
зоне чини посебан прилог ове Одлуке  (Прилог 4). 
 
3. Остало грађевинско земљиште  
 

Члан 7. 
 

Остало грађевинско земљиште обухвата: 
 
1.грађевинско земљиште у ширини од 80 метара од 
вањске ивице пута с обје стране уз путне правце 
(изузевши земљиште које се налази у обухвату градског 
грађевинског земљишта): 
- Козарска Дубица – Приједор до границе Општине; 
- Козарска Дубица – Костајница до границе 

Општине,  
- Козарска Дубица – Градишка, до границе Општине,  
- Козарска Дубица – Моштаница до границе 

Општине,  
- Козарска Дубица – Доња Градина до граничног 

прелаза; 
 
2. подручја посебне намјене: Мљечаница, Моштаница, 
Доња Градина; 
 
3. подручја која се налазе изван зоне градског 
грађевинског земљишта за која је донесен спроведбени 
документ просторног уређења; 
 
4. подручје која се налази изван зоне градског 
грађевинског земљишта за која није донесен 
спроведбени документ просторног уређења, а које је на 
основу важећег документа просторног уређења и 
стручног мишљења намијењена за изградњу објеката у 
складу са законом о уређењу простора и грађењу и 
овом Одлуком.  

 

Члан 8. 
 

Одредбе ове Одлуке које се односе на градско 
грађевинско земљиште примјењују се и на остало 
грађевинско земљиште, осим ако одредбама Закону о 
уређењу простора и грађењу, подзаконским прописима  
и одребама ове Одлуке о осталом грађевинском није 
другачије одређено. 

Члан 9. 
 

Висина ренте по м2 корисне површине објекта (KM/м2) 
који ће се градити на осталом грађевинском земљишту 
утврђује се у проценту од 0,5% од просјечне коначне 
грађевинске цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и 
пословног простора из претходне године за подручје 
Општине. 
 
4. Услови и начин располагања грађевинским 
земљиштем у власништву Општине 
 

Члан 10. 
 
Општина располаже грађевинским земљиштем у 
власништву Општине на начин и под условима 
прописаним законом, подзаконским прописима и овом 
Одлуком. 
 

Члан 11. 
 

(1) Скупштине општине неизграђено грађевинско 
земљиште у власништву Општине може продати, дати 
у замјену за друго грађевинско земљиште, оптеретити 
правом грађења и дати у закуп. 
(2) Продаја и оптерећивање правом грађења врши се на 
основу јавног конкурса-лицитације, а давање у закуп на 
основу јавног огласа.  
(3) Изузетно продаја, оптерећење и правом грађења и 
давање у закуп може се вршти и непосредном погодбом 
у складу са законом, подзаконским прописима и овом 
Олдуком. 
 
4.1. Продаја путем јавног конкурса-лицитације 
 

Члан 12. 
 

Продаја или оптерећење правом грађења грађевинског 
земљишта у власништву Општине врши се на основу 
јавног конкурса усменим јавним надметањем - 
лицитацијом према одредбама Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединице локалне 
самоуправе. 
 
4.2. Продаја непосредном погодбом 
 

Члан 13. 
 

(1) Неизграђено грађевинско земљиште у власништву 
Општине, може се изузетно продати и непосредном 
погодбом уз накнаду по тржишној вриједности тог 
земљишта, ради грађења: 
а) војних објеката и објеката за потребе републичких 
органа и ради обављања њихових дјелатности, 
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б) објеката за потребе страних дипломатских и 
конзуларних представништава, њихових организација и 
специјализованих агенција, као и организација и 
специјализованих агенција Уједињених нација, 
в) објеката комуналне инфраструктуре, 
г) објеката вјерских заједница, и 
д) ради обликовања грађевинске честице (грађевинске 
парцеле). 
(2) Изузетно, грађевинско земљиште може се продати, 
непосредном погодбом по тржишној вриједности и у 
случају да је јавна продаја-лицитација остала 
безуспјешна и у поновљеном поступку. 

 
Члан 14. 

 
Изграђено и неизграђеног грађевинско земљиште у 
власништву Општине продаје се непосредном 
погодбом ради обликовања грађевинске честице 
(комплетирања грађевинске парцеле) чија се величина и 
облик дефинишу урбанистичко-техничким условима 
који чине садржај локацијских услова.  
 
4.3. Замјена 

Члан 15. 
 

Непосредном погодбом, може се грађевинско 
земљиште у власништву Општине дати  у замјену за 
друго грађевинско земљиште у власништву физичких 
или правних лица, приближне тржишне вриједности, у 
случајевима: 
а) у поступку одређивања накнаде за експроприсано 
земљиште, 
б) када је, планским актом, на том земљишту 
предвиђена изградња објеката комуналне 
инфраструктуре или објеката за чију изградњу се, у 
складу са Законом о експропријацији, може извршити 
његова експропријација ако је  програмом који је 
усвојила Скупштина општине, или посебном одлуком 
Скупштине општине, планирана њихова изградња или 
рјешавање имовинско-правних односа ради њихове 
изградње, 
в) рјешавања имовинско-правних односа на земљишту 
на којем је Општина изградила објекте комуналне 
инфраструктуре и уз сагласност власника ушла у посјед 
некретнина, по програмима и одлукама које је усвојила 
Скупштина општине. 
 
4.4. Закуп 

Члан 16. 
 

Изграђено и неизграђено грађевинско земљиште у 
власништву Општине може се дати у закуп на одређено 
вријеме до пет (5) година, уз могућност продужења 
рока, у складу са важећим документом просторног 
уређења, односно, ако такав документ није донесен, у 
складу са важећим документом просторног уређења и 
стручним мишљењем правног лица које има 
одговарајућу лиценцу за израду документа просторног 
уређења. 

Члан 17. 
 

(1) Неизграђено и изграђено грађевинско земљиште у 
власништву Општине даје се у закуп на основу јавног 

огласа о лицитацији у складу са законом, подзаконским 
прописима и овом Одлуком. 
(2) Неизграђено и изграђено грађевинско земљиште у 
власништву Општине може се дати у закуп 
непосредном погодбом физичким и правним лицима у 
слиједећим случајевима: 
а) за привремено задржане објекте или дијелове 
објеката у поступку легализације за које надлежни 
орган Општине изда локацијске услове;  
б) за постављање привремених објеката у случају да је 
лицитација за давање у закуп остала безуспјешна и у 
поновљеном поступку. 
в) за задржавање изграђених привремених објеката 
(монтажно-демонтажне или постављање нових 
привремених објеката) у посебним случајевима 
утврђеним одлуком Скупштине општине о условима и 
начину постављања привремених објеката. 
(3) Уговор о давању у закуп грађевинског земљишта у 
име Општине закључује Начелник општине. 
(4) Почетну висину закупнине за грађевинско 
земљиште које се даје у закуп утврђује Скупштина 
општине посебном одлуком. 
 
5. Услови и поступак продаје, оптерећивање правом 
грађења и давања у закуп грађевинског земљишта 
 

Члан 18. 
 

(1) Одлуку о условима и начину продаје, оптерећења 
правом грађења и замјени грађевинског земљишта у 
власништву Општине за друго грађевинско земљиште 
доноси Скупштина општине. 
(2) Одлуку о условима и начину давања у закуп 
неизграђеног и изграђеног грађевинског земљишта 
доноси Начелник општине у складу са законом, 
подзаконским актима и овом Одлуком 

 
Члан 19.  

 
(1) Грађевинским земљиштем у власништву Општине 
може се располагати само уз накнаду утврђену по 
тржишној цијени ако посебним законом није другачије 
одређено. 
(2) Под тржишном вриједности грађевинског земљишта 
подразумијева се тржишна вриједност која се за 
одређено грађевинско земљиште  може постићи на 
тржишту, а која зависи од односа понуде и потражње у 
вријеме његове продаје или замјене. 
(3) Тржишну вриједност из претходног става за сваки 
конкретни случај утврђује Скупштина општине 
одлуком из члана 17. став 1. ове Одлуке, на основу 
налаза и мишљења вјештака одговарајуће струке или 
посебне комисије коју именује Начелник општине. 
 

Члан 20. 
 

(1) Поступак јавног конкурса за продају и оптерећење 
правом грађења проводи комисија коју именује 
Скупштина општине, односно комисија коју у сваком 
конкретном случају на основу овлашћења утврђеног 
Одлуком о условима и начину продаје и оптерећења 
правом грађења грађевинског земљишта именује 
Начелник општине. 
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(2) Комисија се састоји од предсједника и 2 члана, а 
сваки од њих има замјеника. Чланови Комисије и 
замјеници  се именују из реда службеника општинске 
управе. 

Члан 21. 
 

На основу одлуке о продаји или оптерећивању правом 
грађења или давању у закуп грађевинског земљишта, 
Начелник општине ће, у име Општине као правног 
лица, објавити јавни конкурс, односно оглас, о 
лицитацији. 

Члан 22. 
 

(1) На приједлог комисије из члана 19. ове Одлуке, 
Начелник општине ће, у име Општине, закључити 
уговор са најповољнијим учесником јавног конкурса. 
(2) У случају продаје или оптерећивања правом грађења 
грађевинског земљишта јавним надметањем, прије 
закључивања уговора из става 1. овог члана, Начелник 
општине је дужан прибавити мишљење 
Правобранилаштва Републике Српске да је продаја, 
оптерећење правом грађења или замјена  у складу са 
законом. 

Члан 23. 
 

(1) Уговор о купопродаји, оснивању права грађења, 
замјени, односно давању у закуп грађевинског 
земљишта  садржи: 
а) податке о грађевинском земљишту (ознаку по јавним 
евиденцијама некретнина и површину), 
б) податке о намјени и величини објекта који се гради, 
односно намјени за коју се даје у закуп, 
в) висину купопродајне цијене, закупнине, односно 
висину накнаде за право грађења, 
г) када се даје у закуп или оснива право грађења: рок 
закупа, односно оснивања права грађења 
д) услове и начин плаћања, 
ђ) остала права и обавезе. 
(2) Уговор о купопродаји, оснивању права грађења и 
замјени грађевинског земљишта  мора бити нотарски 
обрађен. 
 
III НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ УРЕЂЕЊА 
ГРАДСКОГ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И 
РЕНТУ 
 
1. Накнада за трошкове уређење градског 
грађевинског земљишта 

 
Члан 24. 

 
(1) Накнада за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта плаћа се за изградњу нових 
објеката, реконструкцију, доградњу или надоградњу 
постојећих објеката или легализацију бесправно 
изграђених објеката на градском грађевинском 
земљишту одређеном овом Одлуком, а утврђује се и 
плаћа према одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу, Правилника о обрачуну накнаде трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта, Уредбе о 
условима, начину обрачуна и плаћању накнаде за 
легализацију објеката и ове Одлуке.  
 (2) Плански основ за израчунавање накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског земљишта су 

спроведбени докуменати просторног уређења у чијем 
обухвату се налази објекат за који се накнада 
израчунава. Ако таквог документа посторног уређења 
нема накнада се израчунава као просјечно остварена 
накнада израчуната на нивоу тих документа груписаних 
према зонама или заједничким комуналним објектима и 
другим заједничким трошковима уређења градског 
грађевинског земљишта. 
(3) Попис спроведбених докумената просторног 
уређења по групама из претходног става овог члана 
чине саставни дио Одлуке о висини накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског земљишта. 
(4) Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта изражена је у КМ/m2 корисне 
површине објекта и утврђује се спроведбеним 
документом просторног уређења, односно по групама 
спроведбених докумената  из става 2. овог члана и 
израчунава се као просјечно остварена накнада на 
нивоу свих спроведбених докумената просторног 
уређења у оквиру групе којој припадају. 
(5) Висину накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта утвђује одлуком Скупштина 
општине најкасније до 31. марта текуће године за ту 
годину.  
(6) Изузетно, ако Скупштина општине не донесе одлуку 
из става 5. овог члана, обрачун накнаде за трошкове 
уређења уређења градског грађевинског земљишта 
врши се примјеном посљедње важеће одлуке. 

 
Члан 25. 

 
(1) За изградњу, односно постављање привремених 
објеката плаћа се накнада за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта која се утврђује у 
проценту од накнаде из члана 23. став 3. ове Одлуке, а 
зависно од рока привремености утврђеног локацијским 
условима, и то:   
- до једне године .........................................10 %, 
- преко једне године до двије године........ 15 %, 
- преко двије године до три године .......... 20 %, 
- преко три године до четири године ........25 %, 
- преко четири године до пет година ........ 30 %. 
 (2) За изграђене привремене објекате чија се 
привременост продужава на нови период, накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта се плаћа при 
сваком продужењу привремености све док она не 
достигне пуни износ накнаде обрачунате као за трајни 
објекат. 
 
2. Накнада за ренту 
 

Члан 26. 
 

Градско грађевинско земљиште дијели се на шест зона. 
 

Члан 27. 
 

(1) Висина ренте се утврђује у складу са законом у 
проценту од просјечне коначне грађевинске цијене m2  
корисне површине стамбеног и пословног простора из 
претходне године за подручје Општине, и по зонама 
износи:  
             а) у првој зони - 6 % 
б) у другој зони - 5 % 



Број 10/15                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

6 

в) у трећој зони - 4 % 
г) у четвртој зони - 3 % 
д) у петој зони - 2 % 
ђ) у шестој зони - 1 % 
(2) Код изградње привремених објеката накнада за 
ренту плаћа се као и за трајне објекте у складу са 
претходним ставовима овога члана. 
(3) За изграђене привремене објекате чија се 
привременост продужава на нови период, накнада за 
ренту се не плаћа. 
 
3. Плаћање купопродајне цијене, накнаде за уређење 
градског грађевннског земљишта и накнаде за ренту 
 
3.1. Плаћање купопродајне цијене 

 
Члан 28. 

 
(1) Правна и физичка лица купопродајну цијену за 
купљено градско грађевинско земљиште у власништву 
Општине плаћају приликом закључења уговора код 
нотара, односно најкасније у року од 15 (петнаест) дана 
од дана закључења уговора, а у противном се уговор 
сматра раскинутим без посљедица за уговорне стране. 
(2) Изузетно, од претходног става Скупштина општине 
може у оправданим  случајевима одобрити да се 
купопродајна цијена плати у  ратама, с тим да 
посљедња рата доспијева на напалту најкасније до 
31.12. текуће године. Плаћање на рате се не може се 
одобрити ако је на предметном земљишту планирана 
изградња  објеката намијењених за обављање 
трговинске и  угоститељске дјелатности.  
(3) Купац се не може укњижити у јавним евиденцијама 
некретнина док не поднесе доказ о уплати укупне 
купопродајне цијене. 
 
3.2. Плаћање накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта и ренте 
 

Члан 29. 
 

 (1) Рјешњем којим се утврђује висина накнаде за 
уређење грађевинског земљишта и ренте одређује се 
рок за плаћање накнаде до 15 дана од дана 
правоснажности рјешења, осим ако није уговорено 
плаћање на рате Надлежни орган за послове грађења не 
може издати одобрење за грађење док инвеститор не 
поднесе доказ да је плаћена накнада за трошкове 
уређења и рента (у даљем тексту: накнаде) осим у 
случају када је са инвеститором у складу са законом, 
подзаконским актима и овом Одлуком закључен уговор 
о плаћању накнаде за трошкове уређења  и ренту у 
мјесечним ратама.  
(2)  Физичким и правним лицима се, на њихов захтјев, 
може одобрити  плаћање накнаде у ратама, уз 
претходно обезбјеђење инструмената плаћања: 
гаранције,  банке бјанко платног (вирманског) налога 
или мјенице. 
(3) Инвеститору који гради на неуређеном или 
дјеломично уређеном грађевинском земљишту може се 
издати одобрење за грађење након што закључи уговор 
којим ће регулисати динамика даљег уређења 
конкретне грађевинске парцеле, те обавезу сношења 
сразмјерног дијела трошкова уређења који се односе на 

ту парцелу као и обавезе и санкције за неизвршење 
обавеза. 
(4) Ако инвеститор изјави да одустаје од градње и из 
тог разлога раскине уговор,  Општина ће инвеститору 
извршити  поврат плаћених новчаних средстава 
умањених за 5% од укупне суме на име неиспуњења 
уговорне обавезе од стране инвеститора. 
 

Члан 30. 
 

Плаћање накнада у ратама не може се одобрити за 
обављање трговинске или  угоститељске дјелатности, 
нити за доградњу, надзиђивање, реконструкцију и 
претварање стамбеног у пословни простор за обављање 
трговинске или угоститељске дјелатности. 

 
Члан 31. 

 
За изградњу објеката за обављање производне 
дјелатности, односно објеката за обављање занатских 
дјелатности, као и објеката колективне стамбене 
изградње плаћање накнада се може вршити у ратама, и 
то на један од слиједећих начина: 
 
1. ако укупна накнада (рента и накнада за уређење 
земљишта) износи до 20.000 КМ, плаћа се 30% одмах 
по потписивању уговора, а 70% у највише до шест 
узастопних мјесечних рата; 
2. ако укупна накнада (рента и накнада за уређење 
земљишта) износи преко 20.000 КМ, плаћа се 30% 
одмах по потписивању уговора, а 70% у највише до 
девет узастопних мјесечних рата. 
 

Члан 32. 
 

За изградњу индивидуалних стамбених објеката, 
односно индивидуалних стамбено-пословних објеката 
плаћање накнада се може вршити у ратама aко укупна 
накнада (рента и накнада за уређење земљишта) износи 
преко 5.000 КМ, у коме случају се плаћа 30% одмах по 
потписивању уговора, а 70% у највише до девет 
узастопних мјесечних рата. 
 

Члан 33. 
 

(1) Изузетно од одребди члана 30. и 31. ове Одлуке, 
инвеститору се на његов захтјев може одобрити 
плаћање у већем броју рата од броја утвђеног тим 
члановима ове Одлуке.  
(2) Одлуку из става 1. овог члана доноси   Скупштина 
општине у сваком конкретном случају с тим да се  
плаћање у ратама може одобрити у највише до 24 
једнаке мјесечне рате. 

 
Члан 34. 

 
Начин плаћања накнада из члана 29. – 31. ове Одлуке у 
ратама регулише се посебним уговором који у име 
Општине Коз. Дубица закључује Начелник општине, а 
извршење прате надлежни орган за финансије и 
надлежни општински орган за комуналне послове. 
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Члан 35. 
 

Ако из било којих разлога физичко, односно правно 
лице не изврши плаћање према уговору из члана 33. ове 
Одлуке, Општина га позвати да у накнадном 
примјереном року који не може бити дужи од 15 
(петнаест) дана испуни у цијелости  своју обавезу, а 
након тога ће принудим путем остварити наплату 
активирањем инструмената обезбеђења плаћања даних 
по уговору у складу са овом Одлуком, а ради исплате 
цијелог остатка уговорених накнада и обрачунате 
законске затезне камате за сваки дан закашњења, 
односно уговор сматрати раскинутим по самом закону 
и наплату остварити у поступку пред надлежним судом. 

Члан 36. 
 

Начелник Општине ће у сваком конкретном случају из 
члана 30. и 31. ове Одлуке, а Скупштина општине из 
члана 32. ове Одлуке, прије закључивања уговора о 
плаћању на рате,  донијети посебну одлуку којом ће се 
одобрити закључивање уговора и плаћању накнада на 
рате у складу с овом Одлуком,  а којом  ће утврдити: 
- број мјесечних рата на које се одобрава одложено 
плаћање 
- инструменти за обезбеђење  плаћања, 
- поступак прихватања гаранције и инструмената 
обезбеђења плаћања као и неопходни докази. 
 

Члан 37. 
 

(1)Ако инвеститор не обезбиједи инструмент 
обезбјеђење плаћања, дужан је, утврђени износ накнаде 
трошкова уређења и ренте, платити одједном, прије 
издавања грађевинске дозволе. 
(2) Инвеститор може, и прије уговореног времена, 
исплатити, у цјелини без обрачуна других трошкова, 
накнаду трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта и ренте. 
 
3.3. Плаћање накнаде за легализацију  
 

Члан 38. 
 

(1) Накнада за легализацију објеката утврђује се и 
плаћа сходно одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу, подзаконским актима донесеним на основу тог 
закона  и ове Одлуке. 
(2) Накнада за легализацију може се плаћати у ратама 
уз претходно обезбјеђење инструмената обезбјеђења 
плаћања.  
 
 
IV УРБАНИСТИЧКА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА 
 
1. Грађевинска парцела 

 
Члан 39. 

 
(1) Грађевинска парцела је површина земљишта испод 
објекта и земљишта за редовну употребу објекта чији је 
облик и величина утврђена урбанистичко-техничким 
условима на  основу документа просторног уређења. 

(2) Грађевинска парцела утврђује се обавезно за 
стамбене, стамбено-пословне објекте и пословне 
обејкте.  
(3) За пословне зграде и друге објекте који се налазе на 
истој локацији и припадају истом кориснику 
(производни и други привредни и непривредни 
комплекси) по правилу се утврђује заједничка 
грађевинска парцела. 
(4) Изузетно, по захтјеву инвеститора у поступку 
легализације индивидуалног објекта, детаљним 
урбанистичко-техничким условима до стварања услова 
за обликовање (комплетирање) грађевинске парцеле, 
грађевинска парцела предвиђена спроведбеним 
планским документом може се у нужној минималној 
мјери кориговати тако да одговара катастарској 
парцели инвеститора, како би се уважили релевантни 
фактори који се тичу имовинско-правних односа, а да 
се притом не угрожава нормално функционисање и 
приступ околним објектима. 
 

Члан 40. 
 

(1) Грађевинска парцела мора имати обезбијеђен 
колски и пјешачки приступ на јавну саобраћајну 
површину. 
(2) Сматра се да грађевинска парцела има трајан 
приступ на јавну саобраћајну површину ако једном 
својом страном граничи са јавном саобраћајном 
површином, или ако има излаз на јавну саобраћајну 
површину  односно јавни пут у ширини од најмање 4,оо 
m, било директно са грађевинске парцеле или са 
трајним правом служности пролаза.  
 
2. Растојање објеката 
 

Члан 41. 
 

(1) Међусобно растојање објеката одређено је 
спроведбеном документом просторног уређења  и 
подзаконским актима о општим правилима 
урбанистике регулације и парцелације. 
(2) Међусобно растојање помоћних објеката које није 
дефинисано спроведбеним планским документом, или 
на просторима за које није донешен спроведбени 
плански документ одређује се у подзаконскимактима о 
општим правилима урбанистике регулације и 
парцелације. 
 
V ИЗГРАДЊА ПОМОЋНИХ И ПОСТАВЉАЊЕ 
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА 

 
Члан 42. 

 
Изградња помоћних и постављање привремених 
објеката и уређаја врши се под условима и на начин 
прописан Законом о уређењу простора и грађењу и 
другим законским прописима и подзаконским актима 
донесеним на основу тих закона, спроведбеним 
документима просторног уређења и одредбама ове 
Одлуке. 
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1. Помоћни објекти 
Члан 43. 

 
(1) Помоћни објекти, у смислу ове Одлуке су објекти 
који служе за редовну употребу индивидуалног 
стамбеног, стамбено-пословног објекта или пословног 
објекта. 
(2) Помоћни објекат се може градити унутар граница 
грађевинске парцеле објекта за који је издата 
грађевинска дозвола. 
(3) Изузетно од става 2. овог члана ограде између 
сусједних грађевинских парцела могу се градити као 
заједничке ограде уз сагласност оба сусједа дану у 
форми писане изјаве овјерене код надлежног органа 
или на записник код органа управе надлежног за 
послове грађења. 
 

Члан 44. 
 

Помоћни објекти се разврстaвају у три категорије: 
1. помоћни објекти који чине економску и 
функционалну цјелину са основним објектом: гараже, 
котловнице, оставе, дрварнице, љетне кухиње и слично; 
2. помоћни објекти инфраструктуре: септичке јаме, 
шахтови, цитерне за воду, резервоари, бунари, цистерне 
за плин или течно гориво намијењене за гријање, 
соларни колектори и слично; 
3. помоћни објекти уређења терена: ограде, фонтане, 
отворени базени, рибњаци, надстрешнице, вртни 
камини и печењаре и слично. 
 
1.1. Помоћни објекти који чине економску и 
функционалну цјелину са основним објектом 

 
Члан 45. 

 
(1) Помоћни објекти који чине економску и 
функционалу цјелину са основним објектом граде се, у 
правилу, као приземни са могућношћу изградње 
подрума или сутерена ако конфигурација терена то 
захтјева.  
(2) Максимална дозвољена бруто грађевинска 
површина помоћног објекта је до 50 m2. 
(3) Изузетно, бруто грађевинска површина помоћних 
објеката може бити већа од 50 m2, ако то дозвољавају 
просторне могућности, тако да укупна бруто 
грађевинска површина  планираног помоћног објекта 
не може заузети више од 20 % неизграђеног дијела 
грађевинске парцеле. 
(4) Максимална свијетла висина помоћног објекта 
износи 2,40 ш. 
(5) Помоћни објекат се гради са равним кровом или 
косим кровом без надзиде са нагибом кровних равни до 
25°. 

Члан 46. 
 

(1) Помоћни објект из претходног члана се, у правилу, 
лоцира иза главног објекта или на његовој грађевинској 
линији. 
(2) Изузетно од става 1. овог члана, помоћни објекат се 
може лоцирати испред главног објекта, ако је разлика 
између нивелационе коте објекта и нивелационе коте 
приступне саобраћајнице већа од 12% мјерено од мјеста 
прикључења грађевинске парцеле на приступну 

саобраћајницу до грађевинске линије, као и у ситуацији 
када је основни објекат повучен у дубину парцеле, те 
нема могућности изградње иза главног објекта, с тим да 
помоћни објекат не може прећи планску грађевинску 
линију према улици. 
(3) Помоћни објекти не могу се лоцирати на растојању 
мањем од од 1,оо m у односу на сусједну грађевинску 
парцелу. 
(4) Изузетно од става 3. овог члана: 
-  уколико сусјед инвеститора има већ изграђен 
помоћни објекат на међи, односно на удаљености мањој 
од прописане инвеститору се може дозволити изградња 
помоћног објекта на међи или на једнакој удаљености, с 
тим што грађевинска линија објекта не може прећи 
грађевинску линију сусједног објекта; 
- помоћни објекат се може лоцирати и растојању мањем 
од 1,оо m уз сагласност сусједа дану у форми писане 
изјаве овјерене код надлежног органа или на записник 
код органа управе надлежног за послове грађења. 
 

Члан 47. 
 

(1) Грађевинска дозвола није потребна за изградњу 
помоћног објекта на парцели индивидуалног стамбеног 
објекта за који је издата грађевинска дозвола. 
(2) Изградњи помоћног објекта из става 1. овог члана 
може се приступити на основу идејног пројекта, 
локацијских услова чији је рок важења двије године од 
дана издавања, записника о исколчавању објекта, 
рјешења о обрачуну накнада и доказа о плаћеним 
накнадама. 
(3) За помоћне објекте веће од 50 m2 бруто грађевинске 
површине који имају сутеренску или подрумску етажу, 
као и за помоћне објекте са међуспратном 
конструкцијом идејни пројект осим архитектонске фазе 
мора да садржи и статички прорачун урађен од стране 
овлашћеног правног лица. 
 

Члан 48. 
 

На грађевинској парцели колективних стамбених и 
стамбено-пословних и пословних објеката, помоћни 
објекти се могу градити у складу са просторно-
планском документацијом. 
 

Члан 49. 
 

Није дозвољена промјена намјене помоћних објеката, 
промјена намјене гаража и гаражних мјеста намјенски 
грађених у оквиру колективних стамбених, стамбено-
пословних и пословних објеката и промјена намјене 
намјенски грађених гаража у низу, осим ако планским 
документом није другачије одређено. 
 
1.2. Помоћни објекти инфраструктуре 
 

Члан 50. 
 

Помоћни објекти инфрструкутре граде се, у правилу, у 
оквиру грађевинске парцеле, у сврху задовољавања 
минималних услова опремања грађевинске парцеле 
недостајућом инфрастрктуром. 
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Члан 51. 
 

(1) Изградња објеката из члана 49. ове Одлуке на 
грађевинској парцели основног објекта може се 
дозволити у појасу између регулационе и грађевинске 
линије објекта под условом да изградња не представља 
сметњу у функционисању објекта или комуналне и 
саобраћајне инфраструктуре. 
(2) Изградња помоћних објеката инфрастуктуре може 
се одборити на удаљености најмање један метар од 
границе грађевинске парцеле и шест метара од 
сусједног стамбеног, стамбено-пословног и пословног 
објекта. 
(3) Изузетно од претходног става, изградња се може 
одобрити и на мањој удаљености  ако то захтјевају 
конкретни услови на терену, уз сагласност сусједа дану 
у форми писане изјаве овјерене код надлежног органа 
или на записник код органа управе надлежног за 
послове грађења. 
 

Члан 52. 
 

(1) На простору на којем није изграђена канализациона 
инфраструктура, у оквиру грађевинске парцеле 
обавезна је изградња водонепропусних септичких јама 
у складу са позитивним законским и подзаконским 
прописима који уређују ову област. 
(2) Објекти из става 1. овог члана лоцирају се у складу с 
одредбама ове Олдуке на мјестима гдје је могућ 
приступ возилима за чишћење таквих објеката у свако 
доба године. 

Члан 53. 
 

Изградњи помоћних објеката инфраструктуре може се 
приступити на основу идејног рјешења, локацијских 
услова чији је рок важења двије године од дана 
издавања и записника о исколчавању објекта. 
 
1.3. Помоћни објекти за уређење терена 
 

Члан 54. 
 

(1) На грађевинској парцели основног објекта 
дозвољена је изградња више помоћних објеката за 
уређење терена уз услов задовољења свих 
урбанистичко-техничких услова у складу са просторно 
планским документом. 
(2) Помоћни објекти, осим ограда, не могу лоцирати на 
растојању мањем од од 1,оо m у односу на сусједну 
грађевинску парцелу. 
(3) Изузетно од става 1. овог члана на грађевинској 
парцели на којој није изграђен основни објекат може се 
изградити трајна или привремена ограда око парцеле. 
 

Члан 55. 
 

Помоћни објекти за уређење терена, поред испуњавања 
услвоа из члана 53. став 1. ове Олдуке, могу се 
изградити  уз слиједеће услове: 
- отворени базени до максималне бруто грађевинске 
површине 50 m2 и дубине до 2 m; 
- рибњак до максималне бруто грађевинске површине 
15  m2 и дубине до 1 m; 

- вртни камини и печењаре и фонтане до максималне 
бруто грађевинске површине 5 m2,  
- надстршнице  до максималне бруто грађевинске 
површине 15  m2. 

Члан 56. 
 

(1) Изградњи помоћног објеката за уређење терена 
може се приступити на основу идејног пројекта, 
локацијских услова чији је рок важења двије године од 
дана издавања, записника о исколчавању објекта, 
рјешења о обрачуну накнада и доказа о плаћеним 
накнадама. 
(2) Изузетно од претходнос става овог члана, за ограде 
није потребно прибављати рјешење о обрачуну 
накнада. 
 
2. Привремени објекти 
 

Члан 57. 
 

(1) Привремени објекти су објекти монтажно-
демонтажног типа који се постављају за потребе 
градилишта, за организовање сајмова, јавних 
манифестација, затим киосци, телефонске говорнице, 
љетне баште, као и објекти који се постављају у случају 
ванредних услова и околности. 
(2) Привременим објектима, у смислу ове Одлуке 
сматрају се и спортска балон хала, аутопраона, објекти 
за потребе инфраструктурних система, паркиралишта, 
тенде, надстрешнице, јавни тоалети, као и други 
објекти који својом намјеном допуњују садржај главног 
пословног објекта. 
(3) Детаљнији услови за изградњу и постављање 
привремених објеката утврђују се посебном одлуком 
Скупштине општине у складу са законом, 
подзаконским актима и овом Одлуком. 

 
Члан 58. 

 
(1) Постављање привремених објеката врши се у 
зависности од намјене на основу идејног пројекта и 
локацијских услова, односно рјешења о грађевинској 
дозволи. 
(2) У документима из става 1. овог члана мора бити 
изричито утврђено да се ради о привременом објекту са 
утврђеним роком привремености и обавезом власника 
да по истеку рока или настанку одређених околности 
објекат уклони без права на накнаду. 
(3) Максимални рок привремености је пет година од 
издавања локацијских услова, а који је могуће 
продужити подношењем захтјева за продужење 
важности локације, ако је захтјев за продужење 
поднесен прије истека важности издатих локацијских 
услова. 
(4) Продужење важности локације врши се на основу 
претходне издатих локацијских услова/урбанистичке 
сагласности и грађевинске дозволе, а за објекте на 
јавним површинама и доказа о измиреним обавезама по 
основу закупа земљишта. 
(5) На основу документације из става 4. овог члана, а на 
захтјев инвеститора, продужава се грађевинска и 
употребна дозвола за привремени објекат. 
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Члан 59. 
 

(1) Привремени објекат је, у правилу, приземни и не 
може имати стамбену намјену, изузев ако се ради о 
објектима који се постављају у случају ванредних 
услова и околности. 
(2) Привремени објекти морају бити изграђени у свим 
својим дијеловима од монтажно-демонтажних 
елемената на такав начин да се без промјена и 
оштећења, или са мањим промјенама и оштећењима 
може одвојити од тла и поставити на друго мјесто. 
(3) Изузетно, од става 2. овог члана, легално 
изграђеном привременом зиданом објекту може се, по 
захтјеву инвеститора, односно власника објекта, 
продужити важност локације у складу са одредбама ове 
Одлуке. 

Члан 60. 
 

Локација за привремени објекат може се одобрити ако 
је испуњен један од слиједећих услова: 
а) ако је важећим спроведбеним плановима предвиђено 
постављање привремених објеката; или 
б) ако локација није приведена коначној намјени 
утврђеној у документу просторног уређења; или 
в) ако намјена привременог објекта допуњује садржај 
индивидуалног стамбеног, стамбено-пословног и 
пословног објекта, а то дозвољавају просторне 
могућности. 

Члан 61. 
 

(1) Привремени објекти (комерцијални киосци, 
спортска балон хала, аутопраона, као и други објекти 
који својом намјеном допуњују садржај основног 
објекта) и објекти за потребе инфраструктуре 
(трафостанице, базне станице, микробазне станице, 
предајници, агрегат и други) постављају се на основу 
грађевинске дозволе којој претходи издавање 
локацијских услова и рјешења о износу накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинскох земљишта и 
ренте. 
(2) Остали привремени објекти се постављају на основу 
локацијских услова, идејног пројекта и запсиника о 
исколчењу објекта. 
 

Члан 62. 
 

Привремени објекти морају бити лоцирани тако да ни у 
којем погледу не ометају пјешачке и саобраћајне 
токове, не умањују саобраћајну прегледност, не 
нарушавају изглед простора, не отежавају одржавање и 
коришћење комуналних грађевина и не ометају 
коришћење сусједних објеката. 
 

Члан 63. 
 

(1) У привременим објектима могу се обављати само 
дјелатности које не угрожавају животну средину. 
(2) За обављање дјелатности привремени обејкти 
морају испуњавати минималне техничке услове у 
погледу просторија, уређаја и опреме прописне за ту 
врсту дјелатности. 
 
 
 

2.1. Киосци 
 

Члан 64. 
 

Киосци су типски објекти изграђени од лаких 
квалитетнијих и нерђајућих материјала који се 
постављају на готову подлогу, а могу бити 
кормерцијални и намјенски. 
 

Члан 65. 
 

(1) Комерцијални киосци су типски монтажни објекти 
за обављање трговинске и услужне дјелатносити  
максималне бруто грађевинске површине до 20 m2. 
(2) Комерцијални киосци постављају се у складу са 
Планом размејштаја привремених објеката и важећом 
просторно-планском документацијом, односно ако 
такав документ није донесен у складу са важећим 
документом просторног уређења и стручним 
мишљењем правног лица које има одговарајућу 
лиценцу за израду документа просторног уређења. 
(3) Киоск на јавној површини мора бити постављен 
тако да слободна ширина пјешачке комуникације 
испред објекта не смије бити мања од 1,оо  m, ако 
постоји пјешачка стаза. 
(4) Киоск на приватној парцели, могуће је поставити 
изграђеном грађевинском земљишту уз легално 
изграђен индивидуални објекат, као и на неизграђеном 
грађевинском земљишту ако је то предивђено 
документом просторног уређења, и то тако да предња 
страна заједно са продајним пултом буде најмање 0,50 
m увучена у односу на јавну површину (регулациону 
линију). 
Архитектонско обликовање, величина и 
материјализација киоска мора бити у складу са 
усвојеним идејним рјешењем.. 
 

Члан 66. 
 

Намјенски киосци су типски монтажни објекти који се 
могу постављати на јавним површинама или у оквиру 
грађевиске парцеле, ради обезбјеђења паркинг 
простора, наплате паркирања, контроле улаза у објекте 
и комплексе, а чија бруто грађевинске површине не 
може бити већа од 3,oo m2. 
 
2.2. Спортска балон хала 
 

Члан 67. 
 

(1) Спортска балон хала у смислу ове одлуке, је 
привремени монтажно-демонтажни објекат 
пресостатичке или лаке конструкције (метална, дрвена) 
са покривачем од импрегнираног или пластифицираног 
платна, намјењен за обављање спортске активности. 
(2) Саставни дио спортске балон хале је технички блок 
са уређајима за гријање и хлађење, контролу притиска, 
кондиционирање ваздуха и сл. који се по правилу 
поставља изван волумена спортске балон хале 
(3) Балон хала може да садржи површине за извођење 
једне или више спортских дисциплина и простор за 
пратеће садржаје одређене прописима и нормативима 
за обављање спортских активности и дјелатности 
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(гардероба, санитарни блок, просторије за инвентар, 
просторије за одмор, љекарска соба, канцеларије и сл.). 
 

Члан 68. 
 

(1) Балон хала може се поставити у оквиру комплекса 
васпитно-образовних и спортских објеката и 
угоститељских објеката за смјештај, као и на земљишту 
које није приведено коначној намјени, уколико својим 
положајем и величином не угрожава коришћење 
сусједних објеката. 
(2) За потребе спортске балон хале треба обезбједити 
минимало 5 паркинг мјеста на припадајућој парцели. 
 
2.3. Аутопраона 
 

Члан 69. 
 

Аутопраона, у смислу ове Одлуке, је привремени 
монтажно-демонтажни објекат намјењен за ручно, 
полуаутоматско и аутоматско прање возила, која се 
може поставити као додатни садржај сљедећим 
пословним објектима: бензинске станице, ауто-салони, 
сервиси и технички прегледи возила, тржни центри, 
угоститељски објекти, те индивидуалним стамбеним и 
стамбено-пословним објектима, као и на земљишту које 
није приведено коначној намјени, уколико својим 
положајем и величином не угрожава коришћење 
сусједних објеката. 
 

Члан 70. 
 

(1) Аутопраона својим положајем не смије да угрожава 
колски и пјешачки саобраћај. 
(2) Поред система за прање возила, аутопраона мора у 
складу са важећим прописима и нормативима за 
обављање те врсте дјелатности да садржи гардеробу са 
санитарним блоком, магацин, канцеларију, простор за 
наплату услуге, сепаратор масти и уља за третман 
отпадних вода и слично. 
(3) На припадајућој парцели, за потребе аутопраоне 
неопходно је обезбиједити одговарајући број паркинг 
мјеста (минимално 1 паркинг мјесто на 1 мјесто за 
прање возила). 
(4) За постављање аутопраоне у зони индивидуалних 
стамбених и стамбено пословних објеката потребно је 
прибавити писмену сагласност сусједа дану у форми 
писане изјаве овјерене код надлежног органа или на 
записник код органа управе надлежног за послове 
грађења. 
 
2.4. Објекти за потребе инфраструктурних система 
 

Члан 71. 
 

(1) Објекти за потребе инфраструктурних система у 
смислу ове одлуке су објекти монтажно-демонтажног 
типа којима се врши пренос електричне енергије 
(стубови, трафо станице, нисконапонски ормари и сл.), 
телекомуникациони објекти (базне станице, микробазне 
станице, предајници, тв и радио примопредајници, 
агрегати и други слични објекти), а који нису 
дефинисани документом просторног уређења, 

(2) Објекти из става 1. овог члана се постављају уз 
претходно прибављену сагласност власника односно 
корисника сусједних објеката, поштујући технолошке 
захтјеве и техничке нормативе за поједине врсте 
инфраструктурних објеката, а у складу са 
урбанистичко-техничким условима. 
 
2.5. Паркиралишта 
 

Члан 72. 
 

(1) Паркиралиште као привремени објекат је 
привремено уређено земљиште које се користи за 
паркирање возила до привођења земљишта трајној 
намјени,  на којем морају бити обезбијеђени услови за 
несметано паркирање возила, а нарочито обиљежена 
мјеста за паркирање и правци кретања возила. 
(2) Привремена паркиралишта не могу служити као 
обезбјеђење трајних потреба за паркирањем 
планираних објеката. 
(3) Изградња паркиралишта није дозвољена на 
планираним зеленим површинама. 
 
2.6. Љетне терасе 
 

Члан 73. 
 

(1) Љетне терасе, у смислу ове одлуке, су отворени 
простори са припадајућим мобилијаром (столови, 
столице, жардињере за цвијеће, сунцобрани и сл.) 
лоцирани испред угоститељског обејкта. 
(2) Ширина одобрене љетне терасе не може прелазити 
габарите угоститељског објекта. 
(3) Макисмална бруто површина љетне терасе износи 
60 m2. 
(4) Изузетно, љетње баште могуће је поставити и у 
непосредној близини угоститељског објекта уколико је 
то дефинисано документом просторног уређења. 
 

Члан 74. 
 

(1) Љетна тераса може бити наткривена или 
ненаткривена. 
(2) Наткривање се врши сунцобранима или тендама. 
(3) Љетња тераса не може имати бочне засторе. 
(4) Љетне терасе се могу оивичити оградом или 
покретним цвјетним жардињерама максималне висине 
до 0,80 m, с тим да декоративни елементи не смију 
изаћи изван одобрених габарита љетне терасе  и њихова 
површина улази у укупну површину терасе. 
(5) Ограде је могуће поставити само према 
саобраћајници и између двије љетње терасе. 
(6) У дијеловима града гдје постоји уређен партер 
(поплочање) постављање тенди, конструкција и ограда 
у сврху урђења љетне баште, а које захтјевају 
интервенције у постојећем поплочању (анкерисање, 
бушење и слично), одобрава надлежни општински 
орган за послове грађења у складу са урбанистичко-
техничким условима који чине саставни дио локацијих 
услова. 
(7) Љетне терасе се не могу затварањем претворити у 
зимске терасе. 
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2.7. Тенде и надстрешнице 
 

Члан 75. 
 

(1) Тенде, у смислу ове Одлуке, су привремени објекти 
који се постављају изнад улаза или излога пословних 
простора, као и испред угоститељских и других 
пословних објеката, а у сврху заштите од атмосферских 
утицаја. 
(2) Надстрешнице, у смислу ове одлуке, су привремени 
објекти који се постављају изнад улаза или излога 
пословних простора и аутобуских стајалишта у сврху 
заштите од атмосферских утицаја. 
(3) У дијеловима града гдје постоји уређен партер 
(поплочање) постављање тенди и надстрешница које 
захтјевају интервенције у постојећем поплочању 
(анкерисање, бушење и слично), одобрава надлежни 
општински орган за послове грађења у складу са 
урбанистичко-техничким условима који чине саставни 
дио локацијих услова. 
 

Члан 76. 
 

(1) Тенда је конзолни или самоносиви, у правилу 
индустријски, склопиви привремени објекат, односно 
објекат лаке конструкције са импрегнираним или 
пластифицираним платном. 
(2) У првој зони градског грађевинског земљишта 
могуће је постављање искључиво индустријских 
склопивих тенди у складу са локацијским условима. 
 

Члан 77. 
 

 Наткривање улаза или излога пословних простора 
може се вршити надстрешницама конзолне монтажне 
конструкције од лаких материјала (метал, дрво), са 
чврстим покривачем (стакло, плекси, цријеп), 
максималне ширине 1,20 m, чији изглед мора бити у 
складу са архитектонским обликовним концептом и 
материјализацијом објекта на који се поставља. 
 

Члан 78. 
 

Надстрешнице на аутобуским стајалиштима су типске 
монтажне констукције, које се постављају као заштита 
корисника јавног превоза од атмосферских утицаја, а 
постављање се врши на регистрованим стајалиштима 
јавног превоза. 
 

Члан 79. 
 

(1) Изузетно, ако се тенда или надстрешница 
постављају уз индивидуални стамбени или стамбено-
пословни објeкат, односно пословни објекат у оквиру 
грађевинске парцеле у приватном власништву, не 
морају бити  конзолне, али својим положајем не смију 
угрожавати коришћење сусједних објеката, нити колски 
и пјешачки прилаз објекту. 
(2) Надстрешнице и тенде из става 1. овог члана 
постављају се у складу са локацијским условима. 
 
 
 
 

2.8. Јавни тоалети 
Члан 80. 

 
(1) Јавни тоалет, у смислу ове одлуке, је монтажни 
аутоматизовани санитарни објекат привременог 
карактера који је постављен на јавној површини и 
прикључен на одговарајућу инфраструктуру. 
(2) Локације за постављање јавних тоалета дефинишу 
се локацијсим условима у складу с документом 
просторног уређења. 
 
2.9. Остали привремени објекти  
 

Члан 81. 
 

Детаљнији услови за изградњу и постављање осталих 
привремених објеката утврђују се посебном одлуком 
Скупштине општине у складу са законом, 
подзаконским актима и овом Одлуком. 
 
3. Објекти пејзажне архитектуре  
 

Члан 82. 
 

(1) Објекти пејзажне архитектуре су: парк, врт, трг, 
гробље, дрворед, градски парк, рејонски парк, парк 
шума, плажа, кеј, школско двориште, двориште вртића, 
уређени простори унутар стамбених блокова, партери и 
друго. 
(2) На објектима из става 1. овог члана дозвољава се 
постављање елемената урбаног мобилијара (споменика, 
скулптура, расвјете, јавних чесми, фонтана канти за 
отпатке и сл. ), те партерно уређење у смислу изградње 
стаза, платоа, уређења зелених површина и слично. 
 

Члан 83. 
 

Уређење јавних површина у смислу изградње 
парковских стаза, спортских терена без трибина који су 
цијелом својом површином ослоњени на земљиште, 
једноставних дјечијих игралишта са опремом и темеља 
стабилних дјечијих играчака, приступне рампе за 
несметан приступ и кретање лицима са посебним 
потребама, ограђена игралишта за кућне љубимце и 
друге сличне радове врши се на основу локацијских 
услова, идејног пројекта и записника о исколчењу 
објекта у складу с докиментом просторног уређења. 
 

Члан 84. 
 

Елементи урбаног мобилијара као што су клупе, јавне 
чесме, мање фонтане, скулптуре, спомен плоче, 
контејнери и канте за отпатке и слично постављају се 
на основу локацијских услова и идејног пројекта, а 
обликовно морају бити уклопљени у амбијенталну 
цјелину и израђени од квалитетних материјала. 
 
4. Фасаде 

Члан 85. 
 

(1) Изглед фасаде објекта дефинише се локацијским 
условима  у складу са документом просторног уређења  
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(2) Реконструкција фасаде која подразумјева измјене 
вањског изгледа дефинише се локацијским условима  и 
врши се на основу грађевинске дозволе. 
(3) Издавању локацијских услова претходи израда 
идејног пројекта реконструкције фасаде који треба да 
понуди квалитетно рјешење које се уклапа у 
амбијенталну цјелину и мора бити одобрен од стране 
свих власника објекта. 
(4) За објекте од културно-историјског значаја или 
архитектонске вриједности прије издавања локацијских 
услова за промјену фасаде потребно је прибавити 
сагласност Републичког завода за заштиту културно-
историјског и природног насљеђа на идејни пројекат. 
 

Члан 86. 
 

(1) У колективним стамбеним и стамбено-пословним 
објектима затварање балкона, лођа и тераса изводи се у 
складу идејним пројектом одобреним од стране свих 
власника објекта, који чини саставни дио 
урбанистичко-техничких услова под условомда такво 
затварање не нарушава амбијенталну цјелину. 
(2) У складу са прихваћеним идејним пројектом могуће 
је одобрити фазно, односно појединачно затварање 
балкона, лођа и тераса. 
 

Члан 87. 
 

(1) Клима уређаји могу се постављати на спољним 
дјеловима зграда на мјесту које је за то одређено 
пројектом изградње или реконструкције објекта. 
(2) Ако мјеста за постављање клима уређаја нису 
одређена пројектном документацијом, клима уређаји се 
могу постављати на мјестима која нису видљива са 
јавних површина (дворишне фасаде, заклоњени 
дијелови лођа, балкони, терасе и сл.) што се дефинише 
локацијским уловима. 
(3) За постављање клима уређаја обавезно је да се 
обезбиједи отицање кондензоване воде на начин који 
онемогућава њено разљевање на друге површине. 
 
5. Сјеча стабала 
 

Члан 88. 
 

Сјеча стабала, у смислу ове Одлуке, подразумијева 
сјечу стабала која чине дио дрвореда или парка, сјечу 
скупине дрвећа или шуме засађене у насељу. 
 

Члан 89. 
 

(1) Сјеча стабала одобрава се у циљу реализације 
планских рјешења, а врши се на основу локацијских 
услова. 
(2) Услови за сјечу стабала утврђују се урбанистичко-
техничким условима којима се дефинишу услови за 
изградњу и кориштење објеката и земљишта, а уколико 
се ради о сјечи стабала која због свог положаја, врсте 
или других разлога представља хортикултурну и 
биолошку вриједност, прије издавања локацијских 
услова потребно је прибавити мишљење Републичког 
завода за заштиту културно- историјског и природног 
насљеђа. 
 

6. Уређење грађевинске парецеле које прелази ниво 
редовног одржавања парцеле 
 

Члан 90. 
 

Уређење грађевинске парцеле које прелази ниво 
редовног одржавања парцеле, подразумјева радове 
уређења грађевинске парцеле које се предузимају прије 
подношења захтјева за издавање грађевинске дозволе, 
као што су равнање терена, копање нових канала, 
затварање постојећих канала и пропуста, засипање 
напуштених бунара, уклањање комуналних инсталација 
и уређаја ван функције и слично и врши се на основу 
локацијских услова и обликовно мора бити уклопљени 
у амбијенталну цјелину. 
 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 91. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о грађевинском земљишту (Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, бр. 10/09, 2/11, 1/12 и 1/13). 
 

Члан 92. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-196/15                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.11.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
488. 
 
На основну члана 100. и 101. Закона о социјалној 
заштити, („Службени гласник Републике Српске“, број: 
37/12), члана 24. Закона о систему јавних служби, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07), 
члана 3. Закона о класификацији дјелатности Републике 
Српске, („Службени гласник Републике Српске“, број: 
66/13), члана 30. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)) и члана 33. тачка 
26. Статута Општине Козарска Дубица, („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 3/14), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на 32. редовној 
сједници, одржаној дана 30.11.2015. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о усклађивању организације и 

пословања ЈУ Центар за социјални рад  
Козарска Дубица 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о усклађивању организације и пословања  ЈУ  
Центар за социјални  рад Козарска Дубица објављене у 
“Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“, 
број: 1/15 у члану  4. став 1. додаје се „88.91 
Дјелатности дневне бриге о дјеци“. 
 



Број 10/15                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

14 

Члан 2. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-197/15                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.11.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
489. 
 
На основу члана 18. тачка 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12), члана 33. тачка 31. Статута Општине 
Козарска Дубица („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. 
Пословника о раду Скупштине општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска 
Дубица, на 32. редовној сједници одржаној  дана 
30.11.2015. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о разрјешењу директора ЈП „Центар  за 

информисање и културу“   Козарска Дубица 
 

I 
  
ЖЕЉКО ДРАГИЧЕВИЋ, дипл.економиста, из Козарске 
Дубице, разрјешава  се дужности директора ЈП „Центар 
за информисање и културу“ Козарска Дубица, због 
подношења неопозиве оставке.  
 

II 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном  гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-111-144/15                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.11.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
490. 
 
На основу члана 4. тачка 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) 
члана 18. тачка 2. и 3а Закона о систему јавних служби, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 
109/12), члана 33. тачка 31. Статута Општине Козарска 
Дубица („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица, на 32. 
редовној сједници одржаној  дана 30.11.2015. године, 
донијела је 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора  
ЈП "Центар за информисање и културу"  

Козарска Дубица 
 
I 

 
ДИЈАНА КОНДИЋ, дипломирани новинар, из Козарске 
Дубице, именује се за вршиоца дужности директора ЈП  
"Центар за информисање и културу" Козарска Дубица. 
 

II 
 
Именовање се врши на период до 60 дана. 
 

III 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 02-111-145/15                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.11.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
491. 
 
На основу члана 33. алинеја 3. Статута Општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14), члана 113. Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
4/14), члана 3. став 2. и члана 7. Одлуке о облицима, 
процедури и начину учешћа грађана корисника буџета 
и других субјеката у процесу припреме и доношења 
Буџета Општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
oпштине Козарска Дубица“, број: 9/07), Скупштина 
општине Козарска Дубица, на својој 32. редовној 
сједници, одржаној 30.11.2015. године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

 
Скупштина општине Козарска Дубица прихвата Нацрт 
Буџета Општине Козарска Дубица за 2016. годину уз 
препоруке Министарства финансија. 
 

II 
 

Нацрт Буџета Општине Козарска Дубица за 2016. 
годину, Скупштина општине  упућује на Јавну расправу 
која ће трајати 10 дана. 

  
III 

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

Приједлози, сугестије и примједбе могу се доставити 
Одјељењу за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета писменим путем. 

 
V 
 

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

VI 
 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-013-190/15                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.11.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
492. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14) и члана 1113. Пословника о раду 
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени 
гласник oпштине Козарска Дубица'', број: 4/14), 
Скупштина општине Козарска Дубица на 32. редовној 
сједници, одржаној дана 30.11.2015. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К   
 
I 

 
Скупштина општине Козарска Дубица прихвата 
Информацију о потребама и досадашњем степену 
стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида. 
 

II 
 
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-192/15                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.11.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
493. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14.) и члана 1113. Пословника о раду 
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени 
гласник oпштине Козарска Дубица'', број: 4/14.), 
Скупштина општине Козарска Дубица на 32. редовној 
сједници, одржаној дана 30.11.2015. године, донијела је 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К   
 
I 

 
Скупштина општине Козарска Дубица прихвата 
Информацију о стању у области основног и средњег 
образовања у школској 2014/15. години и упис ученика 
у школску 2015/16. годину на подручју Општине 
Козарска Дубица. 
 

II 
 
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-193/15                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.11.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
494. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица на 32. 
редовној сједници, одржаној дана 30.11.2015. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата 
Информацију о стању у области културе на подручју 
Општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-194/15                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.11.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
495. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица на 32. 
редовној сједници, одржаној дана 30.11.2015. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
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I 
 
Усваја се Одлука о уређењу простора и грађевинском 
земљишту уз сљедећу допуну: 
 
Иза члана 8. додаје се нови члан 9. који гласи:  
 
 „Висина ренте по м2 корисне површине објекта 
(км/м2) који ће се градити на осталом грађевинском 
земљишту утврђује се у проценту од 0,5% од просјечне 
коначне грађевинске цијене једног метра квадратног 
корисне површине стамбеног и пословног простора из 
претходне године за подручје Општине“. 
 
Остали чланови се помјерају за једно мјесто. 
 

II 
 

За провођење наведене Одлуке задужује се Одјељење за 
просторно уређење. 
 

III 
 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Oпштине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-013-196-1/15                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.11.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
496. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
 
Буџетска резерва              200 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва              200 КМ 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            200 КМ. 
 

3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-247/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 04.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
497. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
 
Буџетска резерва              100 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
 
-са позиције 
 
Буџетска резерва              100 КМ 
  
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            100 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-249/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
498. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
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(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Дјечијег 
вртића „Пчелица“ (потрошачка јединица 0070400) са 
позиције: 
 
412600 – Расходи по основу путовања  
                и смјештаја                                              300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
412600 – Расходи по основу путовања 
                и смјештаја                                              300 КМ 
  
-на позицију  
  
412900 – Остали непоменути расходи           300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и 
      наплату буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-251/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
499. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења 
за општу управу и борачко-инвалидску заштиту 
(потрошачка јединица 0070130) са позиције: 
 
412500 – Расходи за текуће одржавање МЗ     2.900 KM. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
 

-са позиције 
 
412500 – Расходи за текуће одржавање МЗ      2.900 KM 
 
Туристичкој организацији ОКД (потрошачка јединица 
0070920) 
-на позицијe      
 
411100 – Бруто плате           2.860 КМ. 
412900 – Остали непоменути расходи              40 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и 
наплату буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-241/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
500. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења 
за општу управу и борачко-инвалидску заштиту 
(потрошачка јединица 0070130) са позиције: 
 
412500 – Расходи за текуће одржавање МЗ    10.260 KM 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
412500 – Расходи за текуће одржавање МЗ    10.260 KM 
 
Локалној агенцији за развој ОКД (потрошачка јединица 
0070920) 
-на позиције     
  
411100 – Бруто плате          10.210 КМ 
412900 – Остали непоменути расходи               50 КМ 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и 
наплату буџета. 
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4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-242/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
501. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Центра за 
социјални рад (потрошачка јединица 0070300) са 
позиције: 
 
416300 – Дознаке пруж.услуга соц.заштите  
                из буџета Општине                                  800 КМ 
416900 – Остале дознаке соц.заштите  
                из буџета Општине                              1.100 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
416300 – Дознаке пруж.услуга соц.заштите  
                из буџета Општине     800 КМ  
-на позицију  
416200 – Дознаке соц.осигурања 
                из буџета Општине                                  800 КМ 
 
 -са позиције 
416900 – Остале дознаке соц.заштите  
                из буџета Општине                               1.100 КМ  
-на позицију  
412900 – Остали непоменути расходи        1.100 КМ. 
 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и 
      наплату буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-250/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 

502. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности(потрошачка 
јединица 0070150) са позиције: 

 
414100 – Фондови за развој-субв. за  
                запошљавање                       8.025 KM. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
414100 – Фондови за развој-субв. за  
                запошљавање                       8.025 KM 
 
ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“ (потрошачка јединица 
0070400) 
-на позиције     
  
411100 – Бруто плате           6.990 КМ. 
412900 – Остали непоменути расходи         1.035 КМ. 
  
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и 
наплату буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-260/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
503. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 
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1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења 
за општу управу и борачко-инвалидску заштиту 
(потрошачка јединица 0070130) са позиције: 
 
412300 – Расходи за режијски материјал       4.200 KM. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
 
-са позиције 
 
412300 – Расходи за режијски материјал        4.200 KM 
 
Одјељењуза финансије, рачуноводство и наплату 
буџета (потрошачка јединица 0070140)   
 
-на позицију      
 
412900 – Остали непоменути расходи         4.200 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и 
наплату буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-261/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
504. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења 
за општу управу и борачко-инвалидску заштиту 
(потрошачка јединица 0070130) са позиције: 
 
412300 – Расходи за режијски материјал       2.000 KM. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
412300 – Расходи за режијски материјал         2.000 KM 
 
-на позицију     
  

412900 –Rасходи по основу репрезентације    2.000 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и 
наплату буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-262/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
505. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Локалне 
агенције за развој општине Козарска Дубица 
(потрошачка јединица 0070910) са позиције: 
 
412300 – Расходи за режијски материјал           300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
412300 – Расходи за режијски материјал           300 КМ 
-на позицију  
 
412900 – Остали непоменути расходи           300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и 
наплату буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-269/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
506. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
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(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности(потрошачка 
јединица 0070150) са позиције: 
 
415200 – Фин. пројеката удружења грађана  
                и фондација                                    5.000 KM. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
415200 – Фин. пројеката удружења грађана  
                и фондација                                     5.000 KM 
-на позиције      
 
412900 – Средства за културне  
                манифестације           2.500 КМ 
415200 – Средства за културу          2.500 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-257/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
507. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава ЈП „Центар 
за информисање и културу (потрошачка јединица 
0818006) са позиције: 
 
412900 – Остали непоменути расходи       4.170 KM. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 

-са позиције 
412900 – Остали непоменути расходи               4.170 KM 
-на позицију      
621900 – Издаци за неизмирене обавезе  
                из ранијих година                      4.170 КМ. 
  
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и 
наплату буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-272/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.12.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
508. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности(потрошачка 
јединица 0070150) са позиције: 
 
414100 – Фондови за развој-субв. за  
                запошљавање                       9.280 KM. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
414100 – Фондови за развој-субв. за  
                запошљавање                       9.280 KM 
 
Локалној агенцији за развој (потрошачка јединица 
0070910) 
-на позицију      
411100 – Бруто плате          9.280 КМ. 
  
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и 
наплату буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-270/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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509. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Туристичке 
организације општине Козарска Дубица (потрошачка 
јединица 0070920) са позиције: 
 
511300 – Издаци за набавку опреме        1.330 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
511300 – Издаци за набавку опреме        1.330 КМ 
 
-на позицију  
412900 – Остали непоменути расходи        1.330 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и 
наплату буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-268/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
510. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 65. тачка  Статута Општине Козарска 
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 200,00 КМ  
Маријани Граховац из Козарске Дубице као 
финансијску помоћ за регистрацију Одбојкашког клуба. 
 
 
 
 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4152 – средства за спорт и исплатиће се на 
рачун Граховац Дарка број: 45433010000. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 01-434-110/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
511. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица 
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број: 
03/14) Начелник општине  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 200,00 КМ (две 
стотине конвертибилних марака) за исплату Стијак 
Нади из Козарске Дубице на име помоћи за лијечење. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број: 
5673015900307976. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужује се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-113/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
512. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 65. тачка  Статута Општине Козарска 
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Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 100,00 КМ Тица 
Неџаду као финансијску помоћ због тешке материјалне 
ситуације. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун 
број: 45403523002. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-107/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
513. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица 
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број: 
03/14) 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 
(хиљаду конвертибилних марака) за исплату Савезу 
Обољелих од дистрофије и сродних болести на име 
донаторске вечере за пројекат „Такси сервис за лица са 
инвалидитетом“.  

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције буџетска резерва и биће уплаћена на рачун 
Маринчић Зорице број: 5620108125212862 отворен у 
НЛБ Развојној банци. 

 
III 

 
За извршење ове Одлуке задужује се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 

 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-104/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.10.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
514. 
 
На основу чланова 72. Став 3 и 122. став 2  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ , број: 101/04. 42/05,  118/05 и 98/13) и члана 
65.  Статута Општине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) 
Начелник Општине Козарска Дубица,  доноси 
 

О Д Л У К У  
 
I 
 

У Општинску управу  Козарска Дубица, на радно 
мјесто на  Ветеринарског инспектора у Одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности-ПРИМА СЕ 
ТУТЊИЛОВИЋ ДРАГАН, доктор ветеринарске 
медицине из Градишке. 
 

II 
  

О провођењу ове Одлуке стараће се начелник Одјељења 
за општу управу и борачко-инвалидску заштиту. 
 

III 
 

По пријему ове Одлуке може се поднијети  приговор 
Начелнику Општине Козарска Дубица у року од 8 дана 
од пријема исте . 

IV 
 

Одлука ће бити достављена свим кандидатима  који су 
се пријавили на конкурс и биће истакнута на огласној 
табли Општине.  

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће  
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-103-5/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
515. 
 
На основу  члана 43. став  1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи  ( ,,Сл.гласник РС '',бр.101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 54. Статута  Општине  
Козарска Дубица (,,Службени гласник Општине 
Козарска Дубица '' , бр.03/14 ), а по захтјеву  ЈЗУ Дома 
здравља ,, Козма и Дамјан '' Козарска Дубица,  
Начелник Општине Козарска Дубица  , д о н о с и 



Број 10/15                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

23 

О Д Л У К У 
О давању сагласности  на Правилник о измјенама  и 
допунама  Правилника о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ Дому 
здравља  ,,Козма и Дамјан'' Козарска Дубица 

 
I 

 
Даје се сагласност на Правилник  о измјенама  и 
допунама  Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈЗУ Дом Здравља  ,, 
Козма и Дамјан''  Козарска Дубица  којег је донио 
Управни одбор ЈЗУ Дом Здравља  дана  
05.11.2015.године под бројем : 02-753-.4/15 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 
објављена  у   ,,Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица'' 
 
Број: 01-022-9/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
516. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( 
"Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13 ) и члана 65. Статута oпштине Козарска Дубица 
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица", број: 
03/14), Начелник општине,  д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о формирању Организационог одбора за 
Новогодишњи турнир у малом фудбалу 2016.године 

 
Члан 1. 

 
Формира се Организациони одбор за за Новогодишњи 
турнир у малом фудбалу 2016.године. 
 

Члан 2. 
 
У Организациони одбор из члана 1. именују се: 
 
1. Mиле Злојутро   - предсједник 
2. Драган Јаћимовић   - члан 
3. Мирослав Тица   - члан 
4. Жељко Драгичевић   - члан 
5. Горан Драгаш    - члан 
6. Слободан Премасунац   - члан 
7. Дијана Кондић   - члан 
 

Члан 3. 
 
Задатак Организационог одбора је да сачини програм 
Новогодишњег турнира у малом фудбалу 2016.године, 
прати припреме и обезбједи његову реализацију. 

 
 
 
 

Члан 4. 
 

За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-111-140/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
517. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Топић Дејану - у сврху 
подршке  сточарској производњи у износу од 1000,00 
КМ, на текући  рачун бр. 5620108113589255  код  НЛБ 
Развојне  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, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-254/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
518. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04, 
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118/05 и 42/05 ), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015.годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица ", бр.3/15 од 04.05.2015.)  Начелник Општине 
Козарска Дубица, дoноси 
 

ОДЛУКУ 
о додјели средстава за субвенцију крчења зараслог 

пољопривредног земљишта у  државном 
власништву  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средства у сврху 
подстицајних средстава за субвенцију крчења  Бурзић 
Армину у износу од׃ 
      -  2000,00 КМ, на рачун бр: 5673015000119167,  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 жиро 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-245/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
519. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Петковић Мирку - у сврху 
подршке  сточарској производњи у износу од 1000,00 

КМ, на текући  рачун бр. 5673015000221017  код  Волкс  
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, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-253/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
520. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Бабић Предрагу - у сврху 
подршке  воћарској производњи у износу од 1000,00 
КМ, на текући  рачун бр. 45294971001  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, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 
 
 
 



Број 10/15                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

25 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-255/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
521. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04, 
118/05 и 42/05 ), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015.годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица ", бр.3/15 од 04.05.2015.)  Начелник Општине 
Козарска Дубица, дoноси 
 

ОДЛУКУ 
о додјели средстава за субвенцију крчења зараслог 

пољопривредног земљишта у  државном 
власништву  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средства у сврху 
подстицајних средстава за субвенцију крчења 
Благојевић Горану у износу од׃ 
      -  2000,00 КМ, на рачун бр: 5620108102299425,  код 
НЛБ Развојне банке. 

II 
 

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

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-265/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
522. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04, 
118/05 и 42/05 ), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 

Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015.годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица ", бр.3/15 од 04.05.2015.)  Начелник Општине 
Козарска Дубица, дoноси 
 

ОДЛУКУ 
о додјели средстава за субвенцију крчења зараслог 

пољопривредног земљишта у  државном 
власништву  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средства у сврху 
подстицајних средстава за субвенцију крчења Ћургуз 
Пани у износу од׃ 
      -  1000,00 КМ, на рачун бр: 5673010330316552,  код 
Сбербанке. 

II 
 

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

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-264/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
523. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04, 
118/05 и 42/05 ), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015.годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица ", бр.3/15 од 04.05.2015.)  Начелник Општине 
Козарска Дубица, дoноси 
 

ОДЛУКУ 
о додјели средстава за субвенцију крчења зараслог 

пољопривредног земљишта у  државном 
власништву  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средства у сврху 
подстицајних средстава за субвенцију крчења 
Кнежевић Рајку у износу од׃ 
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      -  2000,00 КМ, на рачун бр: 5673010330508903,  код 
Волкс банке. 

II 
 

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

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-266/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
524. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04, 
118/05 и 42/05 ), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015.годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица ", бр.3/15 од 04.05.2015.)  Начелник Општине 
Козарска Дубица, дoноси 
 

ОДЛУКУ 
о додјели средстава за субвенцију крчења зараслог 

пољопривредног земљишта у  државном 
власништву  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средства у сврху 
подстицајних средстава за субвенцију крчења Фарми 
„Гавриловић“- вл. Гавриловић Драгоја у износу од׃ 
      -  1000,00 КМ, на рачун бр: 5550480855777644,  код 
Нове банке. 
 

II 
 

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

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-276/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
525. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самуправи ( 
Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05 ), члан 44. Статута Општине Козарска 
Дубица ( „ Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 07/05, 05/06, 06/07, 12/07 и 02/08), а на 
основу Рјешења број: 01-111-117/15, од 06.10.2015. 
године, начелник Општине д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о исплати накнаде за рад члана Комисије за оцјену и 
рангирање квалитетних грла на Михољданском 
сајму – изложби стоке одржаног   10.10.2015.године 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком одобрава се накнада члановима 
Комисије за оцјену и рангирање квалитетних грла на 
Михољданском сајму – изложби стоке одржаном 
10.10.2015. године у укупном износу од 200,00 КМ 
(двијестотине КМ ). 

 
Члан 2. 

 
        Накнада се исплаћује члану Комисије: 
 
1. проф.др Драгутин Матаругић, предсједник 
Комисије, ЈМБ 0202949100024, у износу од 200,00 КМ 
на текући рачун број 1567876301 код Uni Credit Bank 
Бања Лука. 

Члан 3. 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије, рачуноводство и наплату буџета. 
 

Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „ Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-226/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.10.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
526. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самуправи 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05 ), члан 44. Статута Општине Козарска 
Дубица („Службени гласник Општине Козарска 
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Дубица“, број: 07/05, 05/06, 06/07, 12/07 и 02/08), а на 
основу Рјешења број: 01- 111-117/15, од 06.10. 2015 
године, начелник Општине д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о исплати накнаде излагачима квалитетних грла за 
учешће на     Михољданском сајму – изложби стоке 

одржаног   10.10.2015.године 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком одобрава се накнада за учешће 
излагачима квалитетно приплодних грла на 
Михољданском сајму – изложби стоке одржаном 
10.10.2015. године у укупном износу од                                                              
(1250,00 КМ  ; хиљаду двјеста педесет конвертибилних 
марака). 

Члан 2. 
 

 Накнада се исплаћује за следеће излагаче: 
 
1. Фарма Лишчински ЈИБ  4508256800002 Клековци, 
2. Фарма Арсенић  ЈИБ 4402937440001 Јохова, 
3. Фарма Главаш  ЈИБ 4507819170004 Суваја, 
4. Фарма Гавриловић ЈИБ  4504874070001 Срефлије, 
5. Јеринић Мирослав  ЈМБГ 0502974370609 Јошик, 
6. Керановић Нејад ЈМБГ  2905955500296 Козарска 

Дубица, 
7. Фарма Вујасин   ЈИБ  4506852500005 Божићи, 
8. Туфегџија Добринко ЈМБГ 1212964161942 

Козарска Дубица, 
9. Трубарац Раде ЈМБГ 1011946161956 Међувође, 
10. Бакић Мирослав  ЈМБГ 2408952161942 Међувође, 
11. Гавриловић Милан ЈМБГ 2611966161953 Кадин 

Јеловац, 
12. Ковачевић Ненад ЈМБГ  0310985101468  

Драксенић, 
13. Радуловић Душко ЈМБГ  1701954161945 Парнице, 
14. Влаинић Саша  ЈМБГ 2407974161958 Драксенић, 
15. Стојаковић Бранко ЈМБГ  0204949161956  

Челебинци, 
16. Мехмедовић Расим  ЈМБГ  3008967161944 

Козарска Дубица, 
17. Савић Бранислав  ЈМБГ  1904979161948  Јасење, 
18. Глигић Станко ЈМБГ 1309955161968  Козарска 

Дубица, 
19. Јањуз Станко ЈМБГ 1706953161994 Козарска 

Дубица, 
20. Достица Милена ЈМБГ  2003976166945 Козарска 

Дубица, 
21. Захировић Ибрахим ЈМБГ 2605970161941  

Козарска Дубица  
22. Ритан Младен  ЈМБГ 2401980161945 Кошућа, 
23. Eнис Ханданагић  ЈМБГ 1603966161949 Козарска 

Дубица, 
24. Инел Ханданагић  ЈМБГ 0803989161941  Козарска 

Дубица, 
25. Бранислав Гавриловић ЈМБГ 0207980161947 

Срефлије. 
 

Члан 3. 
 

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

пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на жиро 
рачун корисника 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије, рачуноводство и наплату буџета. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „ Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-221/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.10.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
527. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самуправи ( 
Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05 ), члан 44. Статута Општине Козарска 
Дубица ( „ Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 07/05, 05/06, 06/07, 12/07 и 02/08), а на 
основу Рјешења број: 01- 111-116/15, од 06.10.2015. 
године, начелник Општине д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о исплати награда за учеснике за освојена прва, 
друга, трећа мјеста и шампиона сајма, у свим 

категоријама на     Михољданском сајму – изложби 
стоке који је  одржан 10.10.2015.године 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобрава се исплата награда за освојена 
прва, друга и трећа мјеста у свим категоријама и 
шампион сајма на Михољданском сајму – изложби 
стоке, који је одржан 10.10.2015.године. Награде се 
исплаћују  у укупном износу од 4.600,00 КМ                       
( четири хиљаде, шест стотина  конвертибилних 
марака). 

 
Члан 2. 

 
Награда се исплаћује за категорије: 
 
1. Краве: 
Сименталац: 
1. мјесто – износ 300,00 КМ, на  рачун 
5620108062964761 НЛБ Развојна  – Јеринић Мирослав  
2. мјесто - износ  200,00 КМ, на рачун  
5620103000001649- 21601000590-4 НЛБ Развојна                       
- фарма Вујасин 
3. мјесто – износ 100,00 КМ,на рачун  
5514902525451578-45323073000- Уникредит банка                       
Туфегџија Добринко 
 
 Холштајн:  
1. мјесто -  износ 300,00 КМ, на рачун 
5620108093980705 НЛБ Развојна  - Фарма Главаш  
2. мјесто - износ  200,00 КМ, на рачун 
5621008008545291 НЛБ Развојна   - Фарма Арсенић  
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3. мјесто – износ 100,00 КМ, на рачун 
5620108105770667, НЛБ Развојна, Лишчински Данијел 
 
2. Јунице: 
 Сименталац: 
 1. мјесто – износ 300,00 КМ, на рачун 
5673015900263938  Сбербанк,   Ранч Мехмедовић 
2. мјесто - износ  200,00 КМ, на рачун 562-010-
30000016-49 216-01-001441-5 НЛБ Развојна, 
    Трубарац Раде 
3. мјесто – износ 100,00 КМ, на рачун 
5520191493945893 Стојаковић Бранко  
Холштајн:      
1. мјесто -  износ 300,00 КМ, на рачун 
5620108093980705 НЛБ Развојна  - Фарма Главаш 
2. мјесто - износ  200,00 КМ, на рачун 
5620108105770667, НЛБ Развојна, Лишчински Данијел  
3. мјесто – износ 100,00 КМ, на рачун  
5620108023889475 , НЛБ Развојна - Фарма Гавриловић 
 
 3. Свиње:       
 1. мјесто -  износ 300,00 КМ, на рачун 
5673015900188763 Сбербанк  - Ковачевић Ненад 
 2. мјесто - износ  200,00 КМ, на рачун 1532614305 
Хипо банка    - Радуловић Милан 
3. мјесто – износ 100,00 КМ, на рачун 
5512081130152406 Уникредит банка   - Захировић 
Ибрахим 
 
 4. Овце:       
1. мјесто -  износ 300,00 КМ, на рачун 
5550488155727208 Нова Банка – Гавриловић Милан 
2. мјесто - износ  200,00 КМ, на рачун 45252567000 
Уникредит     - Бакић Мирослав 
 3. мјесто – износ 100,00 КМ, на рачун  
5673015900283144 Сбербанк - Ритан Младен 
3. мјесто – износ 100,00 КМ, на рачун 
5620108068737619 НЛБ Развојна   - Савић Бранислав 
 
5. Најљепши пар коња – 200,00 КМ, на рачун                                
- Ранч Мехмедовић 
 
6. Најљепши коњ – 200,00 КМ, на рачун                                         
-  Ранч Мехмедовић   
 
7. Шампион сајма – 500,00 КМ. на рачун                                         
- Арсенић д.о.о. 
 

Члан 3. 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије, рачуноводство и наплату буџета. 
 

Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „ Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-227/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.10.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 

528. 
 
На основу члана члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“, бр. 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 54. Статута 
општине Коз. Дубица (Сл. гласник Општине Коз. 
Дубица», бр. 3/14 и 2/15), Начелник општине Козарска 
Дубица, доноси 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за утврђивање стања објекта  

„Спортска дворана“ Козарска Дубица 
 
I 

У Комисију за утврђивање стања објекта „Спортска 
дворана“ у Козарској Дубици ,  именују се: 
 
1. Каурин Владимир, дипл. просторни планер, 

предсједник,  
2. Рашић Наташа, дипл. просторни планер, члан, 
3. Цикота Дарко, грађ. техничар, члан. 
 

II 
 

Задатак Комисије је да увиђајем на лицу мјеста дана 
17.11.2015. године утврди стање објекта „Спортска 
дворана“ у Козарској Дубици ради извођења 
грађевинских и других радова санације, те о томе одмах 
поднесе писани извјештај Начелнику општине. 
 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у «Службеном гласнику Општине Козарска Дубица». 
 
Број: 01-111-141/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
529. 
 
На основу члана 43. тачка 8., члана 44. став 1. и члана 
72.став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број:  101/04, 42/05 , 
118/05, 98/13) и члана 54. Статута општине Козарска 
Дубица (''Службени гласник општине Козарска 
Дубица'', бр. 3/14 ), начелник општине Козарска 
Дубица, д о н о с и  
 

П Р А В И Л Н И К 
ИЗМЈЕНАМА  И ДОПУНАМА  ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 

ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 
КОЗАРСКА  ДУБИЦА 

 
Члан 1. 

 
У правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији  радних мјеста Oпштинске 
административне службе Козарска Дубица , 
(''Службени гласник општине Козарска Дубица'', бр. 
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08/13, 11/13, 15/13, 21/ 13 , 6/14, 7/14 i 6/15)  и у даљем 
тексту Правилник , у члану  20: 
 
а)  у  ТАБЕЛИ у Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности , одсјек за цивилну заштиту, послије редног 
броја два додаје се  редни  број 3 (три), у првој колони : 
уписује се: Стручни сарадник за провођење 
оперативних мјера заштите и спасавања и 
складиштар МТС- а и опреме ЦЗ , а у четвртој 
колони уписује се број 1 један. 
 

Члан 2. 
 

Послије члана 76.  Правилника , додаје се нови члан 76. 
а ) који гласи :   
 
СТРУЧНИ  САРАДНИК ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И 
СПАСАВАЊА  И СКЛАДИШТАР  МТС- а и опреме 
ЦЗ .  
- ССС, пољопривредног  смијера , 1 година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у 
административној служби ,познавање рада на рачунару 
и положен возачки испит ,,Б'' категорије. 
 
ИЗВРШИЛАЦА: 1   
 
- врши провођење оперативних мјера заштите и 

спасавања, 
- врши провођење превентивних мјера у области 

заштите биља и биљних производа и заштите од 
поплава 

- врши одржавање и руковање средствима ЦЗ, 
- врши складиштење осталих МТС –а из пописа и  
- обавља рад на терену по потребама мјера заштите и 

спасавања. 
 

Члан 3. 
 
Овај Правилник ступа на снагу даном  доношења а  
објавиће се  у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-022-10/7/13       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.11.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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