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На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/17) и члана 113. Пословника о раду 
Скупштине општине Козарска Дубица, („Службени 
гласник општине Козарска Дубица“, број: 11/17), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на Тринаестој 
редовној сједници, одржаној дана 24.11.2017. године, 
донијела је  
 

А К Ц И О Н И   П Л А Н  
ЈАЧАЊА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И 

ИНКЛУЗИЈЕ  
У ОПШТИНИ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

ЗА 2018-2019. ГОДИНУ 
 

1. УВОД 
 
Акциони план јачања система социјалне заштите и 
инклузије у општине Козарска Дубица за 2018-2019. 
годину (у наставку: Акциони план) креиран је од стране 
Комисије за социјалну заштиту и инклузију општине 
Козарска Дубица (у наставку: СЗИ Комисија), у оквиру 
имплементације УНИЦЕФ Пограма који има за циљ 
унапређење социјалне и дјечије заштите, укључујући 
имплементацију пројекта “Дјеца без родитељског 
старања-Трансформација институција и превенција 
раздвајања дјеце од породица”. 
 
УНИЦЕФ програмске активности унапређења 
социјалне и дјечије заштите, укључујући 
имплементацију пројекта “Дјеца без родитељског 
старања-Трансформација институција и превенција 
раздвајања дјеце од породица”, у 2017. години  
имплементирају се у локацијама: Бања Лука, Љубушки, 
Козарска Дубица, те на нивоу Босанко-подрињског 
кантона Горажде којем припада Опћина Фоча у 
Федерацији БиХ, Опћина Пале у Федерацији БиХ и 
Град Горажде. 

Имплементација Пројекта има за циљ да осигура да 
дјеца без родитељског старања, дјеца под ризиком од 
раздвајања од породица и дјеца са тешкоћама у развоју 
уживају иста права и имају исти статус као и друга 
дјеца у Босни и Херцеговини. СЗИ Комисија и 
Општински оперативни тим за социјалну заштиту и 
инклузију (у наставку: СЗИ ООТ) имплементирају 

активности дефинисане поптисаним и опечаћеним 
плановима рада за 2017. годину, у складу са 
правилницима о раду именованих СЗИ општинских 
тијела. 
 
УНИЦЕФ пружа подршку локалним заједницама 
обухваћеним УНИЦЕФ Програмом и  Пројектом у 
развијању Акционих планова јачања  система социјалне 
заштите и инклузије, утемељених на детаљним 
процјенама ситуације рањивих група и закључцима 
са фокус групе реализоване крајем октобра 2017. 
године са представницима приоритетних 
маргинализованих група у циљу добијања информација 
о тренутној ситуацији и приједлозима за унапређење 
одређених питања од значаја за унапређење социјалне 
заштите и инклузије.  Акциони план јачања социјалне 
заштите и инклузије ће касније чинити интегрални дио 
локалних развојних стратегија. Процјена ситуације 
имала је фокус на дјецу, са посебним освртом на стање 
у секторима социјалне и дјечије заштите, здравства, 
образовања и правосуђа, укључујући и социо-
економске факторе. Такође, УНИЦЕФ је пружио 
подршку локалним заједницама у циљу јачања 
капацитета професионалаца, те пружио подршку на 
начин да је подржао посебно усмјерени пројекат у 
циљу да се успостави и осигура специфична услуга из 
области социјалне заштите и инклузије за  одређен број 
дјеце и породица. 
 
Комисија за социјалну заштиту и инклузију општине 
Козарска Дубица и Општински оперативни тим,  
именовани су од стране Начелника Општине Козарска 
Дубица 15. марта 2017. године. СЗИ Комисија и СЗИ 
ООТ чине представници општине Козарска Дубица, 
сектора социјалне заштите, образовања и здравства, 
полиције, локалних организација цивилног друштва и 
других релевантних партнера. Комисија има кључну 
улогу у примјени општинског модела социјалне 
заштите и инклузије и дјелује као трајно тијело с 
правом одлучивања по питањима социјалне заштите и 
инклузије, док Општински оперативни тим као 
успостављено тајно тијело пружа подршку раду СЗИ 
Комисје, третира питања на успостављању рефералних 
механизама у заштити дјеце и породица са дјецом, те 
пружа услуге на оперативном нивоу.  
 
Акциони план јачања социјалне заштите и инклузије у 
општини Козарска Дубица за 2018-2019. годину, јасно 

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

27.11.2017. године 
Козарска Дубица 

 

Број 13/17 
www.kozarskadubica.org 

Годишња претплата 100.00 КМ 
Жиро рачун 

Општински рачун 
за прикупљање јавних прихода 

UniCredit Bank 5620100000401973 
Врста прихода 722521 



Број 13/17                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

2 

дефинише начин и мјере које ће у наредне двије године 
предузети институције из свих  релевантних сектора 
укључених у систем социјалне заштите и инклузије 
(локална управа, образовање, здравство, социјална и 
дјечија заштита, полиција и правосуђе) у циљу  
превазилажења недостатака и јаза између потреба и 
расположивих ресурса, услуга и рефералних 
механизама у општини. Нацрт Акционог плана је 
10.11.2017. године био тема Јавне расправе када су 
грађани имали прилику да својим приједлозима 
унаприједе документ. 
 
Општински Акциони план јачања социјалне заштите и 
инклузије, послужиће као користан извор информација 
и полазна основа у смислу развоја социо-економских 
приоритета Општине Козарска Дубица, укључујући и 
креирање развојних докумената Општине. 
 
1.1. Методологија - Локани модел програма јачања 
система социјалне заштите и инклузије  (СЗИ модел) 
  
Програм Јачања система социјалне заштите и инклузије 
(СЗИ), а нарочито његов локални модел 
имплементације (СЗИ модел), осмишљен је да пружи 
подршку надлежним институцијама власти у Босни и 
Херцеговини (БиХ) како би допринијели 
искорјењивању социјалног искључивања, дјечијег 
сиромаштва, дискриминације и неједнакости у 
остваривању приступа услугама социјалне заштите, као 
и да би испунили међународне обавезе у вези са 
социјалном заштитом. Обавеза СЗИ модела је да 
примјени холистички, мултидисциплинарни и 
међусекторални приступ утврђивању приоритета, 
политика и средстава за имплементацију квалитетних 
политика и услуга социјалне заштите и инклузије.  

СЗИ модел је развијен као свеобухватна, вишестрана и 
дугорочна интервенција, уз поступне промјене у свим 
важним подручјима политика и услуга социјалне 
заштите и инклузије за дјецу и њихове породице. Овдје 
спадају настојања: 1) да се појача стручност 
релевантних установа; 2) да се побољша планирање и 
провођење политика социјалне заштите и инклузије за 
дјецу и њихове породице; 3) да се осигура рад на 
терену и инклузија дјеце и омладине кроз учешће; 4) да 
се изграде иновативне услуге и приступи раном 
дјечијем расту и развоју, дјечијој заштити и 
инклузивном образовању; те 5) да се подстакну и 
институционализирају реферални механизам и сарадња 
између носилаца одлучивања, пружалаца услуга и 
других релевантних установа које раде на заштити 
дјеце и бризи за дјецу. Другим ријечима, филозофија 
СЗИ модела је да се створе квалитетни капацитети, 
знање, мотивација и потенцијал да се настави са 
реформама и унаприједе политике и услуге у области 
социјалне заштите и инклузије.  

СЗИ модел примјењује методологију Приступа 
програмирању заснованом на људским правима (СЗИ 
Методологија)  и његове темељне принципе учешћа 
носилаца права и изградње капацитета носилаца 
дужности. Ови испреплетени процеси одвијају се кроз 
цијели СЗИ модел. СЗИ модел улаже напоре у 
дефинисање и јачање функција, улога, стратешких 
циљева и сарадње између установа и стручних радника 

у образовању, здравству, социјалној заштити и другим 
повезаним секторима у мјери у којој ти сектори 
третирају конкретне облике заштите и инклузије дјеце 
и породица на локалном нивоу. Та настојања доприносе 
унапређењу услуга и побољшању живота дјеце и 
њихових породица. Као такав, СЗИ модел може се 
дефинисати као интегрисани приступ јачању система 
социјалне заштите и инклузије у локалним заједницама, 
кроз јачање вјештина, процесе одлучивања заснованог 
на доказима, те унапређење интегрисаног приступа 
услугама свеукупне социјалне заштите и инклузије за 
дјецу и њихове породице на локалном нивоу. 

СЗИ модел подржава процес којим се осигурава да они 
који су изложени ризику сиромаштва и социјалне 
искључености добију прилике и ресурсе неопходне за 
потпуно учешће у економском, друштвеном и 
културном животу и за уживање стандарда благостања 
који се сматрају нормалним у друштву у коме живе.  
СЗИ моделом јача се систем социјалне заштите и 
инклузије  кроз адекватне политике и рефералне 
механизме, улагање у квалитетно образовање, 
здравство, учешће, социјалну заштиту и успјешно 
управљање услугама социјалне заштите за дјецу и 
њихове породице у БиХ. 

Концепти социјалне и дјечије заштите су међусобно 
повезани и међусобно се појачавају. Социјална и 
дјечија заштита настоје створити заштитничко 
окружење, у којем дјевојчице и дјечаци нису изложени 
насиљу, израбљивању и непотребном одвајању од 
породице, као и у којем закони, службе, понашање и 
праксе минимизирају дјечију угрожености, рјешавају 
познате ризичне факторе и јачају властиту отпорност 
дјеце. ЕУ дефинише социјалну инклузију као процес 
којим се осигурава да они који су изложени ризику 
сиромаштва и социјалне искључености добију прилике 
и ресурсе неопходне за потпуно учешће у економском, 
друштвеном и културном животу и за уживање 
стандарда живљења и благостања који се сматрају 
нормалним у друштву у коме живе. Инклузијом се 
осигурава да они остваре веће учешће у доношењу 
одлука које утичу на њихове животе и остваривању 
њихових темељних права. 

СЗИ модел подразумијева успостављање сарадње 
између локалних власти, центара за социјални рад, 
полиције, домова здравља, образових установа и 
организација цивилног друштва с циљем повећања 
њихових капацитета, алата и концепата за учење, 
пројектовање, имплементацију и мониторинг и 
евалуацију нових стандарда и услуга социјалне 
заштите. Додана вриједност СЗИ модела је у јачању 
рефералног модела у локалној заједници, подржавањем 
свих релевантних заинтересованих страна како би они 
комуницирали, сарађивали и координирали своје 
активности у корист дјечијих права и најбољег 
интереса дјетета. СЗИ моделом се исто тако отварају 
могућности за приватни сектор да подржи волонтерске 
и филантропске иницијативе.     

СЗИ модел подразумијева проактивно укључивање 
носиоца права у читав процес у заједници, чиме им се 
пружају вјештине и могућности да испитају и са 
другима размјене своје виђење стања заштите дјечијих 
права у својим заједницама, да дају допринос у одабиру 
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приоритетних мјера за задовољавање потреба дјеце, те 
да предводе имплементацију акција у заједници. СЗИ 
модел прати основне вриједности људских права, 
операционализоване кроз примјену приступа 
заснованог на људским правима и сталних напора на 
јачању капацитета свих укључених актера.   

Сврха СЗИ модела је да пружи подршку носиоцима 
дужности у процесу јачања система социјалне заштите 
и инклузије за дјецу и њихове породице кроз:  
 Јачање стручности кроз улагање у изградњу 
капацитета релевантних стручних радника (израда 
програма и буджета и пружање услуга).  
 Подстицање локалних власти да планирају и 
имплементирају политике социјалне заштите и 
инклузије за дјецу  и њихове породице.  
 Подржавање израде и вођења свеобухватних 
доказа о развојном контексту у заједници на основу 
континуираног социјалног мапирања и мониторинга 
дјечијих права.  
 
СЗИ модел не треба разумјети као једнократну 
интервенцију, него као приступ који еволуира. Нове 
политике креирају се на основу квалитетног 
промишљања о постигнутим резултатима, изазовима и 
препознатим неуспјесима у процесу. Како се јављају 
нове потребе, и одговор исто тако треба еволуирати. 
Овај процес је по својој природи динамичан: нове 
генерације дјеце расту са (новим) потребама и те нове 
потребе треба задовољити. Сама филозофија СЗИ 
модела је да се створе квалитетни капацитети, знање, 
мотивација и потенцијал да се настави са реформама и 
унаприједе политике и услуге, како би се унаприједиле 
и развиле локалне заједнице, а тиме и друштво у 
цјелини.  

1.2. Методологија израде Акционог плана 
јачања система социјалне заштите и инклузије 
 
Акциони план јачања система социјалне заштите и 
инклузије у општини Козарска Дубица за 2018-2019. 
годину, резултат је рада Комисије за социјалну заштиту 
и инклузију и Општинског оперативног тима за 
социјалну заштиту и инклузију, као мултисекторских 
тијела  која се састоје од представника руководилаца 
институција свих релевантних сектора и 
професионалаца запослених у тим институцијама. 
Изради Акционог плана претходила је детаљна Анализа 
ситуације у области социјалне заштите и инклузије, 
која је обухватала: 
 Прикупљање расположивих података о 
ситуацији у општини Козарска Дубица и посебно о 
стању рањивих група у локалној заједници, 
првенствено када се ради о дјеци са сметњама у развоју 
и њиховим породицама; 
 Информације из Анализе ситуације у области 
социјалне заштите и инклузије у општини Козарска 
Дубица; 
 Информације добијене у разговору са 
локалним  партнерима; 
 Мапирање и анализу расположивих и 
потребних услуга у области социјалне заштите и 
инклузије на нивоу локалне заједнице; 
 Анализу расположивих и потребних 
рефералних механизама; 

 Анализу проблема приоритетних социјално 
искључених група, са анализом узрока, улога, 
капацитета и ресурса у односу на дефинисане 
проблеме.  
 
Након горе наведеног, приступило се дефинисању 
социјално искључених категорија становништва, 
дефинисању приоритетних група и дефинисање 
проблема са којима се те групе суочавају, те анализи 
узрока, улога и недостатака капацитета носилаца 
дужности/пружалаца услуга у свим секторима, али и 
носилаца права/корисника услуга везано за дефинисану 
приоритетну групу.  

Анализа ситуације у области социјалне заштите и 
инклузије дјеце у општини Козарска Дубица, креирана 
је од стране СЗИ Комисије и усвојена је на 3. редовној 
сједнииц СЗИ Комисије одржаној 30.07.2017. године, уз 
напомену да иста садржи информације о приоритетним 
маргинализованим групама. На основу Анализе 
ситуације креиран је двогодишњи акциони план и 
усвојен од стране СЗИ Комисије на 5. редовној сједници 
одржаној 15.11.2017. године. 

Општински оперативни тим за социјалну заштиту и 
инклузију Општине Козарска Дубица, уз подршку СЗИ 
Комисије, развио је реферални механизам заснован на 
потребама да се унаприједи систем пружања услуга за 
приоритетно социјално искљученој групи. Протокол о 
сарадњи и поступању креиран је у циљу унапређења 
мултисекторалног приступа социјалне заштите и 
инклузије, увођењем рефералног механизма у оквиру 
пружања услуга за дјецу, а потписан је 7.11.2017. 
године од стране локалних институција/организација од 
значаја за социјалну заштиту и инклузију. 

 
2. АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ ПО ПИТАЊУ 
ПРИОРИТЕТНИХ СОЦИЈАЛНО ИСКЉУЧЕНИХ 
ГРУПА1 
 
“Анализа ситуације у области социјалне заштите и 
инклузије у општини Козарска Дубица“ финализирана 
је у септембру 2017. године (укључујући анализу 
узрока, улога, ресурса и капацитета у вези са 
дефинираним приоритетним проблемима), а базирана је 
на подацима из попуњених СЗИ упитника,  односно 
прикупљеним подацима добијеним од стране 
релевантних институција/организација локалне 
заједнице, информацијама добијеним од социјално 
искључених категорија становништва, укључујући  
информације фокус групе са представницима 
релевантних сектора и корисника социјалне заштите, те 
у свакодневном контакту са корисницима услуга и 
институцијама укључених у систем пружања услуга у 
сектору социјалне заштите и инклузије.  
 

                                                 
1Detaljan pregled  situacije  svake od pomenutih marginaliziranih 
grupa  dat  je  u  dokumentu  „Analiza  situacije  u  oblasti  socijalne 
zaštite  i  inkluzije djece u opštini  Kozarska Dubica“,  finaliziranog 
tokom septembra 2017. godine, uključujući analizu uzroka, uloga 
i  nedostataka  kapaciteta  u  vezi  sa  definiranim  prioritetnim 
problemima,  kreiranom  od  strane  SZI  Komisije  uz  podršku 
Opštinskog operativnog tima za socijalnu zaštitu i inkluziju. 
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Анализа ситуације омогућила је мапирање проблема и 
увид у тренутну ситуацију у секторима кључним за 
социјалну заштиту и инклузију у Општини Козарска 
Дубица. Иста је указала на бројне проблеме и 
недостатке у овој области, те на број социјално 
искључених група, како је у самом документу и 
наведено: 
 
 Дјеца са сметњама у физичком и психичком 
развоју 
 
Од укупног броја 3.613 (1.851М/1.762Ж) малољетних 
лица на подручју општине Козарска Дубица, преко ЈУ 
Центра за социјални рад, права је у 2016. години 
остварило укупно 142 (85М/57Ж) дјеце, од чега је 
укупно 52 (31М/21Ж) дјеце (до 15 година старости) са 
сметњама у физичком и психичком развоју. Када су у 
питању дјеце и младих са сметњама у развоју са 
територије општине Козарска Дубица, Центар за 
социјални рад води евиденцију све дјеца која су прошла 
поступак процјене потреба и усмјеравања дјеце и 
омладине са сметњама у развоју, уз напомену да је у 
евиденцији Центра укупно 52 (31М/21Ж) дјеце са 
сметњама у физичком и психичком развоју, али 
постоји сумња да сва дјеца која припадају поменутој 
маргинализованој групи нису евидентирана. Нема 
јединствене електронске базе података о дјеци  са 
сметњама развоју. Све основне школе имају Савјете 
ученика/ца и Савјете родитеља чије дјеловање 
доприноси унапређењу резултата рада школа. Уколико 
постоји потреба, а не постоји могућност другог 
адекватнијег збрињавања,  дјеца са сметњама у развоју 
се упућују у установе социјалне заштите. Тренутно је 6 
дјеце са сметњама у развоју смјештено у установе 
социјалне заштите, од чега се једно школује у  Центру 
„Заштити ме“ у Бањалуци. Дванаест (12) дјеце из 
локалне заједнице похађа специјалну школу ЈУ Центар 
„Сунце“ Приједор, а 6 ученика иде у специјално 
одјељење у оквиру ОШ „Свети Сава“.  
 
 Дјеца са сметњама у гласу, говору и језику 
 
Поред дјеце са сметњама у развоју, која су разврстана 
према Правилнику о процјени потреба и усмјеравању 
дјеце и омладине са сметњама у развоју, одређен број 
дјеце која су укључена у систем предшколског и 
основног образовања не подлијже разврставању, а 
имају одређене сметње у развоју. Код значајног броја 
такве дјеце су регистроване сметње у говорно-гласовној 
комуникацији, различите по врсти и интензитету.  
Од укупног броја 3.613 (1.851М/1.762Ж) малољетних 
лица на подручју општине Козарска Дубица, у 
школској 2015/2016. години основну школу, на 
подручју наше општине, похађало је укупно 1.355  
ученика од чега  699 дјечака и  656 дјевојчица што је за 
94 ученика мање него у претходној школској години, а 
за 529 ученика мање него школске 2008/09. Основна 
школа "Свети Сава" има специјално одјељења 
намијењенио за дјецу са психофизичким сметњама. Ово 
одјељење броји шест ученика са комбинованим 
сметњама, са којима ради логопед који је члан 
стручног мобилног тима имајући у виду да су потребе 
логопеда далеко веће. Када се ради о типичној дјеци, по 
добијеним информацијама од стране постојеће три 

основне школе велики број типичне дјеце има 
сметње у гласу, говору и језику. Нема јединствене базе 
података о дјеци са сметнама у гласу, говору и језику. 
Имплементацијом посебно усмјереног пројекта везано 
за успостављање Дневног центра који је заживио од 
1.09.2017. године, очекује се да ће се унаприједити 
услуге за дјецу са сметњама у гласу, говору и језику, 
обзиром да је подршком УНИЦЕФ-а набављен 
логопедски сет и запослен логопед. Након завршетка 
посебно усмјереног пројекта, од 1. фебруара 2018. 
године очекује се наставак пружања услуга уз 
финансијску подршку Општине Козарска Дубица. 
 
 Дјеца без адекватног родитељског старања 
 
Према подацима Општине Козарска Дубица, у општини 
живи 3.613 (1.851М/1.762Ж) малољетних лица. Преко 
ЈУ Центра за социјални рад, права је у 2016. години 
остварило укупно 142 (85М/57Ж) дјеце, укупно 77 
(47М/30Ж) дјеце чији је развој ометен породичним 
приликама, укупно 8 (2М/6Ж) дјеце без родитељског 
старања, те 5 (5М) дјеце са друштвено негативним 
понашањем.  У периоду од 1.1-31.03.2017. године, од 
укупно 140 (83М/57Ж) дјеце корисника права преко 
Центра за социјални рад, 55% је дјеце чији је развој 
ометен породичним приликама.  
 
Због осјетљивости проблематике дјеце без адекватног 
родитељског старања, постоји потреба да се поменутој 
маргинализованој групи посвети више пажње, 
првенствено када се ради о стручној подршци 
професионалаца, укључујући превенцију. Остављена, 
напуштена дјеца од једног, а нарочито оба родитеља, 
дјеца родитеља који се разводе, су ризична популација 
одакле се у највећем броју региструју асоцијална 
понашања која касније прелазе често у антисоцијална 
понашања, али то није увијек потврђено правило. Ризик 
враћања у своју, а ипак „туђу“ средину, даје често разне 
показатеље ризичног понашања дјетета. Припадност 
различитој етничкој или националној скупини може 
допринијети друштвеном и социјалном искључивању 
неке особе, нарочито дјетета. Групација дјеце под 
ризиком од искључености није постављена као коначан 
параметар, те се њихова искљученост показује само 
када се утврди да облик и обим њихове заштите није 
адекватан, или од стране родитеља, или је изостала 
друштвена реакција с циљем њихове заштите. 
Закључујемо да у односу на презентоване информације 
можемо идентификовати групацију дјеце под ризиком 
од искључења, као што су: дјеца под утјецајем 
комбинованих фактора ризика (дијете без родитељског 
старања и дијете са поремећајем у понашању и 
емоцијама), припадници етничких и националних 
мањина, дјеца расељених особа и избјеглица, дјеца у 
институцијама, дјеца са сметњама у развоју и др., што 
не значи да ову дјеца треба аутоматски сврставати у 
категорију социјално искључене дјеце, поготово ако је 
брига о њима адекватна. Потребно је узети у обзир и 
одређена питања која могу утјецати на идентификовање 
степена искључености дјетета. Наглашавамо да се 
статус угрожености дјетета не оцјењује само према 
захтјевима физичке сигурности, или према томе да ли је 
ријеч о дојенчету, или дјетету потпуно овисном о 
некоме, него и према броју осталих фактора који су 



Број 13/17                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

5 

наведени у овом документу. Без обзира на доб дјетета, 
угроженост се, такође, процјењује и према менталном 
стању дјетета, врсти и степену физичког 
онеспособљења дјетета, беспомоћности, немогућности 
да се одбрани, болести. Уколико породична и 
друштвена интервенција изостане у својим мјерама, 
услугама и пружању социјалне сигурности дјетету под 
ризиком од социјалне искључености, можемо 
закључити да је дијете социјално искључено.  
  
Посебно усмјереним пројектом подржаним од стране 
УНИЦЕФ-а, са имплементацијом у периоду 1.09.2017-
31.01.2018. године, успостављен је Дневни центар за 
дјецу и омладину са сметнајма у развоју као нова 
услуга ЈУ ЦСР општине Козарска Дубица. Очекује се 
да ће услугама бити обухваћено укупно 216 директних 
корисника од чега је 108 дјеце са сметњама у развоју и 
сметњама у гласу говору и језику и 108 родитеља.  Када 
се ради о одрживости услуге, иста је успостављена у 
оквиру објекта ЈУ ЦСР, а запошљавање једног 
професионалца биће планирано Акционим планом за 
2018-2019. годину, што укључују и трошкове 
планиране Буджетом општине Козарска Дубица. 
 
Обзиром на број проблема и недостатака у области 
социјалне заштите и инклузије, постојала је потреба  за 
дефинисањем критерија у циљу идентификовања 
приоритетних проблема с циљем њиховог рјешавања. 
На основу дефинисаних критерија, имајући у виду 
тренутно стање на подручју општине Козаска Дубица, у 
циљу унапређења  услуга за одређене маргинализоване 
групе и организованих  и заједнички координисаних 
активности на нивоу општине, када се ради о сарадњи 
међу секторима, Комисија за социјалну заштиту и 
инклузију општине Козарска Дубица, одлучила је да се 
у наредне двије године активности у области социјалне 
заштите и инклузије на нивоу ове локалне заједнице 
приоритетно усмјере на слиједеће маргинализоване 
групе: 
 
1) Дјеца са сметњама у физичком и психичком 
развоју; 
2) Дјеца са сметњама у гласу, говору и језику, 
3) Дјеца без адекватног родитељског старања. 
  
По окончању анализе ситуације током септембра 2017. 
године и на основу резултата исте, која између осталог 
обухвата дефинисане приоритетне социјално 
искључене групе, Комисија за социјалну заштиту и 
инклузију општине Козарска Дубица израдила је 
детаљан акциони план за 2018-2019. годину, чија 
реализација ће омогућити већи степен задовољења 
приоритетних потреба дефинисаних маргинализованих 
група. 
 
3. ЦИЉЕВИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
  
С обзиром на дефиниране приоритетне проблеме, 
основни циљеви овог Акционог плана су: 
 
1) Успоставити адекватне услуге и механизме 
сарадње који ће допринијети већој и квалитетнијој 
укључености дјеце и младих са потешкоћама у 

физичком и психичком развоју и њихових породица 
у локалну заједницу; 
 
2) Успоставити адекватне услуге за дјецу са 
сметњама у гласу, говору и језику, укључујући 
савјетодавне услуге за дјецу и родитеље; 
  
3) Успоставити адекватне услуге савјетовања 
и стручног рада са дјецом и младима без адекватног 
родитељског старања и њиховим 
родитељима/старатељима. 

У циљу што успјешније имплементације Акционог 
плана, приликом креирања истог, СЗИ Комисија је 
дефинисала сљедећи циљ: 
 
4) Осигурати подршку шире друштвене 
заједнице, али и виших нивоа власти за активности 
на пољу социјалне заштите и инклузије 
дефинираних група. 
 
Овако дефинирани основни циљеви настојаће се 
остварити низом конкретних мјера усмјерених на 
постизање слиједећих конкретних/ оперативних 
циљева: 
 
За Основни циљ 1.дефинисани су слиједећи 
оперативни циљеви: 
Циљ 1.1. Дефинисати реферални механизам који ће 
омогућити  да се утврди тачан број дјеце и младих са 
сметњама у физичком и психичком развоју, путем 
прикупљања података на терену, како би се могло 
прићи рјешавању проблема са којима се ове рањиве 
групе суочавају (социјална искљученост, те физичка и 
информативна неприступачност већине јавних услуга 
на подручју општине Козарска Дубица); 
Циљ 1.2. Ојачати капацитете свих локалних 
институција/организација  укључених у систем 
социјалне заштите и инклузије дјеце и младих ометених 
у физичком и психичком развоју на подручју општине 
Козарска Дубица; дефинисати механизме међусобне 
сарадње у процесу пружања стручних и савјетодавних 
услуга корисницима, те упућивање и праћење напретка 
сваког појединачног случаја, укључујући рану 
детекцију и интервенцију дјеце предшколске доби; 
Циљ 1.3. Успоставити и унаприједити постојеће 
механизме којима ће се интензивирати и побољшати 
сарадња свих локалних институција са родитељима, 
посебно када је ријеч о родитељима дјеце и младих са 
сметњама у физичком и психичком развоју ради јачања 
свијести о потреби и предностима процјене 
способности и усмјеравања, те начинима поступања са 
овом групом дјеце имајући у виду најбољи интерес 
малољетних лица и обезбјеђивање услова за оптималан 
развој у складу са њиховим могућностима. 
 
За Основни циљ 2.дефинисани су слиједећи 
оперативни циљеви: 
Циљ 2.1. Дефинисати реферални механизам који ће 
омогућити да се утврди тачан број дјеце са сметњама у 
говорно-гласовној комуникацији, путем истраживања и 
прикупљања података у сарадњи са 
институцијама/организацијама  о овим категоријама 
становништва; 
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Циљ 2.2. Ојачати капацитете свих локалних 
институција/организација укључених у систем 
социјалне заштите и инклузије на подручју општине 
Козарска Дубица и дефинисати механизме међусобне 
сарадње у процесу пружања адекватних стручних и 
савјетодавних услуга корисницима; 
Циљ 2.3. Побољшати приступачност постојећих услуга 
у заједници за ове категорије становништва, 
првенствено када се ради о савјетовању родитеља дјеце 
у циљу превенције везано за оштећења у гласу, говору 
и језику код дјеце . 
 
За Основни циљ 3.дефинисани су слиједећи 
оперативни циљеви: 
Циљ 3.1. Дефинисати реферални механизам који ће 
омогућити да се утврди тачан број  дјеце и младих без 
адекватног родитељског старања, путем истраживања и 
прикупљања података у сарадњи са 
институцијама/организацијама  о овим категоријама 
становништва; 
Циљ 3.2.Ојачати капацитете свих локалних 
институција/организација укључених у систем 
социјалне заштите и инклузије на подручју општине 
Козарска Дубица и дефинирати механизме међусобне 
сарадње у процесу пружања адекватних стручних и 
савјетодавних услуга корисницима; 
Циљ 3.3. Побољшати приступачност постојећих услуга 
у заједници за ове категорије становништва, 
првенствено када се ради о услугама савјетовања 
родитеља и дјеце без адекватног родитељског старања. 
 
За Основни циљ 4.дефинисани су слиједећи 
оперативни циљеви: 
Циљ 4.1.Интензивирати сарадњу локалних 
институција/организација са приватним сектором и 
медијима по питањима од значаја за социјалну заштиту 
и инклузију дефинисаних група и укључити већи број 
грађана, посебно младих и особа из руралних дијелова 
општине Козарска Дубица, у активности јачања 
социјалне заштите и инклузије приоритетних група. 
Циљ 4.2. Осигурати континуиран рад Комисије за 
социјалну заштиту и инклузију општине Козарска 
Дубица и Општинског оперативног тима  за социјалну 
заштиту и инклузију. 
Циљ 4.3. Осигурати подршку свих нивоа власти за 
активности преузете у оквиру овог Акционог плана. 
 
 
4. ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 
У циљу имплементације активности Акционог плана у 
двогодишњем периоду, очекивани извори финансирања 
су сљедећи: 
 
 Општина Козарска Дубица; 
 Министарство здравља и социјалне заштите РС;  
 Министарство просвјете и културе РС; 
 Министарство породице, омладине и спорта РС; 
 Јавни фонд за дјечију заштиту РС; 
 Међународни и локални донатори; 
 Приватни сектор; 
 Вјерске заједнице. 
 
 

5. МОНИТОРИНГ 
 
Мониторинг имплементације активности предвиђених 
документом „Акциони план јачања система социјалне 
заштите и инклузије у општини Козаска Дубица за 
2018.-2019. годину“  вршиће Комисија за социјалну 
заштиту и инклузију општине Козарска Дубица уз 
подршку Општинског оперативног тима за социјалну 
заштиту и инклузију општине Козарска Дубица. 
 

СЗИ Комисија ће извјештаје о имплементацији 
активности и оствареним резултатима прослијеђивати  
Начелнуку општине Козарска Дубица два пута 
годишње, док ће се Скупштина општине Козарска 
Дубица извјештавати на годишњој основи. 

Приликом вршења мониторинга, СЗИ Комисија очекује 
сарадњу свих институција која се баве социјалном 
заштитом и инклузијом, како на нивоу општине, тако и 
на нивоу ентитета РС.    
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Комисија за социјалну заштиту и инклузију општине 
Козарска Дубица ће на основу дефинисаног Плана 
активности за јачање система социјалне заштите и 
инклузије за 2018-2019. годину израдити детаљан 
годишњи план активности СЗИ Комисије, и о свом раду 
редовно извјештавати, начелника квартално, а 
Скупштину општине годишње. 
 
Број: 02-013-121/17                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.11.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
431. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
36. Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), Скупштина 
општине Козарска Дубица на Тринаестој редовној 
сједници одржаној дана 24.11.2017 године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за закључење уговора о 

купопродаји некретнине 
непосредном погодбом од Ћургуз Ковиљке из 

Козарске Дубице, Мало Двориште  
 
I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора о купопродаји 
некретнине Ћургуз (Чеде) Ковиљке из Козарске 
Дубице, Мало Двориште бб, путем непосредне погодбе, 
ради рјешавања имовинско-правних односа у оквиру 
реализације пројекта регулације водотока ријеке 
Кнежице-измјена тока ријеке Кнежице, а које се састоји 
од пољопривредног земљишта означеног као: 
- к.ч. бр. 913/2 „тук њива“ површине 1970м2, уписана у 
п.л. бр. 146 к.о. Мало Двориште, на име Ћургуз 
Ковиљка са дијелом 1/1 
 
по продајној цијени од 4.925,00 КМ (словима: 
четирихиљадедеветстодвадесетпет КМ). 
 

II 
 

Исплата купопродајне цијене у износу од 4.925,00 КМ 
извршиће се на текући рачун продавца – Ћургуз 
Ковиљке у року од 30 дана од дана потписивања 
купопродајног уговора сачињеног у облику нотарски 
обрађене исправе, након чега  се Општина Козарска 
Дубица, као купац може укњижити у јавним 
регистрима непокретности код Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Козарска 
Дубица и ући у посјед. 
 

III 
 

Овлашћује се начелник Општине Козарска Дубица да у 
име Општине Козарска Дубица закључи уговор о 
купопродаји некретнине из члана I ове Одлуке са 
Ћургуз Ковиљком из Козарске Дубице, Мало Двориште 
бб. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-123/17                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.11.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
432. 
 
На основу члана 36. став (2) тачка 24) Статута Општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника 
о раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица, на 
Тринаестој редовоној сједници, одржаној дана 
24.11.2017.године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Надзорног одбора 

 
I 
 

Разрјешавају се чланови Надзорног одбора: 
 
1. МИЛЕНА СТАНИЋ, предсједник 
2. МИЛАН ВРЕБАЦ, члан 
3. МИЛУТИН БУНДАЛО, члан 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-111-186/17                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.11.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
433. 
 
На основу члана 36. став (2) тачка 24) Статута Општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника 
о раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица, на 
Тринаестој редовној сједници, одржаној дана 
24.11.2017. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисија за буџет и финансије 

 
I 
 

Именују  се чланови Комисије за буџет и финансије: 
 
1. СЕНАДА ЗЛОКАПА; 
2. МИЛЕНА СТАНИЋ; 
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3.   ДАНИЈЕЛА БАЛАБАН; 
4.   ЈОВИЦА НОВАКОВИЋ; 
5.   НЕНАД САЏАК; 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-111-187/17                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.11.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
434. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“, 
број:97/16) члана 36. став (2) тачка 2)   Статута општине 
Козарска Дубица („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 12. Етичког 
кодекса изабраних представника-одборника у 
Скупштини општине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 6/06) 
Скупштина општине на Тринаестој редовној сједници, 
одржаној дана 24.11.2017. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за професионално 
усавршавање и савјетовање одборника и 
предсједника Савјета мјесних заједница 

 
I 
 

Овим Рјешењем именује се Комисија за професионално 
усавршавање и савјетовање одборника и предсједника 
Савјета мјесних заједница, у следећем саставу: 
 
1. СТОЈАН КРЊАИЋ, дип.правник; 
2. НАТАША РОДИЋ, дипл.правник; 
3. МИРКО МАРИН, дипл.инж.машинства. 
 

II 
 

Задатак Комисије је да донесе годишњи план обуке о 
професионалном усавршавању и савјетовању 
одборника и предсједника Савјета мјесних заједница и 
по утврђеном распореду одржава редовне састанке у 
мјесним заједницама, са циљем његове реализације, о 
чему сачињава Извод из записника и подноси  
извјештаје Скупштини општине. 
 

III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-111-188/17                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.11.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 

435. 
 
На основу члана 4. тачка 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03),  
члана 39. тачка 21. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 52. тачка 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), члана 36. тачка 24) Статута Општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) 
Пословника о раду Скупштине општине Козарска 
Дубицa, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 11/17), Скупштина општине Козарска 
Дубица на Тринаестој редовној сједници, одржаној 
дана 24.11.2017. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  вршиоца дужности секретара  

Скупштине општине   
 
I 
 

Стојан Крњаић, дипломирани правник из Козарске 
Дубице, именује се за вршиоца дужности секретара 
Скупштине општине на период најдуже до 90 дана. 
  

II 
 

Ово Рјешење  ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Oпштине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-111-189/17                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.11.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
436. 
 
На основу члана 36. став (2) тачка 3) Статута Општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број:  9/17), члана 129. став (1) 
Пословника о раду Скупштине општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 11/17), 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 Тринаестој редовној сједници, одржаној 
дана 24.11.2017. године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

 
Скупштина општине Козарска Дубица прихвата Нацрт 
Буџета Општине Козарска Дубица за 2018. годину. 
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II 
Нацрт Буџета Општине Козарска Дубица за 2018. 
годину, Скупштина општине  упућује на Јавну расправу 
која ће трајати 20 дана. 

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

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

 
V 

Завршна Јавна расправа одржаће се 13.12.2017 године у 
малој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 
часова. 

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

VII 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-013-120/17                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.11.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
437. 
 
На основу члана 36. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник oпштине Козарска Дубица'', број: 
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на 
Тринаестој редовној сједници, одржаној дана 
24.11.2017. године, донијела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К   
 
I 

 
Скупштина општине Козарска Дубица усваја Акциони 
план јачања система социјалне заштите и инклузије у 
Општини Козарска Дубица за 2018-2019 годину.  
 

II 
 
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-121-1/17                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.11.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 

438. 
 
На основу члана 36. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник oпштине Козарска Дубица'', број: 
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на 
Тринаестој редовној сједници, одржаној дана 
24.11.2017. 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 2016/17 години и упис ученика 
у школску 2017/18 годину на подручју Општине 
Козарска Дубица. 
 

II 
 
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-122/17                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.11.2017.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
439. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 54. став 1. алинеја 17 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и Одлуке 
о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2017. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) 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 друштвене дјелатности (потрошачка 
јединица 0070130) са позиције: 
 
4125-Расходи за текуће одржавање-МЗ       15.000 КМ 
4129-Расходи за остале услуге-МЗ         3.500 КМ 
4152-Финанс.пројеката,удруж.грађ. 
          и фондација                        6.000 КМ 
4152-Основни суд Козарска Дубица         6.000 КМ 
4152-Финанс.пројеката за поб.полож. 
          омладине                                                     4.500 КМ 
4152-Основне школе           3.500 КМ 
4161-Остале помоћи           9.000 КМ 
4161-Допунска заштита РВИ,бораца и  
          пор.погинулих                                     6.500 КМ 
4161-Стипендије        25.000 КМ. 
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2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена у Одјељењу за општу управу и 
друштвене дјелатности (потрошачка јединица 0070130) 
- са позиције 
4125-Расходи за текуће одржавање-МЗ       15.000 КМ 
- на позицију 
4125-Расходи за текуће одржавање         3.500 КМ 
4127-Расходи за услуге штамп.,информ.и  
         правне услуге                                             11.500 КМ 
 
- са позиције 
4129-Расходи за остале услуге-МЗ         3.500 КМ 
- на позицију 
 
4129-Расходи по основу обиљеж.годиш. 
          и знач.дат.                                                    3.500 КМ 
- са позиције 
4152-Финанс.пројеката удруж.грађ.и  
          фондација                                      6.000 КМ 
- на позицију 
 
4126-Расходи по основу путовања  
          и смјештаја .                       6.000 КМ 
- са позиције 
 
4152-Основни суд Козарска Дубица         6.000 КМ 
- на позицију 
 
4126-Расходи по основу путовања  
         и смјештаја .                       6.000 КМ 
 
- са позиције 
 
4152-Финанс.пројеката за поб.полож. 
          омладине                                      4.500 КМ 
- на позицију 
4129-Средства за културне манифестације       4.500 КМ 
- са позиције 
 
4152-Основне школе           3.500 КМ 
- на позицију 
 
4163-Субвенције за превоз ученика  
са пос.потр.                                                     2.000 КМ 
5113-Издаци за набавку опреме          1.500 КМ 
- са позиције 
 
4161-Остале помоћи           9.000 КМ 
- на позицију 
 
4129-Расходи по основу свецаности  
и прослава                                      9.000 КМ 
- са позиције 
 
4161-Допунска заштита РВИ,бораца и  
         пор.погинулих                                     6.500 КМ 
- на позицију 
 
4129-Расходи по основу обиљеж.годиш.и  
         знач.дат.                                                   3.500 КМ 
4129-Остали непоменути расходи        3.000 КМ 
- са позиције 
4161-Стипендије         25.000 КМ 
- на позицију 

 
4126-Расходи по основу путовања  
          и смјештаја                        4.000 КМ 
4129-Расходи по основу репрезентације       14.500 КМ 
4161-Једнократне помоћи за школовање         3.500 КМ 
4161-Демографска политика          3.000 КМ 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-137/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.09.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
440. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 54. став 1. алинеја 17 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и Одлуке 
о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2017. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава ЈУ Центар за 
социјални рад (потрошачка јединица 0070300) са 
позиције: 

 
4163 - Дознаке пруж.усл.соц.заштите из буџета  
           Општине                                                    3.000 KM. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позицијe 
 
4163 - Дознаке пруж.усл.соц.заштите  
            из буџета Општине                                 2.500 KM 
-на позицију 
 
6319 - Издаци за неизм.обав.из ранијих год.   2.500 KM       
-са позицијe 
 
4163 - Дознаке пруж.усл.соц.заштите из буџета  
           Општине                                                      500 KM 
-на позицију 
 
4191 – Расходи по основу исплате камате  
            по судским рјешењима                              500 КМ. 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 
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Број: 01-403-141/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.10.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
441. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21  
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2017. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва              290 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             290 КМ 
 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            290 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-143/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.10.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
442. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21  
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2017. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 
општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             450 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             450 КМ 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            450 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-144/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.10.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
443. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21  
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2017. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             650 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             650 КМ 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            650 КМ. 
 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
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4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-145/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.10.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
444. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21  
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2017. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва          1.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва          1.000 КМ 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи         1.000 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-146/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.10.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
445. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 54. став 1. алинеја 17 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и Одлуке 
о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2017. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва          1.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва          1.000 КМ 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи         1.000 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-134/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.10.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
446. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21  
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2017. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             400 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             400 КМ 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            400 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
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4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-149/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
447. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва          3.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва          3.000 КМ 
 
на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070130)  
-на позицију 
 
415200 – Средства за спорт        3.000 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-150/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
448. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 

Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва          1.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва          1.000 КМ 
 
на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070130)  
-на позицију 
 
4152 – Допунска заштита РВИ,бораца и  
            пор.погинулих                                     1.000 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-151/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
449. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             300 КМ 
 



Број 13/17                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

29 

на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070130)  
-на позицију 
 
4161 – Једнократне помоћи за школовање          300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-152/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
450. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             300 КМ 
 
на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070130)  
-на позицију 
 
4161 – Једнократне помоћи за школовање          300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-153/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 

451. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             300 КМ 
 
на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070130)  
-на позицију 
 
4161 – Једнократне помоћи за школовање          300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-154/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
452. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 
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1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 
општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             300 КМ 
 
на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070130)  
-на позицију 
 
4161 – Једнократне помоћи за школовање          300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-155/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
453. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 
општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             300 КМ 
 
на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070130)  
-на позицију 
 
4161 – Једнократне помоћи за школовање          300 КМ. 
 

3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-156/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
454. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва    
     300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва              300 КМ 
 
на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070130)  
-на позицију 
 
4161 – Једнократне помоћи за школовање          300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-157/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
455. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
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21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             300 КМ 
 
на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070130)  
-на позицију 
 
4161 – Једнократне помоћи за школовање          300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-158/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
456. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
 

-са позиције 
 
Буџетска резерва              300 КМ 
 
на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070130)  
-на позицију 
 
4161 – Једнократне помоћи за школовање          300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-159/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
457. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21  
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2017. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             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. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-160/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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458. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21  
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2017. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             300 КМ 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-161/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
459. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21  
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2017. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 
општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва     1.140,33 КМ. 
 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва      1.140,33 КМ 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи     1.140,33 КМ 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-162/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
460. 
 
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 66. став 1. 
алинеја 21  Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
9/17) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине 
Козарска Дубица за 2017. годину („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број 03/17) начелник 
oпштине Козарска Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Територијалне 

ватрогасне јединице (потрошачка јединица 
0070125) са позицијe: 

 
4129 –Остали непоменути расходи          200 KM. 
     
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позицијe 
 
4129 –Остали непоменути расходи          200 KM 
-на позицију 
 
5161 –Издаци за залихе мат.и сит.инв.          200 KM. 
 
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: 01-403-163/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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461. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21  
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2017. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             300 КМ 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            300 КМ 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-164/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
462. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва          7.000 КМ. 
 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва          7.000 КМ 
 
на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070130)  
-на позицију 
 
4152 – Пројекат породичнр мрд.и  
            здравствене заштите          7.000 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-165/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
463. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења за 

привреду и пољопривреду (потрошачка јединица 
0070150) са позиције: 

 
4141 – Фондови за развој-субвенције за  
            пољопривреду                                     7.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
 
-са позиције 
4141 – Фондови за развој-субвенције 
            за пољопривреду                                      7.000 КМ 
 
-на позицију 
 
4133 – Камате на домаће кредите         7.000 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
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4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
: 01-403-172/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
464. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Остала буџетска 

потрошња (потрошачка јединица 0070190) са 
позиције: 

 
4181 – Камате на кредит ЕИБ        30.450 КМ 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
4181 – Камате на кредит ЕИБ        30.450 КМ 
-на позицију 
 
4133 – Камате на домаће кредите       30.450 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-171/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
465. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења за 

стамбено комуналне послове (потрошачка јединица 
0070160) са позиције: 

 
6311 – Издаци по основу ПДВ-а                      25.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
6311 – Издаци по основу ПДВ-а                       25.000 КМ 
 
на  Осталу буџетску потрошњу (потрошачка јединица 
0070190) 
-на позицију 
 
4133 – Камате на домаће кредите       25.000 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-171-1/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
466. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             300 КМ 
 
на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070130)  
-на позицију 
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4152 – Средства за спорт             300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-170/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
467. 
 
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 
21.Статута oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2017. годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/17) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             977 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             977 КМ 
 
на Одјељење за стамбено комуналне послове 
(потрошачка јединица 0070160)  
-на позицију 
 
4125 – Одржавање и санација јавне расвјете       977 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-168/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
468. 
 
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.97/16), 

члана 54. Статута Општине Козарска Дубица 
("Службени гласник Општине Козарска Дубица", бр. 
03/04 и 12/05) и Фондова за развој – Програм 
кориштења средстава субвенција за запошљавање и 
пољопривреду у 2017. годину ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр: 04/17),  Начелник 
Општине Козарска Дубица, д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисања  манифестације  „Сајам вина“,   
пољопривредном  произвођачу  Бањац Александру  
ЈБМГ 0109975161953  у износу од  200,00 КМ, на 
текући  рачун бр. 5673015021761031  код  Сбер банке. 

 
II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-140/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.10.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
469. 
 
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник РС'' број: 97/16 ) , и  члана 87. 
Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник 
oпштине Козарска Дубица '',  број:  09/17 ), а по захтјеву 
Чекић Драгице , Начелник општине Козарска Дубица ,   
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
I 

 
Одобравају се новчана  средства у износу од 450,00  
КМ ( четристотине педесет конвертибилних марака)  
ЧЕКИЋ ДРАГИЦИ, у сврху регулисања трошкова 
дуготрајног лијечења . 
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II 
 
Средства из тачке 1. ове одлуке  одобравају се са 
позиције :  411415 - новчане помоћи у случају болести  
и инвалидности, а уплатиће се на текући рачун Чекић 
Драгице . 

III 
 
За  сровођење ове одлуке задужују  се  надлежна 
одјељења општинске управе општине Козарска Дубица   
 

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

Број: 01-403-335/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 31.10.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
470. 
 
На основу члана 82.Закона о локалној самоуправи ( 
,,Службени гласник РС'' број:  97/16 ),  и  члана 65. 
Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник 
oпштине Козарска Дубица '',  број: 03/14 и 2/15 ) ,  
Начелник  oпштине Козарска Дубица ,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобравању кабла Ловачком удружењу ,,Јеленˮ  

из Козарске Дубице 
 
I 

 
Одобрава се 350 метара ЕЛКАЛЕКС 2X16 кабла, 
Ловачком удружењу ,, Јеленˮ, у сврху адаптације 
водоводне и електро инсталације на ловачкој кући у 
Стригови. 

II 
 
Цијеви наведене у тачки 1. ове долуке, налазе се на 
депонији предузећа ,,Електродистрибуцијаˮ, Козарска 
Дубица, а власништво су општине. 
 

III 
 
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за 
стамбено- комуналне послове. 

 
IV 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у ,,Службеном гласникуˮ Општине Козарска Дубица. 
 
Број: 01-370-142/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 31.10.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

471. 
 
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.97/16), 
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица 
("Службени гласник Општине Козарска Дубица", бр. 
03/04 и 12/05) и Фондова за развој – Програм 
кориштења средстава субвенција за запошљавање и 
пољопривреду у 2017. годину ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр: 04/17),  Начелник 
Општине Козарска Дубица, д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање  стручног предавања,  Удружењу  
пчелара „Козарска Дубица“   у износу од 300,00 КМ,  на 
текући рачун  бр.  5620108059101930  код  НЛБ  Банке. 

 
II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-147/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
472. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 450,00 КМ Милени 
Станивуковић у сврху регулисања трошкова 
дуготрајног лијечења. 
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II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 411415 – новчане помоћи у случају болести и 
инвалидности, а уплатиће се на текући рачун Милене 
Станивуковић број: 45016875000. 
 

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-430-54/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
473. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ 
Службени гласник РС“ број: 97/16 ) и члана 66. Статута 
Општине   Козарска Дубица  („ Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број:9/17) Начелник 
општине доноси 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу  средстава 

 
I 
 

Одобравају  се средства  у износу од 7.000 КМ , у сврху 
побољшања породичне медицине за ЈЗУ, Дому здравља 
,,Козма и Дамјан'' Козарска Дубица. 
 

II 
 
Средства из тачке I. ове  Одлуке одобравају се са 
позиције буџетске резерве  на позицију 415200-150012-
пројекат породичне медицине и здравствене заштите.  

 
III 

 
За извршење ове Одлуке задужују се надлежно 
одјељење општинске управе Општине Козарска 
Дубица. 

IV 
        
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 
објавиће се у“ Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-166/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

474. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број:  97/16 ) ,  
члана 87. Статута oпштине Козарска Дубица 
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '',  број: 
09/17)  и члана 79. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе (,,Сл. гласник РС'' број: 97/16)  Начелник  
oпштине Козарска Дубица ,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
o именовању Комисије за спровођење  

јавног Конкурса 
 

Члан 1. 
 

Именује се конкурсна комисија за  спровођење јавног 
Kонкурса  за   попуну упражњеног радног мјеста у 
Општинској управи  Козарска Дубица број: 01-103-   
22/17 од 24.10.2017. године . 

 
Члан 2. 

 
 У састав Комисије  из члана 1. ове Одлуке  именују се : 
1. МИРЈАНА  ЈУРИШИЋ    - предсједник,           
2. СЛОБОДАН ПРЕМАСУНАЦ - члан, 
3. РАДОЈКА  БУКВА     – члан 
4. АНА ДЕВЕТАК    – члан и  
5. ДУШКО  БОДИЛОВИЋ  - члан .     
 

Члан 3. 
 
Задатак  Комисије је да дана.27.11.2017. године у 9,00 
часова , са кандидатима за радно мјесто . савјетник 
начелника за правна питања из области финансија,  
обави улазни интервију и утврди   испуњеност  услова 
Јавног  конкурса , те предложи редослед кандидата. 
 

Члан 4. 
 

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у  ,,Сл. гласнику Општине Козарска Дубица ''.      
 
Број: 01-111-182/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
475. 
 
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи ( 
,,Службени гласник РС'' број:  97/16 ),  и  члана 87. 
Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник 
oпштине Козарска Дубица '',  број: 09/17) ,  Начелник  
oпштине Козарска Дубица ,  д о н о с и 
  

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
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I 
 
Одобравају се новчана средства у износу од 1.600,00 
КМ, МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ,,КНЕЖИЦАˮ, у сврху 
адаптације Дома културе у Кнежици. 
 

II 
 
Средства из тачке 1 ове одлуке одобравају се са 
позиције 412591-13002- расходи за одржавање мјесних 
заједница. 

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

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у ,,Службеном гласникуˮ Општине Козарска Дубица. 
 
Број: 01-434-141/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
476. 
 
На основу члана 6.став 3. а у вези са чланом 82 став 1 
Закона о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), чланом 65. Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“ број 03/14 и 02/15) и 
Јавним конкурсом за попуну радних мјеста у 
Општинској управи Козарска Дубица број 01-103-22/17 
од 24.10.2017. године, Начелник Општине Козарска 
Дубица доноси 
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

У Општинску управу Козарска Дубица на радно мјесто 
САВЈЕТНИКА НАЧЕЛНИКА ЗА НОРМАТИВНО 
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА 
прима се РОДИЋ НАТАША, дипломирани правник из 
Кнежице. 

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

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у Службеном гласнику општине Козарска Дубица. 
 
Број: 01-103-22/17-1           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 

477. 
 
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.97/16), 
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица 
("Службени гласник Општине Козарска Дубица", бр. 
03/04 и 12/05) и Фондова за развој – Програм 
кориштења средстава субвенција за запошљавање и 
пољопривреду у 2017. годину ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр: 04/17),  Начелник 
Општине Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање  куповине расплодних свиња да би 
сточарску произоводњу довео на ниво самоодрживости,  
пољопривредном произвођачу   Кнежевић  Благоји  
ЈМБГ 0604962161947 у износу од 500,00 КМ, на текући 
рачун  бр. 5673015900306133  код  Сбер  Банке. 

 
II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-129/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.09.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
478. 
 
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.97/16), 
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица 
("Службени гласник Општине Козарска Дубица", бр. 
03/04 и 12/05) и Фондова за развој – Програм 
кориштења средстава субвенција за запошљавање и 
пољопривреду у 2017. годину ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр: 04/17),  Начелник 
Општине Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  
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I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске производње,  
пољопривредном произвођачу   Батар Маринку  ЈМБГ 
1508961100000  у износу од 800,00 КМ, на текући рачун  
бр. 45317833000  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 привреду и  пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-138/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.10.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
479. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Сл.гласник  Републике Српске“, 
број: 97/16), члана  66. Статута општине Козарска 
Дубица („Сл.гласник општине Козарска Дубица“, број: 
09/17) Начелник општине Козарска Дубица доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о формирању Комисије за праћење имплементације 

и реализације  пројекта ЦЕБ 2 
 
I 

 
Формира се Комисија за праћење  и имплементацију  и 
рализацију  пројекта ЦЕБ 2 у општини Козарска 
Дубица у сљедећем саставу: 
 
1. Даријан Бабић, мр арх, предсједник 
2. Емир Кочан, дипл.ек, члан 
3. Даница Вуковић, дипл.ек, члан 
4. Буразор Милан, дипл.соц. радник, члан 
 

 
II 
 

Задатак Комисије  је да проведе информативну 
кампању везано за Пројекат ЦЕБ 2 као и да проведе све 
остале радње које су обавезе општине Козарска Дубица, 
а саставни су дио  Акционог плана за реализацију  
Пројекта ЦЕБ 2, одржавање састанака  са корисницима, 
анкетирање  корисника и израда плана преселења за 
кориснике. 

III 
 
О свим предузетим активностима Комисија ће 
извјештавати начелника Општине, УНХЦР и ЦРС. 
 

IV 
 

Ово  рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-181/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 06.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
480. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике Српске» 
број: 97/16) и  члана  66. Статута општине Козарска 
Дубица («Службени гласник општине Козарска 
Дубица» број: 09/17),  начелник општине Козарска 
Дубица, доноси сљедеће: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању комисије  

 
I 

Именује се комисија у саставу: 
 
1. Бабић Милан, предсједник комисије 
2. Крњајић Стојан, члан комисије и  
3. Балта Драган, члан комисије  

 
II 
 

Задатак комисије је да изврши процјену вриједности 
неисправног путничког возила у власништву општине 
Козарска Дубица, сљедећих карактеристика: марка 
возила - ФОРД, тип Ескорт,  број шасије - 
WFOBXXGCABNL73352, број мотора - NL73352,  
година производње 1992., погонско гориво – бензин, 
радна запремина мотора 1392 cm3,  није у возном стању 
и одјављено је, те да путем лицитације изврши продају 
истог. 

III  
  
Оглас о лицитацији возила објавиће се на огласној 
табли општине Козарска Дубица и путем 
информативних емисија ЈУ Центар за информисање и 
културу Козарска Дубица. 

 
IV 

  
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику општина Козарска 
Дубица. 
 
Број: 01-111-191/17           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.11.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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481. 
 
На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
54. Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) начелник 
Општине Козарска Дубица односи 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању Општинског тима  

за имплементацију пројекта (ПИТ) 
 
I 
 

У Рјешењу о именовању Општинског тима за 
имплементацију пројекта (ПИТ), број: 01-111-74/15 од 
26.06.2015. године („Сл. гласник Општине Козарска 
Дубица“,  број: 6/15) 
 
- у тачки I под редним бројем 3. умјесто Тадић Илије 

именује се Мишић Сања,  
- у тачки I под редним бројем 7. умјесто Стојчић 

Винка именује се Гргача Нада. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-74-1/15           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.08.2017.године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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