
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. 
 
На основу члана 31.з. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12) и члана 33. тачка 4. Статута 
Општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска  Дубица“, број: 3/14.) и члана 113. 
Пословника о раду Скупштине општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 4/14.), Скупштина општине Козарска 
Дубица на 25. редовној сједници, одржаној  дана 
31.03.2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Буџета Општине Козарска Дубица за 

2015. годину 
 

I 
 

Усваја се Буџет Општине Козарска Дубица за 2015. 
годину.  

II 
 

Саставни дио ове Одлуке је Буџет Општине Козарска 
Дубица за 2015. годину. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“, 
а примјењиваће се од 01.01.2015. године. 
 
Број: 02-013-85/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Општи дио 
Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 6 
А.  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 9,058,600 
1. 710000 Порески приходи 6,243,900 
 711000 Приходи од пореза на доходак 100 
 713000 Порези на лична примања и прих.од 

сам.дјел. 761,000 
 714000 Порези на имовину 470,000 
 715000 Порези на промет производа и услуга 2,800 
 717000 Индиректни порези дозначени од УИО 5,000,000 
 719000 Остали порески приходи 10,000 

2. 720000 Непорески приходи 2,414,700 
 721000 Приходи од финанс.и 

нефинанс.имовине  265,200 
 722000 Накнаде,таксе и прих.од пруж.јавних 

услуга 1,927,500 
 723000 Новчане казне 2,000 
 729000 Остали непорески приходи 220,000 

3. 730000 Грантови 
 731000 Грантови 

4. 780000 Трансфери између буџетских 
јединица 400,000 

 781000 Трансфери ЈЛС 400,000 
Б.  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 8,463,450 
1. 410000 Текући расходи 8,443,450 
 411000 Расходи за лична примања 3,027,050 
 412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 2,567,450 
 413000 Расходи финансирања и 

др.фин.трошкови 785,950 
 414000 Субвенције 145,000 
 415000 Грантови  522,200 
 416000 Дознаке на име социјалне заштите 1,395,800 

2. *** Буџетска резерва 20,000 
В.  БРУТО БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(А-Б) 595,150 
Г.  НЕТО ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНС.ИМОВИНУ(I-II) 203,500 
I 810000 Примици за нефинансијску имовину 877,000 
 811000 Примици за произведену сталну 

имовину 200,000 
 813000 Примици за непроизведену сталну 

имовину 400,000 
 817000 Примици по осн.пореза на додату 

вријед. 277,000 
II 510000 Издаци за нефинансијску имовину 673,500 
 511000 Издаци за произведену сталну 

имовину 349,000 
 513000 Издаци за непроизведену сталну 

имовину 30,000 
 516000 Издаци за залихе мат. и ситан инв. 15,500 
 517000 Издаци по основу пореза на додату 

вриједн. 279,000 
Д.   БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(В+Г) 798,650 
Ђ.   НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Ж) -798,650 

  
   

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

02.04.2015. године 
Козарска Дубица 

 

Број 2/15 
www.kozarskadubica.org 

Годишња претплата 100.00 КМ 
Жиро рачун 

Општински рачун 
за прикупљање јавних прихода 

UniCredit Bank 5620100000401973 
Врста прихода 722521 
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Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 6 
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -798,650 
I 920000 Примици од дугорочног задуживања  

921000 Примици од дугорочног задуживања  
II 620000 Издаци за отплату дугова 798,650 

621000 Издаци за отплату дугова 798,650 
И.   РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ 

(Д+Ђ) 
0 

Ј.   УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 9,935,600 
К.   УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ 9,935,600 

     Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину 
Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 6 
     
I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 9,058,600 
     

1. 710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 6,243,900 
1.1. 711000 Приходи од пореза на доходак и 

добит 100 
 711113 Порез на приходе од пољопр.и шумар. 100 
     

1.2. 713000 Порези на лична примања 761,000 
 713111 Порез на приходе од самосталне 

дјелат. 60,000 
 713112 Порез на приходе од сам.дјел.у 

пауш.износу 1,000 
 713113 Порез на лична примања 700,000 
     

1.3. 714000 Порези на имовину 470,000 
 714111 Порез на имовину 20,000 
 714112 Порез на непокретности 450,000 
 714311 Порез на пренос непокретности и 

права 
     

1.4. 717000 Индиректни порези дозначени од 
УИО 5,000,000 

 717111 Индиректни порези дозначени од УИО 5,000,000 
     

1.5. 715000 Порези на промет производа и 
услуга 2,800 

 715111 Општи порез на промет по општој 
стопи 900 

 715112 Општи порез на промет по нижој 
стопи 800 

 715115 Општи порез на промет алкохолних 
пића 300 

 715211 Општи пор.на пром.усл. по општој 
стопи 500 

 715212 Општи пор.на пром.усл.у 
год.пауш.изн. 300 

     
1.6. 719000 Остали порези 10,000 

 719113 Порез на добитке од игара на срећу 10,000 
     

2. 720000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2,414,700 
2.1. 721000 Приходи од финанс.и нефинансијске 

имовине 265,200 
 721222 Приход од давања у закуп 

објек.општине 75,000 
 721223 Приход од земљишне ренте 150,000 
 721224 Приход од закупа земљишта у својини 

РС 40,000 
 721311 Приходи од камата на новчана 

средства 200 
2.2. 722000 Административне таксе 90,000 

 722121 Општинске административне таксе 90,000 
2.3. 722000 Комуналне таксе 294,000 

 722312 Комуналне таксе на фирму 235,000 
 722315 Ком.таксе за држ.сред.за игру 
 722316 Ком. таксе за прир.прогр.у угост.обј. 6,000 
 722317 Ком.таксе за кор.витрина за изл.робе 1,000 
 722318 Ком.таксе за кор.рекламних паноа 3,000 
 722319 Ком.таксе за кор.простора за 

паркирање 40,000 
 722321 Боравишна такса 7,000 
 722391 Ком.таксе за кор.прос.за камп.и 

шаторе 2,000 

Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 6 
     

2.4. 722000 Накнаде по разним основама 1,244,000 
 722411 Накнаде за уређивање грађ.земљишта 175,000 
 722424 Накнада за кориштење минер.сировина 20,000 
 722425 Накнада за промјену 

намј.пољопр.земљ. 20,000 
 722435 Сред.за репр.шума 

оств.прод.шум.сорт. 500,000 
 722437 Накн.за посл.опш.инт.у шумама у 

прив.св. 15,000 
 722442 Накнада за воде за пиће у јавном 

водоснабд. 10,000 
 722446 Накн.за заштиту вода коју плаћају 

вл.трансп.сред. 40,000 
 722447 Накнада за испуштање отпадних вода 40,000 
 722457 Накн.за употр.вјеш.ђубр.и хем.за 

зашт.биља 6,000 
 722461 Комунална накнада 235,000 
 722463 Накнада за извађени матер. из 

водотока 100,000 
 722465 Накнада за воде за инд.процесе 3,000 
 722467 Накн.за реал.пос.мјера за заш.од пож. 70,000 
 722491 Концес.накн.за кор.прир.доб.од 

општ.инт. 10,000 
     

2.5. 722000 Приходи од пружања јавних услуга 299,500 
 722521 Приходи општинских органа управе 16,500 
 722591 Властити прих.-Центар за социјални 

рад 
 722591 Властити прих.-Дјечији вртић Пчелица 130,000 
 722591 Властити прих.-Територијална 

ватрог.јед. 
 722591 Властити прих.-ЈУ СЦ "Никола Тесла" 30,000 
 722591 Властити прих.-Центар за инф.и 

културу 115,000 
 722591 Властити прих.-Народна библиотека 8,000 
     

2.6. 723000 Новчане казне 2,000 
 723121 Новчане казне изречене у пр.поступку 2,000 

2.7. 729000 Остали непорески приходи 220,000 
 729124 Остали општински приходи 220,000 

3. 730000 ГРАНТОВИ 
 731200 Грантови из земље 

4. 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 
БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 400,000 

 781316 Трансфери ЈЛС 400,000 
II  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 877,000 
1. 811000 Примици за произведену сталну 

имовину 200,000 
 811127 Примици за зграде и објекте 200,000 

2. 813000 Примици за непроизведену сталну 
имовину 400,000 

 813110 Примици за земљиште 400,000 
3. 817000 Примици по основу пореза на додату 

вриједност 277,000 
 817110 Примици од ПДВ-а -Општ.управа 18,000 
 817110 Примици од ПДВ-а -Цент.за инф.и 

културу 9,000 
 817110 Примици од ПДВ-а -ЕИБ 250,000 
    УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНС. 
ИМОВИНУ  

9,935,600 

              Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину 
Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 6 
I БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 8,463,450 
1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 8,443,450 

1.1. 411100 Расходи за лична примања 3,027,050 
411100 Бруто плате 2,627,800 
411200 Бруто накнаде трошкова запослених  399,250 

1.2. 
412000 

Расходи по основу коришћења роба 
и услуга 2,567,450 

  412100 Расходи по основу закупа 2,500 

412200 
Расх.по основу утр.енерг.ком.и 
комун.услуга 282,550 
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Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 6 
412300 Расходи за режијски материјал 69,700 
412400 Расходи за материјал за посебне намјен 58,700 
412500 Расходи за текуће одржавање 727,300 

412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 53,500 

412700 
Расходи за осигурање и банкарске 
услуге 178,500 

412800 
Расходи за усл.одржав.јавних 
површина 570,000 

412900 Остали непоменути расходи 624,700 
1.3. 

413000 
Расходи финанс.и други 
фин.трошкови 785,950 

413300 Камате на домаће кредите 785,950 
1.4. 414000 Субвенције 145,000 

414100 Субвенције нефинанс.субјектима 145,000 
1.5. 415000 Грантови 522,200 

415200 
Текући и капитални грантови 
непроф.субјек. 522,200 

1.6. 416000 Дознаке на име социјалне заштите 1,395,800 
416100 Дознаке на име социјалне заштите 1,032,600 
416200 Здравств.осиг.корисника центра 22,200 
416300 Дознаке пружаоцима услуга центра 281,000 
416900 Проширени видови социјалне заштите 60,000 

2. *** Буџетска резерва 20,000 
II  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 673,500 
1. 

510000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 673,500 

1.1. 
511000 

Издаци за произведену сталну 
имовину 349,000 

511100 Издаци за изградњу објеката 90,000 

511200 
Издаци за инвест.одржав.,реконст.и 
адапт. 121,500 

511300 Набавка опреме 82,500 
511700 Издаци за нематеријалну имовину 55,000 

1.2. 513000 Издаци за прибављање земљишта 30,000 
513100 Набавка земљишта 30,000 

1.3. 516000 Издаци за залихе мат.и ситан инв. 15,500 
1.4. 517000 Издаци по основу ПДВ-а 279,000 

    УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. 
ИМОВИНУ  

9,136,950 

 Финансирање . 
                                                      . 
Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 6 
I ФИНАНСИРАЊЕ -798,650 
  НЕТО ПРИМИЦИ ОД 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
1. 910000 Примици од финансијске имовине 

911400 Примици од наплате датих зајмова 
II НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -798,650 

1. 920000 Примици од задуживања 
920000 Примици од дугорочног задуживања 

2. 621000 Издаци за отплату дугова 798,650 
621300 Издаци за отплату главнице пр.зајмова 683,000 

621900 
Издаци за отплату неизм.обав.из 
прет.год. 115,650 

        
    УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 9,935,600 
    УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ 9,935,600 

Организациона класификација  
. 
Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 6 
Назив потрошачке јединице: Скупштина општине  

1. 
412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 210,700 
4129 Бруто накнаде скупштинских 

одборника 180,000 
4129 Бруто накнаде за рад чл.радних тијела 

и ком. 16,000 
4129 Општинска изборна комисија 10,500 
4129 Савез општина и градова 4,200 

  

Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 6 
2. 415 Текући грантови 90,000 

4152 Накнаде парламентарним странкама 90,000 
    

    
Укупно потрошачка јединица 
0070110 300,700 

Назив потрошачке јединице: Начелник општине 
  

1. Буџетска резерва 20,000 

    
Укупно потрошачка јединица 
0070120 20,000 

Назив потрошачке јединице: Територијална 
ватрогасна јединица 

1 
412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 46,200 
4122 Расх.по основу утр.енергије,ком.и 

комуник.усл. 23,700 
4123 Расходи за режијски материјал 2,000 
4124 Расходи за материјал за посебне 

намјене 5,700 
4125 Расходи за текуће одржавање 4,500 
4126 Расходи по основу путовања и 

смјештаја 2,000 
4127 Расходи за стручне услуге 4,000 
4129 Остали непоменути расходи 4,300 

2 5161 Издаци за залихе мат.и сит.инв. 2,000 

    
Укупно потрошачка јединица 
0070125 48,200 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу и борачко 
инвалидску заштиту 

1. 
412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 395,000 
4122 Расходи по основу утрошка енергије 65,000 
4122 Расходи по основу комуналних и 

комуник.усл. 55,000 
4123 Расходи за режијски материјал 45,000 
4125 Расходи за текуће одржавање 20,000 
4126 Расходи по основу путовања и 

смјештаја 32,000 
4127 Расходи за осигурање и банк.услуге 8,000 
4127 Расходи за услуге штамп,инфор.и 

правне усл. 60,000 
4127 Расходи за одржавање лиценци 9,000 
4127 Расходи за услуге ресертификације  4,000 
4127 Остале стручне услуге 5,000 
4129 Расходи за стручно усавршавање 5,000 
4129 Расходи по судским рјешењима 35,000 
4129 Расходи по основу репрезентације 20,000 
4129 Расходи по основу свечаности и 

прослава 15,000 
4129 Расходи по основу обиљеж.годиш.и 

знач.дат. 2,000 
4129 Остали непоменути расходи 15,000 

   
2. 412 Мјесне заједнице 40,000 

4125 Расходи за текуће одржавање 30,000 
4129 Расходи за остале услуге 10,000 

3. 416 Дознаке на име социјалне заштите 70,000 
4161 Допунска заштита РВИ, бораца и 

пор.погинулих 70,000 
4. 5113 Издаци за набавку опреме 25,000 

5. 
5161 Издаци за залихе мат.,робе и 

сит.инв. 10,000 
6. 5171 Издаци по основу ПДВ-а 20,000 

  

    
Укупно потрошачка јединица 
0070130 560,000 

  
Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије, 
рачуноводство и наплату буџета 

  
1. 411 Расходи за лична примања 2,130,000 
 4111 Бруто плате 1,865,000 
 4112 Бруто накнаде трошкова запослених 265,000 
 4112 Бруто накнаде трошкова запослених-

волонтери 
2. 412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 170,000 
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Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 6 
4129 Бруто накнаде волонтерима 160,000 
4129 Остали непоменути расходи 10,000 

    
Укупно потрошачка јединица 
0070140 2,300,000 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности 
1. 412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 25,000 
 4129 Средства за културне манифестације 20,000 
 4129 Услуге мртвозорства 3,000 
 4129 Остали непоменути расходи 2,000 
2. 414 Субвенције 45,000 
 4141 Фондови за развој-субвенције за 

запошљавање 45,000 
3. 415 Текући грантови 431,800 
 4152 СУБНОР 3,000 
 4152 Општинска борачка организација 50,000 
 4152 Удружење РВИ 5,000 
 4152 Црвени крст 40,000 
 4152 Међуопштинска орг.слијепих и 

слабовидих 4,000 
 4152 Удружење пензионера 5,000 
 4152 Удружење "Растимо заједно"  4,800 
 4152 СПД "Просвјета" 12,000 
 4152 Финанс.пројеката удруж.грађ.и 

фондација 20,000 
 4152 Средства за културу 10,000 
 4152 Средства за спорт 200,000 
 4152 Фин.пројеката за поб полож.омладине   12,000 
 4152 Сред.за финанс.вјерских заједница 20,000 
 4152 Основне школе 12,000 
 4152 Пројекат породичне мед.и здравствене 

заштите 15,000 
 4152 Остала удружења 10,000 
 4152 Инклузија у основном образовању 5,000 
 4152 ЈУ Спомем подручје Доња Градина 4,000 
4. 416 Дознаке на име социјалне заштите 269,000 
 4161 Стипендије 133,000 
 4161 Једнокр.помоћи за школовање и 

награде учен. 20,000 
 4161 Демографска политика 60,000 
 4163 Субвенције за превоз ученика 56,000 
5. 5113 Цивилна заштита-набавка опреме 10,000 

  

    
Укупно потрошачка јединица 
0070150 780,800 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за 
пољопривреду 
1. 412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 30,000 
 4127 Противградна заштита 30,000 
2. 414 Субвенције 100,000 
 4141 Фондови за развој-субвенције за 

пољопривреду 100,000 

    
Укупно потрошачка јединица 
0070151 130,000 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено 
комуналне послове 
1. 412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 1,255,000 
 4122 Услуге дератизације,дезинфекције и 

дезинсекције 15,000 
 4125 Одржавање путева и улица 100,000 
 4125 Сред.за пошумљ.и развој општине-

одржав.шум.пут. 500,000 
 4125 Одржавање објеката водопривреде 30,000 
 4125 Одржавање и санација јавне расвјете 30,000 
 4128 Расходи за одржавање чистоће 170,000 
 4128 Одржавање зелених површина 60,000 
 4128 Расходи за услуге зимске службе 100,000 
 4128 Трошкови уличне расвјете-ел.енергија 240,000 
 4129  Црпна станица-расх.ел.енергије и 

одржавање 10,000 
2. 5111 Издаци за изградњу објеката 90,000 
 5111 Издаци за изградњу објеката 90,000 
3. 5112 Издаци за инвест.одржав.,рекон. и 

адаптацију 110,000 

Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 6 
 5112 Реконструкција и модернизација улица 100,000 
 5112 Рекон.и инв.одрж.објек.и прос. 10,000 
4. 5113 Издаци за набвку опреме 20,000 
5. 5117 Издаци по основу ПДВ-а 250,000 

    
Укупно потрошачка јединица 
0070160 1,725,000 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно 
уређење 
1. 412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 55,000 
 4127 Геодетско-катастарске услуге 25,000 
 4127 Услуге нитара и вјештачења 10,000 
 4127 Трошкови пројектне документације 10,000 
 4129 Технички прегледи, надзор објеката и 

ревизија 10,000 
2. 5117 Издаци за нематеријалну имовину 55,000 
 5117 Израда просторно планске 

документације 55,000 
3. 5131 Издаци за прибављање земљишта 30,000 
 5131 Набавка земљишта 30,000 

    
Укупно потрошачка јединица 
0070170 140,000 

Назив потрошачке јединице: Остала буџетска 
потрошња 
1. 4129 Поврат и прекњижавање јавних 

прихода 3,000 
2. 413 Расходи финансирања и 

др.финанс.трошкови 785,950 
 4133 Камате на домаће кредите 695,000 
 4133 Камате на кредит ЕИБ 90,950 
3. 621 Издаци за отплату дугова 798,650 
 6213 Издаци за отплату главнице 683,000 
 6219 Издаци за неизм.обав.из ранијих год.. 115,650 

    
Укупно потрошачка јединица 
0070190 1,587,600 

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални 
рад 
1. 411 Расходи за лична примања 196,500 
 4111 Bруто плате 171,500 
 4112 Bруто накнаде трошкова запослених 25,000 
2. 412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 39,500 
 4122 Расх.по основу 

утрош.енергије,комун.и ком.усл. 20,000 
 4123 Расходи за режијски материјал 3,000 
 4125 Расходи за текуће одржавање 2,000 
 4126 Расходи по основу путовања и 

смјештаја 6,000 
 4127 Расходи за стручне услуге 1,500 
 4129 Остали непоменути расходи 7,000 
3. 416 Дознаке на име социјалне заштите 1,056,800 
 4161 Дознаке грађанима из буџета Општине 356,800 
 4161 Дознаке грађанима из буџета 

Републике 356,800 
 4161 Помоћ за оспособ.за рад из буџета 

Републике 36,000 
 4162 Дознаке соц.осигурања из буџета 

Општине 15,000 
 4162 Дознаке соц.осигурања из буџета 

Републике 7,200 
 4163 Дознаке пруж.усл.соц.заштите из 

буџета Општине 225,000 
 4169 Остале дознаке соц.заштите из буџета 

Општине 60,000 
4. 5112 Издаци за инвестиционо одржавање 1,500 
5. 5113 Издаци за набавку опреме 2,000 

    
Укупно потрошачка јединица 
0070300 1,296,300 

Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић 
"Пчелица" 
1. 411 Расходи за лична примања 187,000 
 4111 Бруто плате 180,000 
 4112 Бруто накнаде трошкова запослених 7,000 
2. 412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 
 
 

78,000 
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Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 6 
 4122 Расх.по основу 

утрош.енергије,комунал.и 
комуник.усл. 15,000 

 4123 Расходи за режијски материјал 6,000 
 4124 Расходи за материјал за посебне 

намјене 48,000 
 4125 Расходи за текуће одржавање 1,000 
 4126 Расходи по основу путовања и 

смјештаја 2,000 
 4127 Расходи за стручне услуге 2,000 
 4129 Остали непоменути расходи 4,000 
3. 5113 Издаци за набавку опреме 2,000 
4. 5161 Издаци за залихе мат.и сит.инв. 2,000 

    
Укупно потрошачка јединица 
0070400 269,000 

Назив потрошачке јединице: Локална агенција за 
развој 
1. 411 Расходи за лична примања 64,000 
 4111 Бруто плате 54,000 
 4112 Бруто накнаде трошкова запослених 10,000 
2. 412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 8,500 
 4122 Расх.по основу комунал.и 

комуник.усл. 1,500 
 4123 Расходи за режијски материјал 1,000 
 4126 Расходи по основу путовања и 

смјештаја 1,000 
 4127 Расходи за стручне услуге 500 
 4129 Остали непоменути расходи 4,500 
3. 5113 Издаци за набавку опреме 500 

    
Укупно потрошачка јединица 
0070910 73,000 

Назив потрошачке јединице: Општинска туристичка 
организација 
1. 411 Расходи за лична примања 43,550 
 4111 Бруто плате 37,300 
 4112 Бруто накнаде трошкова запослених 6,250 
2. 412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 9,950 
 4122 Расх.по основу комунал.и 

комуник.усл. 1,350 
 4123 Расходи за режијски материјал 500 
 4126 Расходи по основу путовања и 

смјештаја 2,000 
 4127 Расходи за стручне услуге 500 
 4129 Остали непоменути расходи 5,600 
3. 5113 Издаци за набавку опреме 2,500 

    
Укупно потрошачка јединица 
0070920 56,000 

Назив потрошачке јединице: ЈУ Средњошколски центар "Никола 
Тесла" 
1. 4112 Бруто накнаде трошкова запослених 16,000 
2. 412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 62,000 
 4122 Расх.по основу 

утрош.енергије,комунал.и 
комуник.усл. 41,000 

 4123 Расходи за режијски материјал 6,000 
  4124 Расходи за материјал за посебне 

намјене 4,000 
 4125 Расходи за текуће одржавање 4,000 
 4126 Расходи по основу путовања и 

смјештаја 1,000 
 4127 Расходи за стручне услуге 3,000 
 4129 Остали непоменути расходи 3,000 
3. 5113 Издаци за набавку опреме 4,500 
4. 5161 Издаци за залихе мат.и сит.инв. 1,500 

    
Укупно потрошачка јединица 
08150034 84,000 

Назив потрошачке јединице: Центар за 
информисање и културу 
1. 411 Расходи за лична примања 390,000 
 4111 Бруто плате 320,000 
 4112 Бруто накнаде трошкова запослених 70,000 
2. 412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 121,000 
 4121 Расходи по основу закупа 2,500 

Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 4 
 4122 Расх.по основу 

утрош.енергије,комунал.и 
комуник.усл. 38,500 

 4123 Расходи за режијски материјал 4,000 
 4125 Расходи за текуће одржавање 5,500 
 4126 Расходи по основу путовања и 

смјештаја 5,000 
 4127 Расходи за стручне услуге 5,000 
 4129 Остали непоменути расходи 60,500 
3. 5112 Издаци за инвестиционо одржавање 10,000 
4. 5113 Издаци за набавку опреме 10,000 
5. 5171 Издаци по основу ПДВ-а 9,000 

    
Укупно потрошачка јединица 
0818006 540,000 

Назив потрошачке јединице: Народна библиотека 
1. 412 Расходи по основу коришћења роба 

и услуга 18,600 
 4122 Расх.по основу 

утрош.енергије,комунал.и 
комуник.усл. 6,500 

 4123 Расходи за режијски материјал 2,200 
 4124 Расходи за материјал за посебне 

намјене 1,000 
 4125 Расходи за текуће одржавање 300 
 4126 Расходи по основу путовања и 

смјештаја 2,500 
 4127 Расходи за стручне услуге 1,000 
 4129 Остали непоменути расходи 5,100 
2. 4152 Остали текући грантови 400 
3. 5113 Издаци за набавку опреме 6,000 

    
Укупно потрошачка јединица 
0818067 25,000 

  
    УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 9,935,600 

  Функционална класификација 
    
Ред. Екон. ОПИС Буџет 
бр. код 2015. 

1 2 3 4 
01 Опште јавне услуге 3,039,600 
02 Одбрана 10,000 
03 Јавни ред и сигурност 48,250 
04 Економски послови 274,000 
05 Заштита човјекове околине 
06 Стамбени и заједнички послови 1,865,000 
07 Здравство 15,000 
08 Рекреација, култура и религија 841,000 
09 Образовање 523,000 
10 Социјална заштита 1,624,100 
11 Остало 818,650 

    Укупно 01-11 9,058,600 
Примици од нефинанс.имовине (класа 
8) 877,000 

    УКУПНО  9,935,600 

 
 
Број: 02-013-85/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
81. 
 
На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском систему 
Републике Српске, („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12. и 52/14.) и члана 33. тачка 4. 
Статута Општине Козарска Дубица, („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 3/114.), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на  25. редовној  
сједници,  одржаној  31.03.2015. године,  донијела је  
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О Д Л У К У 
о извршењу Буџета Општине Козарска Дубица за 

2015.годину 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком прописује се начин извршења Буџета 
општине Козарска Дубица за 2015. годину ( у даљем 
тексту: буџет ). 
 
Ова Одлука ће се проводити у сагласности са Законом о 
буџетском систему Републике Српске, Законом о 
трезору и осталим законима који регулишу ову област. 
Све одлуке, закључци и рјешења који се односе на 
буџет морају бити у складу са овом Одлуком. 
 
Ова Одлука се односи на кориснике буџета и примаоце 
грантова који се у цијелости или дјелимично 
финансирају из буџета општине. 
 

Члан 2. 
 

Средства буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују се 
у укупном износу од 9.935.600 КМ од чега:  
- за утврђене намјене        9.915.600  КМ          
- за буџетску резерву   20.000  КМ 
 
Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са 
укупним буџетским средствима. 
 

Члан 3. 
 

Приходе буџета општине чине приходи утврђени 
чланом 9. и 11. Закона о буџетском систему Републике 
Српске, Одлуком о учешћу општина и градова у 
приходима од индиректних пореза и начину 
распоређивања тих прихода, одлукама Скупштине 
општине Козарска Дубица, одлукама, рјешењима и 
закључцима Начелника општине, одјељења општинске 
административне службе, те буџетских корисника. 
 
Властити приходи буџетских корисника морају се 
наплаћивати и распоређивати преко рачуна јавних 
прихода општине Козарска Дубица. 
 
Средства из грантова за које су потписани правни акти 
о обезбјеђењу средстава прије наступања пословне 
године уврстиће се у буџет наредне године. 
 
Извјештај о расходима и издацима из грантова у 
текућој години вршиће се у роковима и на начин 
извјештавања за расходе и издатке из општег фонда 
(фонд 01). 
 
Буџетски корисници могу користити фонд грантова 
(фонд 03) и фонд за посебне пројекте (фонд 05) за унос 
и књижење финансијских трансакција у складу са 
прописаним контним планом када: 
- позиције прихода и расхода нису планиране 

буџетом, 
- постоји рачун посебних намјена и 
- расположива новчана средства. 
 

Фонд грантова (03) и фонд за посебне пројекте (05) 
користи се за евидентирање грантова и средстава за 
посебне пројекте буџетских корисника и свих 
активности које се финансирају из тих средстава, а који 
нису укључени у општи фонд (01). 
 

Члан 4. 
 

Буџетски издаци су: 
- текући расходи, 
- издаци за нефинансијску имовину и 
- издаци за финансијску имовину и отплату дугова. 
 

Члан 5. 
 

Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета  контролише прилив и одлив новчаних 
средстава према усвојеном буџету. 
 

Члан 6. 
 

Буџетски корисници могу, у складу са чланом 40. 
Закона о буџетском систему стварати обавезе и 
користити средства само за намјене предвиђене 
буџетом и то до износа који је планиран, а у складу са 
расположивим средствима. 
 
Корисници буџетских средстава дужни су средства 
утврђена у буџету користити руководећи се начелима 
рационалности и штедње. 
 
Буџетски корисници располажу са планираним 
буџетским средствима према приоритетима које 
утврђује извршилац буџета. 

 
Члан 7. 

 
Буџетски корисници су обавезни да доставе Одјељењу 
за финансије, рачуноводство и наплату буџета 
кварталне финансијске планове за извршење буџета 
десет дана прије почетка сваког квартала. 
 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета обавјештава буџетске кориснике о висини 
буџетских средстава која ће им се ставити на 
располагање кварталним финансијским планом, а у 
складу са процијењеним остварењем прилива 
буџетских средстава за исти период фискалне године. 
 
Ако корисник буџета не поднесе квартални 
финансијски план у року из става 1. овог члана, 
квартални план за тог буџетског корисника одређује 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
Укупан износ свих кварталних финансијских планова 
потрошње сваког буџетског корисника може бити мањи 
или једнак износу усвојеног годишњег буџета за сваког 
буџетског корисника. 

Члан 8. 
 

Начелник општине може на приједлог начелника 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
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буџета, средства распоређена буџетом 
прераспоређивати: 
- у оквиру потрошачке јединице и  
- између потрошачких јединица и то до 5 % 

усвојених средстава потрошачке јединице којој се 
средства умањују. 

 
Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника 
врши се на основу одлуке Начелника општине и то: 
- у оквиру текућих расхода, 
- у оквиру издатака за нефинансијску имовину и 
- у оквиру издатака за финансијску имовину и 

отплату дугова. 
 
Начелник општине је обавезан да полугодишње 
извјештава Скупштину општине о извршеној 
прерасподјели средстава из става 1. овог члана.  
 

Члан 9. 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета врши пренос средстава за измирење обавеза по 
основу буџетских издатака на основу образаца 
прописаних за трезорско пословање које сачињава и за 
које је одговоран буџетски корисник. 
 
Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање 
буџетских корисника морају бити сачињени на основу 
вјеродостојних књиговодствених исправа. 
 
Исправама из претходног става сматрају се: 
- обрачунске листе плата и накнада, 
- предрачуни и уговори, 
- рачуни за набавку средстава, материјала, робе и 

услуга, 
- одлуке и рјешења надлежних органа из којих 

проистичу финансијске обавезе и 
- остале финансијске исправе. 
 

Члан 10. 
 

Одобравање средстава за текуће помоћи ће се вршити 
само на основу утврђених критерија  или уз подношење 
одговарајућег програма, односно пројеката. 
 
Корисници средстава за текуће помоћи по утрошку 
примљених средстава квартално су дужни поднијети 
извјештај о утрошку истих. 
 

Члан 11. 
Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу 
са чланом 43. Закона о буџетском систему Републике 
Српске. 
 
Начелник општине одлучује о кориштењу средстава 
буџетске резерве. 
 
Начелник општине је обавезан да полугодишње и 
годишње извјештава Скупштину општине о коришћењу 
средстава буџетске резерве. 
 

Члан 12. 
 

Исплата плата и осталих личних примања буџетских 
корисника врши се преносом средстава са рачуна 

Јединственог рачуна трезора општине на текуће рачуне 
запослених у одговарајућим банкама. 
 
Буџетски корисници дужни су прописани образац за 
трезорско пословање за лична примања доставити на 
унос у систем трезора до 5. у мјесецу за претходни 
мјесец. 

Члан 13. 
 

Обавезе по основу расхода буџета измириваће се према 
сљедећим приоритетима: 
- обавезе по основу отплате кредита у износима који 

су доспјели за плаћање, 
- средства за порезе и доприносе на лична примања, 
- средства за нето лична примања, 
- средства за социјалну заштиту, 
- средства за обавезе према добављачима за робу, 

материјал и услуге, 
- средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо   
- одржавање,  
- средства за остале обавезе. 

 
Члан 14. 

 
Буџетски корисници су дужни да се у поступку набавке 
роба, материјала и вршења услуга, придржавају 
одредаба Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине, као и процедура о обавезној примјени 
модула набавки прописаног Правилником о процедури 
вођења помоћних књига  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 59/05). 
 

Члан 15. 
 

Начелник општине дужан је Скупштини општине 
поднијети полугодишњи и годишњи извјештај о 
извршењу буџета. 

Члан 16. 
 

За извршење буџета одговоран је Начелник општине. 
 

Члан 17. 
 

У погледу начина израде, доношења и извршења буџета 
општине Козарска Дубица, задуживања, дуга, 
рачуноводства и надзора буџета, за све што није 
регулисано овом Одлуком, примјењиваће се Закон о 
буџетском систему Републике Српске, Закон о трезору 
и други законски и подзаконски акти. 

 
Члан 18. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“, 
а примјењиваће се од 1.јануара 2015.године. 
 
Број: 02-013-86/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
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82. 
 
На основу члана 30. алинеја 1. Закона о локалној 
самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05. и 98/13.), члана 33. и 119. 
тачка (2) Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14.) и члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број 4/14.), Скупштина општине Козарска 
Дубица, на 25. редовној сједници, одржаној дана  
31.03.2015. године,  донијела је  
 

О Д Л У К У 
о измјенама Статута Општине Козарска Дубица 

 
 

Члан 1. 
 

У Статуту Општине Козарска Дубица, („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број 3/14.) у члану 
38. иза ријечи „предсједнику“ брисати сљедеће ријечи 
„и потпредсједнику“.   
  

Члан 2. 
 
У члану 50. тачка (1) иза ријечи „функције“ брисати 
тачку и додати ријечи „изузев потпредсједника 
Скупштине општине који функцију обавља 
волонтерски“. 

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-87/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
83. 
 
На основу члана 16. Одлуке о наградама и признањима, 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
10/07. и 1/11.)  и члана 33. тачка 19. Статута општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14.), Скупштина општине 
Козарска Дубица на 25. редовној сједници, одржаној 
дана  31.03.2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о додјели награда и признања Општине Козарска 

Дубица 
 

Члан 1. 
За изузетан допринос у развоју Општине и постигнуте 
врхунске резултате и успјех  у области науке, културе и 
умјетности додјељује се: 
 

„ЗЛАТНИ ГРБ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
СА ПОВЕЉОМ“ 

 
 Господину СИМИ БРДАРУ 

Члан 2. 
 
Признање  из члана 1. ове Одлуке  уручиће  се на 
Свечаној сједници поводом Дана Општине – 27.04. 
(Дана ослобођења Општине од фашизма и усташког 
геноцида). 

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у („Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“). 
 
Број: 02-013-88/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
84. 
 
На основу члана 16. Одлуке о наградама и признањима 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број 
10/07. И 1/11.)  и члана 33. тачка 19. Статута општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14.), Скупштина општине 
Козарска Дубица на 25. редовној сједници, одржаној 
дана  31.03.2015.године, донијела је  
 

О Д Л У К У   
о додјели награде и признања Опшштине Козарска 

Дубица  
 

Члана 1. 
 

За изузетан допринос, пожртвованост и испољену 
храброст спашавања људских живота у току ратних 
догађаја септембра 1995. године, као и спречавању 
материјалних штета у ванредним ситуација изазваним 
поплавама на подручју општине Козарска Дубица у 
2014. години додјељује се: 

 
„ПОВЕЉА ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ 

КОЗАРСКА ДУБИЦА“ 
 
Генералу МОМИРУ  ЗЕЦУ 
 

Члан 2. 
 

Признање из члана 1. ове Одлуке уручиће се на 
Свечаној сједници Скупштине општине поводом Дана 
Општине – 27.април – Дана ослобођења Општине. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-89/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



Број 2/15                                                                       Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

9 

85. 
 
На основу члана 16. Одлуке о наградама и признањима, 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
10/07. и 1/11.)  и члана 33. тачка 19. Статута општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14.), Скупштина општине 
Козарска Дубица на 25. редовној сједници, одржаној 
дана  31.03.2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о додјели награда и признања Општине Козарска 

Дубица 
 

Члан 1. 
 
За изузетне резултате постигнуте у  раду и хумана дјела 
додјељује се: 
 
 

„ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА“ 
 
Доктору примаријусу МИЛАНУ МИЉАТОВИЋУ 
 

Члан 2 
 
Награде и признања  из члана 1. и 2. ове Одлуке  
уручиће  се на Свечаној сједници поводом Дана 
Општине – 27.04. (Дана ослобођења Општине од 
фашизма и усташког геноцида). 
 

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у („Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“). 
 
Број: 02-013-90/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
86. 
 
На основу члана 16. Одлуке о наградама и признањима, 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
10/07. и 1/11.)  и члана 33. тачка 19. Статута општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14.), Скупштина општине 
Козарска Дубица на 25. редовној сједници, одржаној 
дана  31.03.2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о додјели награда и признања Општине Козарска 

Дубица 
 

Члан 1. 
За постигнуте резултате и афирмацију спорта и 
физичке културе Општине Козарска Дубица  додјељује 
се: 
 

„ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА“ 
 
ДУШКУ ЧЕЛИЦА 

Члан 2. 
 

Награде и признања  из члана 1. и 2. ове Одлуке  
уручиће  се на Свечаној сједници поводом Дана 
Општине – 27.04. (Дана ослобођења Општине од 
фашизма и усташког геноцида). 
 

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у („Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“). 
 
Број: 02-013-91/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
87. 
 
На основу члана 16. Одлуке о наградама и признањима, 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
10/07. и 1/11.)  и члана 33. тачка 19. Статута општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14.), Скупштина општине 
Козарска Дубица на 25. редовној сједници, одржаној 
дана  31.03.2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о додјели награда и признања Општине Козарска 

Дубица 
 

Члан 1. 
За  изузетна остварења и постигнуте врхунске резултате 
у области културе у 2014. години додјељује се: 
 

„ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА“ 
 
ТАЊИ ТУЛЕКОВИЋ 
 

Члан 2. 
 

Награде и признања  из члана 1. и 2. ове Одлуке  
уручиће  се на Свечаној сједници поводом Дана 
Општине – 27.04. (Дана ослобођења Општине од 
фашизма и усташког геноцида). 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у („Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“). 
 
Број: 02-013-92/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
88. 
 
На основу члана 16. Одлуке о наградама и признањима, 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
10/07. и 1/11.)  и члана 33. тачка 19. Статута општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
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Козарска Дубица“, број: 3/14.), Скупштина општине 
Козарска Дубица на 25. редовној сједници, одржаној 
дана  31.03.2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о додјели награда и признања Општине Козарска 

Дубица 
 

Члан 1. 
 
За хумана дјела, несебично залагање и помоћ другим 
лицима додјељује се: 
 

„ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА“ 
 
ЈАСМИНУ СПАХИЋУ 
 

Члан 2. 
 

Награде и признања  из члана 1. и 2. ове Одлуке  
уручиће  се на Свечаној сједници поводом Дана 
Општине – 27.04. (Дана ослобођења Општине од 
фашизма и усташког геноцида). 
 

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у („Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“). 
 
Број: 02-013-93/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
89. 
 
На основу члана 16. Одлуке о наградама и признањима, 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
10/07. и 1/11.)  и члана 33. тачка 19. Статута општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14.), Скупштина општине 
Козарска Дубица на 25. редовној сједници, одржаној 
дана  31.03.2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о додјели награда и признања Општине Козарска 

Дубица 
 

Члан 1. 
 
За  изузетна хумана  дјела додјељује се: 
 

„ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА“ 
 
ГОРАНУ И СЊЕЖАНИ САМАРЏИЈА 
 

Члан 2. 
 

Награде и признања  из члана 1. и 2. ове Одлуке  
уручиће  се на Свечаној сједници поводом Дана 
Општине – 27.04. (Дана ослобођења Општине од 
фашизма и усташког геноцида). 

 

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у („Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“). 
 
Број: 02-013-94/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
90. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-77/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 25. редовној сједници, одржаној 31.03.2015. 
године, донијела је 
  

О Д Л У К У  
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ФАРМА ЗУБОВИЋ, Фурде, ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 

 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда, ФАРМЕ Зубовић, Фурде, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, ФАРМИ Зубовић, 
Фурде, из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 287 – дио, њива 6. класе, површине 1000 м², к.ч. 
293, њива 7. класе, површине 12479 м², к.ч. 301 – дио, 
ливада 5. класе, површине 1628 м², к.ч. 299 – дио, 
ливада 5. класе, површине 4084 м², к.ч. 298 – дио, 
ливада 5. класе, површине 4605 м², к.ч. 295 – дио, 
ливада 5. класе, површине 4022 м², к.ч. 292 – дио, њива 
7. класе, површине 12547 м², к.ч. 13, пашњак 4. класе, 
површине 14275 м², к.ч. 14, пашњак 4. класе, површине 
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8023 м², к.ч. 17 – дио, пашњак 4. класе, површине 2324 
м², к.ч. 286/2, њива 7. класе, површине 4574 м², к.ч. 289 
– дио, ливада 5. класе, површине 1821 м², уписане у п.л. 
108/10, к.о. Д. Срефлије, и  
к.ч. 1606 – дио, њива 6. класе, површине 5372 м², к.ч. 
1609 – дио, њива 6. класе, површине 1656 м², к.ч. 1605 – 
дио, њива 6. класе, површине 9987 м², к.ч. 1622 – дио, 
њива 6. класе, површине 1129 м², к.ч. 1621 – дио, њива 
6. класе, површине 5097 м², к.ч. 1625 – дио, њива 6. 
класе, површине 1650 м², к.ч. 1627 – дио, њива 6. класе, 
површине 982 м², к.ч. 1608 – дио, њива 6. класе, 
површине 600 м², уписане у п.л. 164/38, к.о. Клековци, а 
чине  блок парцелу К5-Ц  површинe 97855 м² и  
к.ч. 694, њива 4. класе, површине 9485 м², к.ч. 695, 
њива 4. класе, површине 2430 м², к.ч. 696, њива 4. 
класе, површине 3670 м², к.ч. 697, њива 3. класе, 
површине 3489 м², к.ч. 700, њива 3. класе, површине 
7015 м², к.ч. 861, њива 3. класе, површине 16000 м², к.ч. 
862, ливада 2. класе, површине 2000 м², к.ч. 863, њива 
3. класе, површине 4950 м², к.ч. 864, њива 3. класе, 
површине 5385 м², к.ч. 865, ливада 2. класе, површине 
2700 м², к.ч. 866, ливада 2. класе, површине 1060 м², 
к.ч. 867, ливада 2. класе, површине 2000 м², к.ч. 867/1, 
ливада 4. класе, површине 2395 м², к.ч. 868, њива 4. 
класе, површине 10160 м², уписане у п.л. 149, к.о. 
Драксенић, у укупној површини од 170594 м². 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове Одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 1398,20 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 1398,20 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-95/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
91. 
 
На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13.), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.) и члана 33. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14), Скупштина општине Козарска Дубица на 25. 
редовној сједници, одржаној дана 31.03.2015. године, 
донијела је 

О  Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о локалним и 

некатегорисаним путевима 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о локалним и некатегорисаним путевима 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, бр. 
1/01, 6/06, 9/07, 5/13, 16/13 и 4/14) иза члана 8а. додаје 
се нови члан 8б. који гласи: 
 

„Члан 8б“. 
 

Ради заштите јавних путева и улица забрањено је: 
1. вршење прекопа коловоза и трупа пута, извођење 

радова који нису везани за одржавање пута, без 
одобрења Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, 

2. заузимање коловоза или путног појаса, 
3. просипање, остављање или бацање предмета и 

материјала на путу  и путном појасу, 
4. вучење  предмета (греда, трупаца, камена и 

блокова, прикључака и сл.) 
5. спуштање и остављање у путном појасу  и путним 

јарцима дрвећа, грађе, трупаца, отпада и другог 
материјала, 

6. постављање  ограда и објеката у путном  појасу и 
путу, 

7. садња дрвећа које умањује прегледност пута, 
8. испуштање  отпадних вода у путни јарак  или на 

коловоз пута, 
9. спрјечавање отицања  воде са пута, затрпавање  

путних јарака и заштопавање пропуста, 
10. изношење блата са њива, из шума и прилазних 

путева, 
11. паљење траве на путу у путном појасу, 
12. пуштање и кретање стоке без надзора, 
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13. укључивање са њиве, шуме и дворишта на пут 
мимо  урађеног  прелаза, 

14. израда прелаза преко  путних јарака без уграђених 
елемената за одводњу, 

15. кретање коловозом пута за сва возила на 
гусјеницама.“ 

Члан 2. 
 

Иза члана 10г. додаје се  нови члан 10д. који гласи: 
 

„Члан 10д“. 
 

Обавеза плаћања накнаде за ванредни превоз из члана 
10б. ове Одлуке утврђује се у сваком конкретном 
случају по пријави вршиоца превоза. Пријава се 
подноси прије извршења превоза. 
 
Изузетно од става 1. овог члана, правна лица и 
предузетници  који се баве извозом дрвних трупаца и 
слично, плаћају накнаду за ванредни превоз у 
паушалном износу за сваки регистровани камион од 
200,оо КМ мјесечно. Накнада се плаћа за сваки 
започети текући мјесец  почевши од дана добијања 
одобрења па до истека важења одобрења.“ 
 

Члан 3. 
 

Члан 16. се мијења и гласи: 
 
„Управни надзор над спровођењем ове Одлуке врши 
надлежно Министарство. 
 
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове 
Одлуке и других аката донесених на основу ове Одлуке 
врши надлежна саобраћајна инспекција, као и 
комунална полиција. 
 

Члан 4. 
 
У члану 17. додаје се тачка 6. која гласи :“изврши 
прекршај из члана 8б“. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-96/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
92. 
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05. и 98/13.) и члана 33. Статута Општине 
Козарска Дубица („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14) у вези са чланом 6. 
Закона о локалној самоурави, чланом 8. Закона о 
политици директних страних улагања у БиХ, 
(„Службени гласник БиХ“, број: 17/98, 13/03 и 48/10), 
чланом 3. Закона о страним улагањима, („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 25/02, 24/04, 52/11 и 
68/13.) ) и члана 27. Правилника о условима и начину 
успостављања пословних зона, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 23/14.), Скупштина општине 
Козарска Дубица, на 25. редовној сједници, одржаној 
дана 31.03.2015. године, донијела је 

 
О  Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о условима уласка 
инвеститора у пословну зону 

 „Липова Греда“ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о условима уласка инвеститора у пословну 
зону „Липова Греда“ („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, бр. 11/10 и 3/13) у члану 8. додаје се 
нови став 2. који гласи: 
 
„Кумулативни износ попуста из става 1. овог члана не 
може бити већи од 99%.“ 
 
У истом члану досадашњи став  2. постаје став 3., те се 
мијења и гласи: 
 
„Најповољнијем понуђачу-инвеститору, приликом 
закључивања купопродајног уговора у облику нотарски 
обрађене исправе, у купопродајну цијену ће се 
урачунати кумулативни попусти из става 1. и 2. овог 
члана“. 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-97/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
93. 
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05. и 98/13.), члана 348. став 1 Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09. и 95/11.), члана 5. 
тач.б) Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе,  („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12) и члана 33. 
Статута Општине Козарска Дубица, („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 3/14), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на 25. редовној 
сједници, одржаној дана 31.03.2015. године, донијела је  
 
 

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

јавног надметања-лицитације неизграђеног 
градског грађевинског земљишта у власништву  
Општине Козарска Дубица у насељу „Ђолови“ 
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I 
 

Овом Одлуком уређују се начин и услови јавне продаје 
путем усменог јавног надметања (лицитације) 
неизграђеног градског грађевинског земљишта, у 
власништву Општине Козарска Дубица, у насељу 
„Ђолови“  ради изградње пословних објеката и то:  
 
НАСЕЉЕ „ЂОЛОВИ“ 
-продаја други пут- 
  
1.к.ч бр.958/234 пов.4532м2 уписана у ЛН бр.628 к.о 
Козарска Дубица 2 на име Општина Козарска Дубица 
са дијелом 1/1 (што према грунтовним подацима 
одговара земљишту означеном као:к.ч бр.334/302 
пов.2348м2, к.ч бр.334/305 пов.1768м2 и к.ч бр.334/309 
пов.415м2 све уписане у ЗК ул.бр.1159 К.О Козарска 
Дубица), по почетној продајној цијени у износу од 
54.372,00 КМ (словима: педесетчетирихиљадетри-
стотинеседамдесетдвије КМ); 
 
2.к.ч бр.958/237 пов.4606м2 уписане у ЛН бр.628 к.о 
Козарска Дубица 2 на име Општина Козарска Дубица 
са дијелом 1/1 (што према грунтовним подацима 
одговара земљишту означеном као: к.ч бр.334/303  
пов.1500м2, к.ч бр.334/304 пов.1000м2, к.ч бр.334/310 
пов.30м2, к.ч бр.286/2 пов.1010м2, к.ч бр.284/50 
пов.1051м2 све уписане у З.К ул.бр.311 К.О Козарска 
Дубица), по почетној продајној цијени у износу од 
55.092,00 КМ (словима: педесетпетхиљададеведесет-
двије КМ);    
  
3.к.ч бр.958/238 пов.1622м2 уписане у ЛН бр.628 К.О 
Козарска Дубица 2 на име Општина Козарска Дубица 
са дијелом 1/1 (што према грунтовним подацима 
одговара:к.ч бр.284/52 пов.1000м2 и к.ч бр 281/13 
пов.622м2 обе уписане у ЗК ул.бр.311 К.О Козарска 
Дубица на име Општина Козарска Дубица са дијелом 
1/1), по почетној продајној цијени у износу од 19.464,00 
КМ ( деветнаестхиљадачетиристотинешездесетчетири 
КМ);   

II 
 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан да 
положи кауцију у износу од 10% од почетне продајне 
цијене. 
 
Кауција се уплаћује на јединствени рачун трезора 
Општине Козарска Дубица бр.551 024 0000 852308.                                  
 
За учешће у лицитацији потребна су најмање два 
учесника за сваки плац појединачно. 
 
Ако се на лицитацију јави само један учесник, може се 
приступити поступку продаје непосредном погодбом, 
под условом да цијена не може бити нижа од почетне 
цијене објављене у огласу о лицитацији.       
 

III 
 

Продајну цијену наведеног земљишта учесник 
лицитације са којим ће се закључити уговор, обавезан је 
уплатити у року од 15 дана од дана закључивања 
уговора, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће 

се у року од 15 дана од дана закључивања уговора о 
чему ће се сачинити записник о увођењу у посјед. 
 

IV 
 

Оглас о лицитацији неизграђеног градског 
грађевинског земљишта у власништву Општине 
Козарска Дубица у насељу „Ђолови“ објавиће се у 
дневном листу „ПРЕСС РС“, на огласној табли 
Општинске управе општине Козарска Дубица, радију и 
телевизији Козарска Дубица и веб страници Општинске 
управе општине Козарска Дубица, најкасније 15 дана 
прије дана одређеног за дан лицитације. 
 

V 
 

Поступак лицитације грађевинског земљишта 
спровешће у складу са Правилником о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), 
Комисија за спровођење поступка лицитације 
грађевинског земљишта у власништву Општине у 
саставу од 3 члана. 
 
Овлашћује се начелник општине Козарска Дубица: 
 
- да распише оглас о јавној продаји неизграђеног 

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

- да именује Комисију за спровођење поступка 
лицитације грађевинског земљишта у власништву 
Општине; 

- да рјешава по приговорима на поступак 
лицитације; 

- да након проведеног поступка лицитације и 
добијања сагласности на Нацрт Уговора о продаји 
од стране Правобранилаштва РС сједиште 
замјеника Приједор, у име Општине закључи 
уговор о продаји некретнина из члана 1. ове Одлуке 
у складу са условима прописаним овом Одлуком; 
 

VI 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-98/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
94. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05. и 98/13.) члана 17. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05. и 
98/13.) члана 33. и  50. тачка (2) Статута Oпштине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Oпштине 
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Козарска Дубица“, број: 3/14.) члана 113. Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
("Службени гласник Општине Козарска Дубица", број: 
4/14.), Скупштина општине Козарска Дубица на 25. 
редовној сједници, одржаној дана  31.03.2015. године,  
донијела је  

О Д Л У К У   
о платама и другим примањима општинских 

функционера  
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се плате функционера општине 
Козарска Дубица и друга примања по основу радног 
односа за вријеме обављања функције, као и права 
након престанка функције. 
 

Члан 2.  
 

Функционери Општине Козарска Дубица у складу са 
Законом и Статутом Општине Козарска Дубица су: 
 
- Начелник општине                                   
- Предсједник Скупштине општине 
- Замјеник начелника општине  и                
- Потпредсјеник Скупштине општине 
 
(у даљем тексту: функционери општине) 
 

Члан 3. 
 

Функционери општине своју дужност обављају 
професионално са статусом запосленог лица по основу 
рјешења о радном односу на мандатни период на који 
су бирани. 
 
Потпредсједник Скупштине општине функцију обавља 
волонтерски. 

Члан 4. 
 

Функционери општине врше овлаштења у складу са 
Законом о локалној самоуправи, и Законом о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе. 
 

Члан 5. 
 

Плата функционера општине утврђује се на основу 
слиједећих критеријума: 
 
- Просјечна плата запослених у Општинској управи.  
- Бројем становника у Општини. 

 
Члан 6. 

 
Плата функционера општине утврђује се од зависности 
просјечне плате запослених у Општинској управи за 
протеклу годину и то: 
 
1. начелник Општине у висини од 3,15 просјечне 

плате 
2. предсједнику Скупштине општине од 2,7 просјечне 

плате 
3. замјенику начелника Општине 2,7 просјечне плате 
 

У просјек плате не улазе плате функционера. 
 
Плата функционера из став 1. овог члана увећава се за 
0,5% за сваку годину пензијског стажа.  
 
Рјешење о висини плате доноси Начелник општине. 
 
Функционери немају право увећања плате за случај 
прековременог рада. 
 

Члан 7. 
 

Плата функционера према критеријуму броја 
становника увећава се: 
- за начелника општине 30% 
- за предсједника Скупштине општине 20% 
- за замјеника начелника 10% 
 

 Члан 8.  
 

Плата функционера се усклађује на почетку сваке 
године у складу са просјеком плате запослених у 
општинској управи за протеклу годину. 
 

Члан 9. 
 

Функционери општинске управе имају право и на 
остала примања у складу са Законом, општим и 
Колективним уговором. 
 

Члан 10. 
 

Потпредсједник Скупштине општине који обавља 
волонтерски функцију, има паво на накнаду за 
обављање функције у висини двоструког износа сталне 
мјесечне накнаде коју примају одборници скупштине 
општине. 
 
Функционерима општине, фуинцкија престаје у складу 
са законом и статутом општине. 
 

Члан 11. 
 

Функционери по престанку функције имају право на 
накнаду плате у трајању од шест мјесеци у висини 
плате коју су имали у вријеме престанка функције.  
 
Право из става 1. овог члана нема функционер коме је у 
вријеме избора на функцију  утврђено мировање права 
из радног односа у складу са Законом, осим у случају 
када функционер не може да се врати на ранији посао 
због престанка постојања послодавца. 
 
Право из става 1. овог члана престаје заснивањем 
радног односа или испуњењем услова за пензију у 
складу са прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању.  
 
Комисија за избор и именовање доноси рјешење о 
праву из става 1. овог члана  предсједнику скупштине 
јединице локалне самоуправе и начелника општине. 
 
Начелник општине доноси рјешење о праву из става 1. 
овог члана за замјеника начелника општине. 
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Захтјев за остваривања права из става 1. овог члана 
функционер може поднјети комисији у року од 15 дана 
од дана престанка функције, с тим што право из става 1. 
овог члана остварује почев од наредног дана од дана 
престанка функције. 
 
Против рјешења из става 4. и 5. жалба није дозвољена. 
 

Члан 12. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о платама и другим примањима функционера Општине 
Козарска Дубица („Службени гласник Општие 
Козарска Дубица“, број: 09/08, 03/10. и 12/12.). 
 

Члан 13. 
 

Ова Одлука објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“, а примјењиваће се од 
01.04.2015. године. 
 
Број: 02-013-99/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
95. 
 
На основу члана 31.a. Закона о локалној самоуправи, 
("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04, 
42/05 и 118/05. и 98/13.), члана 33. и 35. тачка 2. 
Статута Општине Козарска Дубица, ("Службени 
гласник Општине Козарска Дубица", број: 3/14.), члана 
10, 45. и 113. Пословника о раду Скупштине општине 
Козарска Дубица, ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", број: 4/14.), Скупштина општине 
Козарска Дубица, на 25. редовној сједници, одржаној 
дана 31.03.2015. године, донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о накнадама одборницима и члановима радних 

тијела Скупштине општине 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одборницима Скупштине општине за 
вршење одборничке дужности одређује се мјесечна 
накнада у износу од 315,00 КМ. 
 
Одборници Скупштине општине имају право и на 
накнаду за присуство сједницама Скупштине општине 
у износу од  45,00 КМ.  
 
Предсједници клубова одборника имају право на 
мјесечну накнаду у износу од 45,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Чланови радних тијела Скупштине општине имају 
право на накнаду у износу од 36,00 КМ, а предсједници 
радних тијела 45,00 КМ за присуство сједницама 
радних тијела, а највише двије накнаде мјесечно. 
 
 

Члан 3. 
 

Одборнци Скупштине општине који присуствују 
закључивању брака, имају право на накнаду у износу од 
27,00 КМ дневно без обзира на број вјенчања.  
 

Члан 4. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о накнадама одборницима и члановима радних тијела 
Скупштине општине Козарска Дубица, („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 5//05, 1/06. и 
10/07.). 

Члан 5. 
 

Ова Одлука примјењиваће се од 01.04.2015. до 
31.12.2015. године, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-100/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
96. 
 
На основу члана  30. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05. и 98/13.), члана 33. Статута Општине 
Козарска Дубица („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 03/14.) и члана 113. 
Пословника о раду Скупштине општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 04/14.), Скупштинa општине Козарска 
Дубица на 25. редовној сједници, одржаној дана  
31.03.2015. године донијела је  
 

О Д Л У К У 
о висини накнаде за рад чланова управних одбора 

јавних предузећа и установа чији је оснивач 
Скупштина општине Козарска Дубица 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одређује се накнада за рад чланова 
управних одбора у јавним предузећима и установама 
чији је оснивач  Општина Козарска Дубица. 
 

Члан 2. 
 
Накнада за рад чланова управних одбора у jaвним 
предузећима и установама утврђује се у износу од 50,00 
КМ по одржаној сједници. 
 
Чланови управних одбора право на накнаду остварују 
за  највише 4 сједнице у току календарске године. 
 

Члан 3. 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о висини накнаде за рад чланова управних и 
надзорних одбора предузећа и установа чији је оснивач 
Општина Козарска Дубица , („Службени гласника 
Општине Козарска Дубица“, број: 12/05). 
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Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-101/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
97. 
 
На основу члана 13. став 1. и члана 16. став 2. Закона о 
приватизацији државних станова („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 118/11и 67/13) и члана 33. 
Статута Општина Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, бр. 3/14), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на 25. редовној 
сједници одржаној дана 31.03. 2015. године, донијела је  
 

О  Д Л У К У 
о приватизацији стамбених јединица 

набављених за стамбено збрињавање породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида  

 
Члан 1. 

 
Општина Козарска Дубица (у даљем тексту: Општина) 
даје члановима породица погинулих бораца, односно 
ратним војним инвалидима који су корисници 
стамбених јединица по рјешењима Министарства рада 
и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, у 
закуп на неодређено вријеме стамбене јединице на 
подручју Општине набављене средствима Владе 
Републике Срспске и средствима Општине Козарска 
Дубица за стамбено збрињавање породица погинулих-
несталих бораца и ратних војних инвалида у оквиру 
Пројекта набавке и обезбјеђивња стамбених јединица 
„типских кућа“ за потребе рјешавање стамбеног питања 
породица погинулих-несталих бораца Војске Републике 
Српске и ратних војних инвалида у Републици Срској. 
 
Право располагања на стамбеним јединицама 
пренесено је на Општину Козарска Дубица, Одлуком 
Владе Републике Српске, број: 02/1-020-1125/02 од 
20.12.2002. године („Сл. гласник Републике Српске“, 
бр. 2/03); Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-
012-2-2426/12 од 18.10.2012. године („Сл. гласник 
Републике Српске“, бр. 101/12); Уговором о преносу 
права располагања на стамбеним јединицама 
изграђеним у оквиру Пројекта набавке и обезбјеђивања 
стамбених јединица „типска кућа“ за потребе 
рјешавања стамбених питања породица погинулих-
несталих бораца ВРС и ратних војних инвалида у 
Републици Српској, број: 05/5-11990-15/04 од 
31.12.2004. године и Уговором о преносу права 
располагања и кориштења на некретнинама, наш број: 
01-372-28/12 од 26.12.2012. године. 
 

Члан 2. 
 

Општина даје у закуп на неодређено вријеме сљедеће 
стамбене јединице: 

I У стамбеној згради за колективно становање „Бегов 
стан“ у Козарској Дубици, Владимира Јовановића  бб, 
изграђеној  на к.ч. бр. 1388/3 „стамбена зграда“ пов. 144 
m2, уписана у л.н. бр. 284 к.о. Коз. Дубица 1, на име 
Благојевић Рената, са 40/210 дијела и други и к.ч. бр. 
1388/1 „двориште“ пов. 477 m2, уписџана у л.н. бр. 
1581 к.о. Коз. Дубица 1, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела (што по земљишној књизи одговара: к.ч. 
бр. 70/174 „Стамбени објекат за колективно становање“ 
пов. 144 m2, к.ч. бр. 70/173 „воћњак Стан“ пов. 477 m2 
и к.ч. бр. 70/175 „воћњак Стан“ пов. 87 m2, уписане у 
з.к. ул. бр. 2547 к.о. Коз. Дубица, на име Општина Коз. 
Дубица, са 1/1 дијела), како слиједи: 
 
1. стан бр. 1. приземље – корисник Рашић Љепосава, 
удова погинулог бораца Рашић Гојка, по Рјешењу, 
Министарства рада и борачко инвалидске заштите, 
број: 05/5-12958/03 од 16.09.2003. године: 
- једнособан стан пов. 40 m2, приземље, уписан у л.н. 
бр. 284 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 4 
(што по земљишној књизи одговара: 
 - к.ч. бр. 70/174 Е 1 „стан 1 – приземље зграде“ пов. 
41,57 m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 2547 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела); 
 
2. стан бр. 2, приземље – корисник Благојевић Рената, 
удова погинулог борца Благојевић Уроша, по Рјешењу, 
Министарства рада и борачко инвалидске заштите, 
број: 05/5-12959/03 од 16.09.2003. године: 
- једнособан стан пов. 40 m2, приземље, уписан у л.н. 
бр. 284 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 3 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 70/174 Е 2 „стан 2 – приземље зграде“ пов. 
41,57 m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 2547 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела); 
 
3. стан бр. 3, приземље – корисник Дерикућа Миленко. 
насљедник пок. Дерикућа Милице, мајке погинулог 
борца Дерикућа Дмитра, по Рјешењу, Министарства 
рада и борачко инвалидске заштите, број: 05/5-737/04 
од 06.02.2004. године: 
- гарсоњера пов. 25 m2, приземље, уписана у л.н. бр. 
284 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 2  
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 70/174 Е 3 „стан 3 – приземље згрде“ пов. 
25,43 m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 2547 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела); 
 
4. стан бр. 1, спрат – корисник Црљеница Вера, удова 
погинулог борца Црљеница Милана, по Рјешењу, 
Министарства рада и борачко инвалидске заштите, 
број: 05/5-12956/03 од 16.09.2003. године:  
- једнособан стан пов. 40 m2, први спрат, уписан у л.н. 
бр. 284 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 7 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 70/174 Е 5 „стан 4 – I спрат“ пов. 41,57 m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 2547 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела); 
 
5. стан бр. 2, 1. спрат – корисник Грујић Љиљана, члан 
породице погинулог бораца, по Рјешењу, Министарства 
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рада и борачко инвалидске заштите, број: 16-03/6.2.2.2-
372-568-10/10 од 21.09.2010. године:  
- једнособан стан пов. 40 m2, први спрат, уписан у л.н. 
бр. 284 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 6 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 70/174 Е 6 „стан 5 – I спрат“ пов. 41,57 m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 2547 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела); 
 
6. стан бр. 3, 1. спрат – корисник Коруга Милош, ратни 
војни инвалид, по Рјешењу, Министарства рада и 
борачко инвалидске заштите, број: 16-03/6.2.2.2-372-
568-9/10 од 21.09.2010. године:  
- гарсоњера пов. 25 m2, први спрат, уписана у л.н. бр. 
284 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 5 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 70/174 Е 7 „стан 6 – I спрат“ пов. 25,43m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 2547 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела). 
 
II У стамбеној згради за колективно становање 
„Борачка 1“ у Козарској Дубици, насеље „Шпиља“, 
Улица 18. септембар бб, изграђеној на к.ч. бр. 66/17 
„стамбена зграда“ пов. 147 m2, “остале помоћне зграде“ 
пов. 16 m2 и „двориште“ пов. 519 m2, уписана у л.н. бр. 
29 к.о. Коз. Дубица, на име Општина Коз. Дубица, са 
1/1 дијела (што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 
141/19 „Стамбени објекат с двориштем“ пов. 682 m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, уписана на 
име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела, како слиједи: 
 
 1. стан бр. 1. приземље – корисник Ђаковић (Петар) 
Станка, удова погинулог бораца Нинић Драге, по 
Рјешењу, Министарства рада и борачко инвалидске 
заштите, број: 05/5-8335/04 од 15.09.2004. године: 
- једнособан стан пов. 40 m2, приземље, уписан у л.н. 
бр. 29 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 3 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/19 Е 2 „стан 2 – приземље зграде“ пов. 
41,57 m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела). 
 
2. стан бр. 2. приземље – корисник Јовљевић (Радивој) 
Срећко, ратни војни инвалид III категорије, по 
Рјешењу, Министарства рада и борачко инвалидске 
заштите, број: 05/5-8338/04 од 15.09.2004. године: 
- једнособан стан пов. 40 m2, приземље, уписан у л.н. 
бр. 29 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 4 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/19 Е 1 „стан 1 – приземље зграде“ пов. 
41,57 m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела). 
 
3. стан бр. 3, приземље – корисник Матић (Јевто) 
Цвијета. мајка погинулог борца Матић Бранислава, по 
Рјешењу, Министарства рада и борачко инвалидске 
заштите, број: 05/5-8334/04/04 од 15.09.2004. године: 
- гарсоњера пов. 25 m2, приземље, уписана у л.н. бр. 29 
к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 2  
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/19 Е 3 „стан 3 – приземље зграде“ пов. 
25,43 m2, 

уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела). 
 
4. стан бр. 1, спрат – корисник Алавук (Бошко) 
Драгољуб, ратвни војни инвалид III категорије, по 
Рјешењу, Министарства рада и борачко инвалидске 
заштите, број: 16-8337/04 од 16.03.2007. године:  
- једнособан стан пов. 40 m2, први спрат, уписан у л.н. 
бр. 29 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 6 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/19 Е 6 „стан 5 – I спрат“ пов. 41,57 m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела). 
 
5. стан бр. 2, спрат – корисник Буква (Благоја) Рада, 
удова погинулог борца Буква Милорада, по Рјешењу, 
Министарства рада и борачко инвалидске заштите, 
број: 05/5-8333/04 од 15.09.2004. године:  
- једнособан стан пов. 40 m2, први спрат, уписан у л.н. 
бр. 29 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 7 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/19 Е 5„стан 4 – I спрат“ пов. 41,57 m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела). 
 
6. стан бр. 3, први спрат – корисник Ресановић Милан, 
ратни војниинвалид четврте категорије, по Рјешењу, 
Министарства рада и борачко инвалидске заштите, 
број: 16-03/2.2-2-3-372-390/12 од 23.07.2012. године: 
- гарсоњера пов. 25 m2, први спрат, уписана у л.н. бр. 
29 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 5 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/19 Е 7 „стан 6 – I спрат“ пов. 25,43 m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела). 
 
III У стамбеној згради за колективно становање 
„Борачка 2“ у Козарској Дубици, Улица 18. септембра 
бб, изграђеној  на к.ч. бр. 66/39, пов. 1100 m2, уписана у 
л.н. бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, на име Општина 
Козарска Дубица са 1/1 дијела (што по земљишној 
књизи одговара: к.ч. бр. 141/18 пов. 1116 m2, уписана у 
з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име Општина 
Козарска Дубица са 1/1 дијела), како слиједи: 
  
1. стан број 1 – корисник Заилац Миља, удова 
погинулог борца, по Рјешењу, Министарства рада и 
борачко инвалидске заштите, број: 16-03/2.2-2-3-372-
389/12 од 20.07.2012. године: 
- двособан стан пов. 40 m2, приземље, уписан у л.н. бр. 
2694 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 2, посебни дио 
зграде (ПДЗ) бр. 1;  
- помоћне просторије: остава бр. 8, пов. 2 m2, 
приземље, уписана у л.н. бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, 
број подулошка 2, посебни дио зграде (ПДЗ) бр.14, 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/18 Е 1 „стан 1 - приземље“ пов. 39,60 m2, 
- к.ч.бр. 141/18 Е 13 „остава 13 – приземље“ пов. 2,24 
m2, 
уписане у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела); 
 
2. стан број 2 – корисник Покрајац Љубица, са статусом 
породице погинулог борца, по Рјешењу Министарства 
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рада и борачко инвалидске заштите, број: 16-03/2.2-2-3-
372-581/2011. од 24.08.2011. године: 
- једнособан стан пов. 32 m2, приземље, уписан у л.н. 
бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 2, посебни 
дио зграде (ПДЗ) бр. 2;  
- помоћне просторије: остава бр. 6, пов. 2 m2, 
приземље, уписана у л.н. бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, 
број подулошка 2, посебни дио зграде (ПДЗ) бр.12, 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/18 Е 2 „стан 2 - приземље“ пов. 32,50 m2, 
- к.ч.бр. 141/18 Е 9 „остава 9 – приземље“ пов. 2,22 m2, 
уписане у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела); 
 
3. стан број 3 – корисник Брајдић Ковиљка, са статусом 
породице погинулог борца, по Рјешењу Министарства 
рада и борачко инвалидске заштите, број: 16-03/2.2.2-
372-568-5/10 од 21.09.2010. године: 
- једнособан стан пов. 38 m2, приземље, уписан у л.н. 
бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 2, посебни 
дио зграде (ПДЗ) бр. 3;  
- помоћне просторије: остава бр. 3, пов. 2 m2, 
приземље, уписана у л.н. бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, 
број подулошка 2, посебни дио зграде (ПДЗ) бр. 9, 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/18 Е 3 „стан 3 - приземље“ пов. 37,14 m2, 
- к.ч.бр. 141/18 Е 8 „остава 8 – приземље“ пов. 2,28 m2, 
уписане у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела); 
 
4. стан број 4 – корисник Грујчић Жељана, са статусом 
породице погинулог борца, по Рјешењу Министарства 
рада и борачко инвалидске заштите, број: 16-03/6.2.2.2-
372-568-6/10 од 21.09.2010. године: 
- једнособан стан пов. 31 m2, приземље, уписан у л.н. 
бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 2, посебни 
дио зграде (ПДЗ) бр. 4;  
- помоћне просторије: остава бр. 4, пов. 2 m2, 
приземље, уписана у л.н. бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, 
број подулошка 2, посебни дио зграде (ПДЗ) бр. 10, 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/18 Е 4 „стан 4 - приземље“ пов. 30,78 m2, 
- к.ч.бр. 141/10 Е 10 „остава 10 – приземље“ пов. 2,17 
m2, 
уписане у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела); 
 
5. стан број 5 – корисник Кос Лука, са статусом 
породице погинулог борца, по Рјешењу Министарства 
рада и борачко инвалидске заштите, број: 16-03/6.2.2.2-
372-568-2/10 од 21.09.2010. године: 
- двособан стан пов. 47 m2, први спрат, уписан у л.н. бр. 
2694 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 2, посебни дио 
зграде (ПДЗ) бр. 4;  
- помоћне просторије: остава бр. 5, пов. 2 m2, 
приземље, уписана у л.н. бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, 
број подулошка 2, посебни дио зграде (ПДЗ) бр. 11, 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/18 Е 16 „стан 16 – I спрат“ пов. 46,83 m2, 
- к.ч. бр. 141/11 Е 11 „остава 11 – приземље“ пов. 2,28 
m2, 
уписане у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела); 
 

6. стан број 6 – корисник Вејновић Душко, са статусом 
ратног војног инвалида IV категорије, по Рјешењу 
Министарства рада и борачко инвалидске заштите, 
број: 16-03/6.2.2.2-372-568-7/10 од 21.09.2010. године и 
Закључку Министарства рада и борачко инвалидске 
заштите, број: 16-03/6.2.2.2-372-568-7/10 од 20.12.2012. 
године: 
- трособан стан пов. 61,86 m2, први спрат, уписан у л.н. 
бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 2, посебни 
дио зграде (ПДЗ) бр. 18;  
- помоћне просторије: остава бр. 9, пов. 3 m2, 
приземље, уписана у л.н. бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, 
број подулошка 2, посебни дио зграде (ПДЗ) бр. 15, 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/18 Е 17 „стан 17 – I спрат“ пов. 60,01 m2, 
- к.ч. бр. 141/18 Е 14 „остава 14 – приземље“ пов. 3,51 
m2, 
уписане у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела); 
 
7. стан број 7 – корисник Димић Милица, са статусом 
породице погинулог борца, по Рјешењу Министарства 
рада и борачко инвалидске заштите, број: 16-03/6.2.2.2-
372-568-4/10 од 21.09.2010. године: 
- двособан стан пов. 39 m2, први спрат, уписан у л.н. бр. 
2694 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 2, посебни дио 
зграде (ПДЗ) бр. 17;  
- помоћне просторије: остава бр. 7, пов. 2 m2, 
приземље, уписана у л.н. бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, 
број подулошка 2, посебни дио зграде (ПДЗ) бр. 13, 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/18 Е 18 „стан 18 – I спрат“ пов. 39,43 m2, 
- к.ч. бр. 141/18 Е 12 „остава 12 – приземље“ пов. 2,31 
m2, 
уписане у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела); 
 
8. стан број 8 – корисник Мрђеновић Милена, са 
статусом породице погинулог борца, по Рјешењу 
Министарства рада и борачко инвалидске заштите, 
број: 16-03/6.2.2.2-372-568-1/10 од 21.09.2010. године: 
- трособан стан пов. 61 m2, први спрат, уписан у л.н. бр. 
2694 к.о. Коз. Дубица 1, број подулошка 2, посебни дио 
зграде (ПДЗ) бр. 16;  
- помоћне просторије: остава бр. 2, пов. 3 m2, 
приземље, уписана у л.н. бр. 2694 к.о. Коз. Дубица 1, 
број подулошка 2, посебни дио зграде (ПДЗ) бр. 8, 
(што по земљишној књизи одговара: 
- к.ч. бр. 141/18 Е 19 „стан 19 – I спрат“ пов. 60,65 m2, 
- к.ч. бр. 141/18 Е 7 „остава 7 – приземље“ пов. 3,51 m2, 
уписане у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела). 
 
IV  Једноетажне монтажне куће – стамбене јединице, 
означене као:  

 
1. к.ч. бр. 1623/3 „стамбена зграда“ пов. 60 m2, „остале 
помоћне зграде“ пов. 26 m2, „двориште“ пов. 194 m2, и 
- к.ч. бр. 1623/6 „двориште“ пов. 53 m2, 
уписане у л.н. бр. 628 к.о. Коз. Дубица 2, на име 
Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 261/117 „Стамбени објекат са двориштем“ пов. 
280 m2, и 
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- к.ч. бр. 261/120 „градилиште“ пов. 53 m2, 
уписане у з.к. ул. бр. 2547 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела) 
 
у Коз. Дубици, Теодора Сладића бб,  корисник Балабан 
(Никола) Љубан, ратни војни инвалид друге категорије, 
по Рјешењу Министарства за питање бораца, жртава 
рата и рада, број: 05/5-9783/01 од 14.09.2001. године 
2. к.ч. бр. 1623/2 „стамбена зграда“ пов. 60 m2 и 
„двориште“ пов. 195 m2, и 
- к.ч. бр. 1623/5 „двориште“ пов. 130 m2, 
уписане у л.н. бр. 628 к.о. Коз. Дубица 2, на име 
Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 261/116 „Стамбени објекат са двориштем“ пов. 
255 m2, и 
- к.ч. бр. 261/119 „градилиште“ пов. 130 m2, 
уписане у з.к. ул. бр. 2547 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, Теодора Салдића бб, корисник Ђукић 
(Анђелко) Јелена, супруга погинулог борца, по Рјешењу 
Министарства за питање бораца, жртава рата и рада, 
број: 05/5-9778/01 од 14.09.2001. године; 
 
3. к.ч. бр. 66/23 „стамбена зграда“ пов. 103 m2, „остале 
помоћне зграде“ пов. 22 m2 и „двориште“ пов. 436 m2, 
уписана у л.н. бр. 1581 к.о. Коз. Дубица 1, на име 
Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 141/14 „Стамбени објекат са двориштем“ пов. 
558 m2, уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на 
име Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, 18. септембра бб, корисник Вребац 
(Урош) Љубан, ратни војни инвалид друге категорије, 
по Рјешењу Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, број: 05/5-99233/03 од 11.07.2003. године; 
 
4. к.ч. бр. 66/22 „стамбена зграда“ пов. 61 m2 и 
„двориште“ пов. 494 m2, уписана у л.н. бр. 1581 к.о. 
Коз. Дубица 1, на име Општина Козарска Дубица, са 1/1 
дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 141/15 „Стамбени објекат са двориштем“ пов. 
558 m2, уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на 
име Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, 18. септембра бб, корисник Рокић 
Љиљанка, удова погинулог борца, по Рјешењу 
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, 
број: 05/5-9236/03 од 11.07.2003. године; 
 
5. к.ч. бр. 66/12 „стамбена зграда“ пов. 60 m2, „остале 
помоћне зграде“ пов. 27 m2 и „двориште“ пов. 397 m2, 
уписана у л.н. бр. 1581 к.о. Коз. Дубица 1, на име 
Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 141/6 „Стамбени објекат са двориштем“ пов. 
476 m2, уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на 
име Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, 18. септембра бб, корисник Гачић 
(Радомир) Српко, ратни војни инвалид IV категорије, 
по Рјешењу Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, број: 05/5-9229/03 од 11.07.2003. године и 
Закључку, Министарства рада и борачко-инвалидске 

заштите, број:  16/03-2.2.21.-372-495/13 од 16.10л2013. 
године; 
 
6. к.ч. бр. 875/16 „стамбена зграда“ пов. 60 m2 и 
„двориште“ пов. 426 m2, уписана у л.н. бр. 1581 к.о. 
Коз. Дубица 1, на име Општина Козарска Дубица, са 1/1 
дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 105/56 „Стамбени објекат са двориштем“ пов. 
476 m2, уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на 
име Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, 18. септембра бб, корисник Вучен 
(Дмитар) Драгоја, ратни војни инвалид V категорије, по 
Рјешењу Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, број: 05/5-9231/03 од 11.07.2003. године; 
 
7. к.ч. бр. 66/19 „стамбена зграда“ пов. 61 m2 и 
„двориште“ пов. 499 m2, уписана у л.н. бр. 1581 к.о. 
Коз. Дубица 1, на име Општина Козарска Дубица, са 1/1 
дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 141/16 „Стамбени објекат са двориштем“ пов. 
558 m2, уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на 
име Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, 18. септембра бб, корисник Кос Милка, 
удова погинулог борца, по Рјешењу Министарства рада 
и борачко-инвалидске заштите, број: 05/5-9238/03 од 
11.07.2003. године; 
 
8. к.ч. бр. 66/18 „стамбена зграда“ пов. 61 m2 и 
„двориште“ пов. 495 m2, уписана у л.н. бр. 1581 к.о. 
Коз. Дубица 1, на име Општина Козарска Дубица, са 1/1 
дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 141/17 „Стамбени објекат са двориштем“ пов. 
558 m2, уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на 
име Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, 18. септембар бб,  корисник Мирић 
(Милан) Владимир, ратни војни инвалид II категорије, 
по Рјешењу Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, број: 05/5-8339/04 од 15.09.2004. године; 
 
9. к.ч. бр. 2009/3 „стамбена зграда“ пов. 55 m2, „остале 
помоћне зграде“ пов. 19 m2 и „двориште“ пов. 332 m2, 
уписана у л.н. бр. 1581 к.о. Коз. Дубица 1, на име 
Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 1/2961 „Стамбени објекат са двориштем“ пов. 
406 m2, уписана у з.к. ул. бр. 6344 к.о. Коз. Дубица, на 
име Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, Врачарски трг бб,  корисник Пјевић 
(Милан) Мира, супруга несталог борца Пјевић Душка, 
по Рјешењу Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, број: 05/5-9777/01 од 14.09.2001. године; 
 
10. к.ч. бр. 2009/2 „стамбена зграда“ пов. 55 m2 и 
„двориште“ пов. 491 m2, уписана у л.н. бр. 1581 к.о. 
Коз. Дубица 1, на име Општина Козарска Дубица, са 1/1 
дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 1/2601 „Стамбени објекат са двориштем“ пов. 
546 m2, уписана у з.к. ул. бр. 6344 к.о. Коз. Дубица, на 
име Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела) 
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у Коз. Дубици, Врачарски трг бб,  корисник Грбић 
(Божо) Божана, супруга погинулог борца Грбић 
Радинка, по Рјешењу Министарства рада и борачко-
инвалидске заштите, број: 05/5-9776/01 од 14.09.2001. 
године; 
 
11. к.ч. бр. 358/53 „стамбена зграда“ пов. 66 m2, „остале 
помоћне згрде“ пов. 16 m2  и „двориште“ пов. 420 m2, 
уписана у л.н. бр. 628 к.о. Коз. Дубица 2, на име 
Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела, 
у Коз. Дубици, Вука Караџића бб,  корисник Станић 
(Славко) Милка, супруга погинулог борца Станић 
Душана, по Рјешењу Министарства рада и борачко-
инвалидске заштите, број: 05/5-9776/01 од 14.09.2001. 
године; 
 
12. к.ч. бр. 958/129 „стамбена зграда“ пов. 84 m2, 
„гаража“ пов. 65 m2 и „двориште“ пов. 350 m2, уписана 
у л.н. бр. 1789 к.о. Коз. Дубица 2, на име Тепић (Остоја) 
Љиља, са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 334/133 „Кућа са двориштем“ пов. 495 m2, 
уписана у з.к. ул. бр. 5628 к.о. Коз. Дубица, на име 
Тепић (Остоја) Љиља, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, Рашка бб,  корисник Тепић (Остоја) 
Љиља, супруга погинулог борца Тепић Бранка, по 
Рјешењу Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, број: 05/5-9779/01 од 14.09.2001. године; 
 
13. к.ч. бр. 958/116 „стамбена зграда“ пов. 65 m2, 
„остале помоћне зграде“ пов. 39 m2 и „двориште“ пов. 
390 m2, уписана у л.н. бр. 1520 к.о. Коз. Дубица 2, на 
име Праћа (Васо) Дуја, са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 334/110 „Стамбени објекат с двориштем“ пов. 
495 m2, уписана у з.к. ул. бр. 5041 к.о. Коз. Дубица, на 
име Праћа (Васо) Дуја, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, Рашка бб,  корисник Праћа (Васо) Дуја, 
супруга несталог борца Праћа Здравка, по Рјешењу 
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, 
број: 05/5-9780/01 од 14.09.2001. године; 
 
14. к.ч. бр. 958/108 „стамбена зграда“ пов. 60 m2 и 
„двориште“ пов. 434 m2, уписана у л.н. бр. 888 к.о. Коз. 
Дубица 2, на име Солдат (Стево) Ирена, са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 334/1300 „Стамбени објекат с двориштем“ пов. 
495 m2, уписана у з.к. ул. бр. 5038 к.о. Коз. Дубица, на 
име Солдат рођ. Клипина (Стево) Ирена, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, Пећка бб,  корисник Солдат Ирена, 
кћерка Клипина (Душан) Стеве, ртног војног инвалида 
друге категорије, по Рјешењу Министарства рада и 
борачко-инвалидске заштите, број: 05/5-9784/01 од 
14.09.2001. године; 
 
15. к.ч. бр. 101/4 „стамбена зграда“ пов. 56 m2, „остале 
помоћне зграде“ пов. 24 m2 и „двориште“ пов. 275 m2, 
уписана у л.н. бр. 602 к.о. Коз. Дубица 1, на име Драгаш 
(Милош) Драгомир, са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 145/83 „Стамбени објекат с двориштем“ пов. 
317 m2, уписана у з.к. ул. бр. 1159 к.о. Коз. Дубица, на 
име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела) 

у Коз. Дубици, М. М. Тепића бб,  корисник Драгаш 
(Милош) Драгомир, ратни војни инвалид треће 
категорије, по Рјешењу Министарства рада и борачко-
инвалидске заштите, број: 05/5-9782/01 од 14.09.2001. 
године; 
 
16. к.ч. бр. 101/5 „стамбена зграда“ пов. 56 m2 и 
„двориште“ пов. 263 m2, уписана у л.н. бр. 1007 к.о. 
Коз. Дубица 1, на име Кравић (Петар) Драгана, са 1/1 
дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 145/84 „Стамбени објекат с двориштем“ пов. 
317 m2, уписана у з.к. ул. бр. 1159 к.о. Коз. Дубица, на 
име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, М. М. Тепића бб,  корисник Кравић 
(Петар) Драгана, супруга погинулог борца Кравић 
Драгољуба, по Рјешењу Министарства рада и борачко-
инвалидске заштите, број: 05/5-9775/01 од 14.09.2001. 
године; 
 
17. к.ч. бр. 929/2 „стамбена зграда“ пов. 61 m2 и 
„двориште“ пов. 366 m2, уписана у л.н. бр. 2467 к.о. 
Коз. Дубица 1, на име Чупић (Стеван) Богољуб, са 1/1 
дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 107/12 „Стамбени објекат с двориштем“ пов. 
440 m2, уписана у з.к. ул. бр. 804 к.о. Коз. Дубица, на 
име Чупић (Стеван) Богољуб, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, Цара Лазара бб,  корисник Чупић 
(Стеве) Богољуб, ратни војни инвалид пете категорије, 
по Рјешењу Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, број: 05/5-9230/03 од 11.07.2003. године; 
 
18. к.ч. бр. 358/72 „стамбена зграда“ пов. 66 m2, „остале 
помоћне зграде“ пов. 25 m2 и „двориште“ пов. 240 m2, 
уписана у л.н. бр. 628 к.о. Коз. Дубица 2, на име 
Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела, 
у Коз. Дубици, Вука Караџића бб,  корисник 
Стојаковић (Живко) Нада, удова погинулог борца 
Стојаковић Младенка, по Рјешењу Министарства рада 
и борачко-инвалидске заштите, број: 05/5-9235/01 од 
11.07.2003. године; 
 
19. к.ч. бр. 357/22 „стамбена зграда“ пов. 106 m2, 
„остале помоћне зграде“ пов. 34 m2 и „двориште“ пов. 
207 m2, уписана у л.н. бр. 229 к.о. Коз. Дубица 2, на 
име Богнар (Миленко) Славица, са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 294/80 „Стамбени објекат с двориштем“ пов. 
344 m2, уписана у з.к. ул. бр. 5630 к.о. Коз. Дубица, на 
име Богнар (Милинко) Славица, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, Вука Караџића бб,  корисник Богнар 
Славица, удова погинулог борца Богнар Ђуре, по 
Рјешењу Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, број: 05/5-9237/03 од 11.07.2003. године; 
 
20. к.ч. бр. 958/151 „стамбена зграда“ пов. 81 m2, 
„гаража“ пов. 48 m2 и „двориште“ пов. 364 m2, уписана 
у л.н. бр. 1747 к.о. Коз. Дубица 2, на име Ступар (Лазо) 
Дане, са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 334/277 „Стамбени објекат с двориштем“ пов. 
492 m2, уписана у з.к. ул. бр. 6164 к.о. Коз. Дубица, на 
име Ступар (Лазо) Дане, са 1/1 дијела) 
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у Коз. Дубици, Грачаничка  бб,  корисник Ступар 
(Лазо) Дане, ратни војнии нвалид осме категорије, по 
Рјешењу Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, број: 05/5-9234/03 од 11.07.2003. године; 
 
21. к.ч. бр. 442 „кућа и зграде“ пов. 102 m2, „двориште“ 
пов. 1000 m2 и,“њива 6. кл.“ пов. 2329 m2,  уписана у 
п.л. бр. 87 к.о. Горње Срефлије, на име Рачетовић 
(Драгољуб) Живко са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
- к.ч. бр. 60/1-дио „ораница“ пов.  5600 m2, к.ч. бр. 60/4 
„ораница“ пов. 1500 m2  и „Кућа са двориштем и 
окућницом“ пов. 900 m2, уписана у з.к. ул. бр. 67 к.о. 
Коз. Дубица, на име Рачетовић (Драгољуб) Живко,  са 
1/6 дијела и други) 
у Срефлије бб, општина Коз. Дубица, корисник 
Рачетовић (Драгољуб) Живко, ратни војнии нвалид 
друге категорије, по Рјешењу Министарства рада и 
борачко-инвалидске заштите, број: 05/5-9232/03 од 
11.07.2003. године; 
 
22. к.ч. бр. 2024 „стамбена зграда“ пов. 55 m2, 
„градилиште“ пов. 76 m2 и „двориште“ пов. 276 m2, 
уписана у л.н. бр. 1146 к.о. Коз. Дубица 2, на име 
Мађаш (Живко) Горан, са 1/1 дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
 
- к.ч. бр. 976/547 „Стамбени објекат с двориштем“ пов. 
424 m2, уписана у з.к. ул. бр. 596 к.о. Коз. Дубица, на 
име Мађаш (Живко) Горан, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, Гаврила Принципа бб,  корисник Мађаш 
(Живко) Горан, ратни војни инвалид друге категорије, 
по Рјешењу Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, број: 05/5-8340/04 од 15.09.2004. године; и 
 
23. к.ч. бр. 66/40 „стамбена зграда“ пов. 56 m2 и 
„двориште“ пов. 242 m2, уписана у л.н. бр. 1581 к.о. 
Коз. Дубица 1, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 
дијела, 
(што по земљишној књизи одговара:  
 
- к.ч. бр. 141/20 „Стамбени објекат с двориштем“ пов. 
300 m2, уписана у з.к. ул. бр. 28 к.о. Коз. Дубица, на 
име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела) 
у Коз. Дубици, 18. септембра  бб,  корисник Поповић 
Драгољуб, ратни војни инвалид, по Рјешењу 
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, 
број: 16-03/6.2.2.2.-372-568-8/10  од 21.09.2010. године. 
 

Члан 3. 
 

Висина закупнине за стамбене јединице из члана 2. ове 
Одлуке износи 1,5% годишње у односу на вриједност 
стана утврђену у скалду са одредбама члана 22. став. 3., 
члана 23. и члана 24. Закона о приватизацији државних 
станова („Сл. гласник Републике Српске“, бр. 118/11 и 
67/13). 

Члан 4. 
 

Корисници из члана 2. ове Одлуке, по онову 
закључених уговора о закупу на недоређено вријеме, 
стичу право на откуп стана у складу са Законом о 
приватизацији државних станова („Сл. гласник 
Републике Српске“, бр. 118/11 и 67/13). 

Члан 5. 
 

Приликом утврђивања висине закупнине, односно 
откупне цијене стана, корисна стамбена површина 
стамбене јединице утврдиће се према књиговодственој 
евиденцији Одјељења за финансије, рачуноводство и 
наплату буџета Општине Коз. Дубица и  Одјељења за 
општу управу и борачко-инвалидску заштиту Оптшине 
Коз. Дубица. 

Члан 6. 
 

Уговор о откупу стана представља основ за стицање  
власништва на стамбеној јединици, права заједничког 
власништваа на заједничким дијеловима и уређајима 
зграде, права власништва, односно сувласништва на 
земљишту за редовну употребу зграде, као и основ за 
престанак права грађења, под условима и на начин 
одређен законом. 

Члан 7. 
 

Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета Општине Козарска Дубица ће након закучивања 
сваког појединачног уговора о откупу стана са 
корисником, односно закупцем из члана 2. ове Одлуке, 
извршти искњижавање предметних стамбених јединица 
из књиговодствене евиденицје према тренутној 
тржишној вриједности стана у моменту закључивања 
уговора о откупу 

Члан 8. 
 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
приватизацији стамбених јединица набављених за 
стамбено збрињавање  породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица, бр. 16/13). 
 

Члан 9. 
 

За реализацију ове Одлуке задужују се, свако из своје 
надлежности, Одјељење за општу управу и борачко-
инвалидску заштиту, Одјељење за финансије 
рачуноводстово и наплату буџета и Одјељење за 
стамбено-комуналне послове. 
 

Члан 10. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-102/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
98. 
 
На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14.) члана 113. и 169. 
Пословника о раду Скупштине општине Козарска 
Дубица – пречишћен текст, („Службени гласник 
општине Козарска Дубица“, број: 4/14.), Скупштина 
општине Козарска Дубица, на 25. редовној сједници, 
одржаној дана 31.03.2015.године, донијела је  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  потпредсједсједника Скупштине 

општине  
 
I 

 
НЕНАД ЛИЧАНИН, дипл.економиста  из Козарске 
Дубице, разрјешава се дужности потпредсједника 
Скупштине општине Козарска Дубица због подношења 
неопозиве оставке. 

II 
 
Ово Рјешење  ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Oпштине Козаска 
Дубица“. 
 
Број: 02-111-24/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
99. 
 
На основу члана 33. тачка 20. Статута Општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14.) и члана 113. Пословника 
о раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
4/14.), Скупштина општине Козарска Дубица, на 25. 
редовној сједници, одржаној дана 31.03.2015. године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању Комисије за 

прописе број: 02-111-253/12 од  26.12.2012. године. 
 

I 
 

У Рјешењу о именовању Комисије за прописе број: 02-
111-253/12. од 26.12.2012. године. објављеног у 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
12/12) у тачки I под редним бројем 2. умјесто Лазић 
Ђорђа именује се Обућина Татјана из Козарске Дубице. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-111-18/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
100. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
03/14“) и члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник 
Општине Козарска Дубица'', број: 04/14 Скупштина 
општине Козарска Дубица, на 25. редовној сједници, 
одржаној дана 31.03.2015. године, донијела је 
 

З   А  К  Љ  У  Ч  А К 
 
I 

 
Скупштина општине Козарска Дубица тражи од ХПК-а, 
као произвођача воде за пиће, да преузме дио 
одговорности за настале штете усљед хигијенске 
неисправности исте, тако што ће за умањити фактуре 
према ЈП „Водовод“ а.д. за цијели период испоруке 
хигијенски неисправне воде. 
      

II 
 

Задужује се начелник Општине Козарска Дубица да у 
року од 30 дана организује заједнички састанак 
представника Општине Козарска Дубица, ХПК-а, као 
произвођача воде за пиће и ЈП „Водовод“ а.д., као 
дистрибутера како би се утврдио начин и износ 
обештећења грађана, јер су они претрпјели највећу 
штету због хигијенске неисправности воде. 
 

III 
 

ЈП „Водовод“ а.д. се обавезује да на пропорционалан 
начин обештети своје потрошаче. 
 

IV 
 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-013-103/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
101. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 15. Закона о 
рачуноводству и ревизији РС („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 36/09 и 52/11) и члана 65. 
Статута Општине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“,бр. 3/14), 
Начелник Општине Козарска Дубица, на приједлог 
Комисије за попис,   д о н о с и  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о начину књижења разлике по извршеном попису и 
отпису, земљишта, основних средстава и обавеза 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком у главну књигу Општине књижи се 
разлика између књиговодствене и пописане 
вриједности, земљишта,  основних средстава и обавеза, 
и то: 
 
1. Земљиште и плацеви-искњижавање, исправке 
грешака и унос новог земљишта: 
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Потрошачка 
јединица 

Конто Опис Дугује 
Потражуј

е 

00070160 013112 
Градско 
грађевинско 
земљиште 

-12.504,00  

00070160 
013111 

Пољопривредно 
земљиште 

-750,00  

00070160 
013111 

Пољопривредно 
земљиште 

1.686,00  

00070160 013311 Шуме -178,50  
00070160 

013112 
Градско 
грађевинско 
земљиште 

10.400,00  

00070160 
013113 

Остало 
грађевинско 
земљиште 

122.202,50  

00070160 
013113 

Остало 
грађевинско 
земљиште 

-100,00  

00070160 311111 
Трајни извори 
средстава 

 119.170,00 

00070160 311111 
Трајни извори 
средстава 

 1.586,00 

  У К У П Н О 120.756,00 120.756,00 

 
2. Отпис основних средстава, по приједлогу  
Комисије,  и то: 

 
   
Потрошачка 
јединица 

Конто Опис Дугује Потражује 

00070130 011221 Намјештај -810.00  

00070130 011229 
Исправка 
вриједности 
опреме 

 
-810.00 

00070130 
011222 

Рачунарска 
опрема 

-
6.831.34 

 

00070130 011229 

Исправка 
вриједности 
рачунарске 
опреме 

 -6.496,66 

00070130 471919 
Расходи 
обрачунског 
карактера 

334.68  

00070130 
011297 

Остала 
постројења и 
опрема 

-912.60  

00070130 011299 
Исправка 
вриједности  
остале опреме 

 -912,60 

00070130 
011233 

Телефонска 
опрема 

-
6.282,72 

 

00070130 011239 

Исправка 
вриједности 
комуникационе 
опреме 

 -3.064.62 

00070130 471919 
Расходи 
обрачунског 
карактера. 

3.218,10  

 
 2. Обавезе  
 
  
Потрошачка 
јединица 

Конто Опис Дугује Потражује 

00070110 412939 
Расходи за 
остале 
накнаде 

 -1.160,00 

00070110 
412939 

Расходи за 
остале 
накнаде 

 -128,86 

00070110 

223121 

Обавезе 
према 
физичким 
лицима 

 -350,00 

00070110 
223151 

Порез за 
остале 
обавезе 

 -230,43 

00070110 
771914 

Приходи по 
основу отписа 

 1.869,29 

00070130 

412921 

Расходи по 
основу уплате 
за стручни 
испит 

 -600,00 

0007.0130 
412943 

Трошкови 
свечаности и 
прослава 

 -280,00 

00070130 
412614 

Расходи по 
основу 
превоза 

 -66,60 

00070130 
412931 

Расходи за 
бруто 
накнаде 

 -58,20 

00070130 
412931 

Расходи за 
бруто 
накнаде 

 -58,20 

00070130 
416122 

Текуће 
помоћи 

 -1.000,00 

00070130 
416122 

Текуће 
помоћи 

 -392,74 

00070130 
719914 

Приходи по 
основу отписа 

 2.455,74 

00070150 
223291 

Остале 
обавезе у 
иностранству 

 -5.000,00 

00070150 
415217 

Текући 
грантови 

 -6.000,00 

00070150 
415217 

Текући 
грантови 

 -500,00 

00070150 
771914 

Приходи по 
oснову отписа 

 11.500,00 

00070160 
227919 

Краткорочна 
разграничења 

-
1.700,00 

 

00070160 
471919 

Расходи 
обрачунског 
карактера 

1.700,00  

00070160 

223212 

Обавезе за 
набавку 
сталне 
имовине 

 -38,35 

00070160 

223112 

Обавезе за 
набавку 
сталне 
имовине 

 -4.635,00 

00070160 
412934 

Расходи за 
бруто 
накнаде 

 -4.472,06 

00070160 
771914 

Приходи по 
основу отписа 

 9.145,41 

99999999 
127211 

Краткорочна 
разграничења 
прихода 

 -3.000,00 

99999999 
771914 

Приходи по 
пснову 
отписа 

 3.000,00 

00070160 
412999 

Остали 
непоменути 
расходи 

 -6.722,34 

00070160 
412999 

Остали 
непоменути 
расходи 

 -7.349,57 

00070160 
223111 

Обавезе за 
набавку робе 

 -1.722,34 

00070160 
223111 

Обавезе за 
набавку робе 

 -1.746,20 

00070160 
223111 

Обавезе за 
набавку робе 

 -5.303,73 

00070160 
771914 

Приходи по 
пснову 
отписа 

 22.844,18 
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Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-404-18/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 06.02.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
102. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица 
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица", број: 
03/14) Начелник општине  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о формирању Организационог одбора за 

манифестацију „Избор спортисте 2014. године“. 
 

I 
 

Овом Одлуком формира се Организациони одбор за 
манифестацију „Избор спортисте 2014. године“. 
 

II 
 

У Организациони одбор из тачке 1. именују се: 
1. Миле Злојутро- предсједник 
2. Перо Каран - члан 
3. Озрен Бурсаћ - члан 
4. Горан Драгаш - члан 
5. Мирјана Јуришић - члан 
6. Дијана Кондић - члан 
7. Игор Ћибић - члан  
 

III 
 

Задатак Организационог одбора је да сачини програм 
обиљежавања манифестације „Избор спортисте 2014. 
године“,  изврши потребне припреме и обезбједи 
његову реализацију. 

IV 
За праћење реализације истог задужује се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности Општине Козарска 
Дубица. 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном гласнику Општине Козарска Дубица". 
 
Број: 01-111-1/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.01.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 

103. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица 
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица", број: 
03/14) и чланова 1. и 2. Одлуке о утврђивању 
критеријума за финансирање спорта у Општини 
Козарска Дубица ("Службени гласник oпштине 
Козарска Дубица", број: 12/05), Начелник општине  д о 
н о с и  

О Д Л У К У 
о финансирању такмичарског спорта у Општини 
Козарска Дубица у првом кварталу 2015. год. 

 
 
I 

Овом Одлуком утврђује се финансирање такмичарског 
спорта у Општини Козарска Дубица у првом кварталу 
2015. год. и то како слиједи: 

 
Ред. 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 
I 

КВАРТАЛ 
2015. год. у 

КМ 
1.  ФК „БОРАЦ“ 11.000 
2.  ОФК „РАВАН“ 7.000 
3.  ФК „МОШТАНИЦА“ 900 
4. ФК „РАДНИК“ 1.000
5. ФК „КНЕЖОПОЉАЦ“ 1.200
6.  СД „ОМЛАДИНАЦ“ 900 
7.  КК „ДУБ“ 900 
8.  РК „КОЗАРА 

МЛИЈЕКОПРОДУКТ“  
7.000 

9.  ЖРК „КНЕЖОПОЉКА“ 4.000 
10.  ОРК „UNA – DSW“ 2.100 
11.  КК „УНА“ 2.100 
12.  КК „КНЕШПОЉЕ“ 1.200 
13.  КК „WAZAARI“ 900 
14.  КБС „ОБИЛИЋ“ 900 
15.  ШК „УНА“  700 
16.  СРД „КЛЕН“ 650 
17.  СК „М. ПИЛИПОВИЋ“ 900 

У К У П Н О 43.350 

 

II 

Ова Одлука ће се примјењивати до усвајања буџета 
општине за 2015. год, а најдуже до краја првог 
квартала.  

 

III 

За провођење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије, рачуноводство и наплату буџета. 
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IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“.  
 
Број: 01-403-2/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.01.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
104. 
 
На основу члана 65. Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 9. и 27. Правилника о критеријумима, 
начину и поступку усклађивања и регистрације редова 
вожње аутобуских линија на подручју Oпштине 
Козарска Дубица, („Службени гласник  општине 
Козарска Дубица“, број: 1/14), Начелник општине  
доноси 

О Д Л У К У 
о накнадама за усклађивање и регистрацију 

општинских линија за регистарску  
2015-2016. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом  Одлуком утврђује се висина  накнаде за 
усклађивање и регистрацију општинских линија за 
регистарску 2015-2016. годину. 
 

Члан 2. 
 

Висина накнаде за усклађивање новог реда вожње по 
колони (полазак и повратак) износи 50,00 КМ. 

 
Члан 3. 

 
Висина накнаде за регистрацију реда вожње по једној 
линији износи 20,00 КМ. 

 
Члан 4. 

 
Висина накнаде за рјешавање спорова износи  100,00 
КМ. 
 
Износ ове накнаде уплаћује и предлагач и приговарач 
новог реда вожње. 

Члан 5. 
 

Накнада из члана 2, 3. и 4. ове Одлуке уплаћује се на 
жиро-рачун број:  5620108034704393 код НЛБ Развојна 
банка, врста прихода 729124. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица. 
 
Број: 01-403-3/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.01.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 

105. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( 
"Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13 ) и члана 65. Статута oпштине Козарска Дубица 
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица", број: 
03/14), Начелник општине     д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о формирању Организационог одбора меморијалне 
академије у помен јасеновачким жртвама 

 
Члан 1. 

 
Формира се Организациони одбор меморијалне 
академије у помен јасеновачким жртвама. 
 

Члан 2. 
 
У Организациони одбор из члана 1. именују се: 
 
1. Mиле Злојутро  - предсједник 
2. Перо Каран   - члан 
3. Милорад Буква  - члан 
4. Жељко Драгичевић  - члан 
5. Озрен Бурсаћ  - члан 
6. Тања Тулековић  - члан 
7. Горан Драгаш  - члан 
8. Мирјана Јуришић  - члан 
9. Гордана Батић  - члан 
10. Дијана Кондић  - члан 
 

Члан 3. 
 
Задатак Организационог одбора је да сачини програм 
меморијалне академије, прати припреме и обезбједи 
њену реализацију. 

Члан 4. 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелник 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 
директор ЈП Центар за информисање и културу и 
директор ЈУ „Спомен-подручје Доња Градина. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-111-7/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.02.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
106. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица 
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број: 
03/14) Начелник општине  д о н о с и  
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О Д Л У К У  
о именовању Комисије за контролу утрошка 
средстава спортских организација које се 

финансирају из буџета Општине 
 

Члан 1.  
 

Овом Одлуком именује се Комисија за контролу 
утрошка средстава спортских организација које се 
финансирају из буџета Општине Козарска Дубица у 
саставу: 
 
1. Горан Драгаш – предсједник 
2. Данијела Кочан – члан 
3. Тања Дерикућа – члан 
 

Члан 2.  
 

Задатак комисије из члана 1. је да изврши контролу 
финансијских извјештаја спортских организација које 
се финансирају из буџета Општине Козарска Дубица, 
записнички констатује стање и достави извјештај 
начелнику Општине. 
 

Члан 3.  
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.  
 
Број: 01-111-8/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 18.02.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
107. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04, 
118/05, 42/05 и 98/13), члана 44. Статута Општине 
Козарска Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица",бр.5/06-пречишћени текст, 
6/07 ,12/07,2/08,5/12 и 12/12),  Начелник Општине 
Козарска Дубица, д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средства у сврху помоћи 
појединцима у овом случају Пекић Зорану  у износу од 
1.500  КМ ,на  жиро рачун бр. 5673015001698036 код  
Сбербанке. 

II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-14/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.02.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
108. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 ,118/05 и 
98/13) и  на основу члана 54.  Статута Општине 
Козарска Дубица („Службени гласник општине 
Козарска Дубица“, број 03/14), начелник општине 
Козарска Дубица, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Oдобравају се новачана средства  у износу од по 70,00 
КМ за све службенице и запослене жене у  општинској  
управи  општине Козарска Дубица, Дјечијем вртићу 
,,Пчелица'', Центру за социјални рад , Центру за 
информисање и културу , Туристичкој органиазацији  и 
Локаланој агенцији за развој , поводом обиљежавања  
Међународног дана жена 8. марта . 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се са 
позиције 4112- накнаде запосленима, а исплата ће се 
извршити  текуће  рачуне запослених . 
 

III 
 

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

 
IV 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ,,Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица''. 
 
Број: 01-403-18/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.03.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
109. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 ,118/05 и 
98/13) и  на основу члана 54. алинеја 17. Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
општине Козарска Дубица“, број 03/14), а складу са 
чланом  20. тачка 4. Посебног колективног уговора за 
запослене у области  локалне самоуправе Републике 
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Српске  („Службени гласник РС“, број: 114/07),  
начелник општине Козарска Дубица, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу средстава 

 
I 
 

СТАНИВУКОВИЋ МИЛЕНИ службеници 
општинске управе општине Козарска Дубица 
одобравају се новчана средства у износу једне 
просјечне плате у Републици Српској  у сврху  
лијечења. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се са 
позиције 4112- накнаде запосленима, а исплата ће се 
извршити  текући рачун број: 45016875000, који је 
отворен код Уникредит банке . 
 

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ,,Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица''. 
 
Број: 01-430-6/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13.02.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
110. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске  („Сл.гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 54. Статута 
општине Козарска Дубица („Службени гласник 
општине Козарска Дубица“, број: 03/14) Начелник 
општине Козарска Дубица доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о формирању Комисије за  евидентирање  

потенцијалних кућних  прикључака уз трасу 
цјевовода –пројекат „Комленац“ фаза -III 

 
I 

Формира се Комисија за евидентирање  потенцијалних 
кућних  прикључака уз трасу цјевовода –пројекат 
„Комленац“ фаза -III 
 
1. Шипка Саша- представник „Водовод“-а а.д. 

Козарска Дубица 
2. Бабић Даријан- представник општине Козарска 

Дубица 
3. Каурин Владимир- представник општине Козарска 

Дубица 
4. Остојић Мирослав- представник општине Козарска 

Дубица 
 

II 
 

Задатак Комисије  је да  периоду  од именовања  
преузме  све активности везане за  евидентирање 
потенцијалних директних кућних прикључака на 
локацијама: 
 
1. Хаџибаир, 
2. Суваја и  
3. дуж укупне трасе цјевовода од Комленца до 

Кнежице. 
III 

 
Представник „Водовод“-а треба да  припреми план и 
програм активности  тј. карте на основу којих ће остали  
чланови радити на терену. 
 

IV 
 

Комисија ће припремити форму  анкетног  листића коју 
ће на терену  попуњавати  на основу разговора са 
потенцијалним  корисницима. 
 

V 
 

Комисија је обавезна да по завршетку  пописа достави 
извјештај ПИТ-у о евидентираним потенцијалним 
кућним прикључцима. 

VI 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-6/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.02.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
111. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске  („Сл.гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 54. Статута 
општине Козарска Дубица („Службени гласник 
општине Козарска Дубица“, број: 03/14) Начелник 
општине Козарска Дубица доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о формирању Комисије за израду  Акционог плана 
енергетске ефикасности, тј. енергетски одрживог 
развоја на подручју општине Козарска Дубица 

 
I 

Формира се Комисија за израду Акционог плана 
енергетске ефикасности, тј. енергетски одрживог 
развоја на подручју општине Козарска Дубица у 
сљедећем саставу: 
 
1. Владислав Стевановић,координатор 
2. Мирослав Остојић,члан 
3. Даријан Бабић,члан 
4. Наташа Рашић,члан 
5. Даница Вуковић, члан 
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II 
Задатак Комисије је да изради Акциони план  
енергетске ефикасности у што краћем року   који је 
усклађен са Акционим планом енергетске ефикасности 
Републике Српске члан 5. став 3. („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 1/14). 
 

III 
 

У складу са чланом 7. став 3. Закона о енергетској 
ефикасности прописано је  да се акциони планови 
јединица локалних самоуправа припремају  уз 
консултације  са Фондом за заштиту животне средине и 
енергетску ефикасност. 

IV 
 

Локална самоуправа је дужна да до 31. марта текуће 
године  када усвоји Акциони план енергетске 
ефикасности  или одрживи  енергетски акциони план, 
Министарству  индустрије, енергетике и рударства и 
Фонду за заштиту животне средине  и енергетску 
ефикасност, достави Годишњи извјештај  о реализацији 
акционог плана енергетске ефикасности.  
 

V 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-9/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.02.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
112. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 ,118/05 i 
98/13), члана 54. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, бр 
3/14 ) a у вези са Правилником о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју  општине Козарска Дубица 
((„Службени гласник РС“ број: 47/12) , начелник 
Општине Козарска Дубица доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за увођење у посјед  

пољопривредног земљишта датог у закуп у својини 
Републике Српске на подручју општине Козарска 

Дубица 
 

I 
 
Овом Одлуком именује се Комисије за увођење у посјед  
пољопривредног земљишта датог у закуп у својини 
Републике Српске  на подручју општине Козарска 
Дубица, у следећем саставу: 
 
1. Александар Николетић, дипл. инж.пољопривреде; 
2. Милан Делић , дипл. инж.пољопривреде ; 
3. Мерима Тркуља, дипл. инж. пољопривреде;      
4. Далибор Ћурић, дипл. инж.пољопривреде ; 

5. Драган Сантрач, стручни сарадник ; 
6. Жељко Буразор , стручни сарадник ; 
7. Трубарац Мирко, геометар. 
 

II 
 

Задаци Комисије су да: 
 
а) уведе у посјед пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске које је додјељено путем закупа или 
концесије на подручју општине Козарска Дубица; 
 
б)  да заједно са закупопримцем изврши обилазак 
катастарских честица које су додјељене под закуп и на 
лицу мјеста   сачини детаљан записник о стању 
честица; 
 
в)  прочита записник закупопримцу и уручи примјерак 
записника. 

III 
 
Oво Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-12/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28.02.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
113. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 54. Статута Општине Козарска 
Дубица („Сл. гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14), члана 90. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 8. Правилника о 
поступку директног споразума („Сл. гласник БиХ“, 
број: 126/14) начелник Општине доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
о поступку директног споразума 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником утврђује се начин покретања, ток и 
окончање поступка јавне набавке путем директног 
споразума, којим Општина Козарска Дубица (у даљем 
тексту: Уговорни орган) тражи приједлог цијене или 
понуду од испоручиоца роба, извођача радова и 
даваоца услуга (у даљем тексту: Добављач) и преговара 
или прихвата ту цијену као услов за коначан споразум. 
 

Члан 2. 
 

Одредбе овог Правилника односе се на поступак 
набавке роба, пружања услуга и извођење радова чија 
вриједност не прелази 6.000,00 КМ. 
 
У процијењену вриједност набавке не улази износ 
припадајућих индиректних пореза, које уговорни орган 
плаћа за предмет набавке. 
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Путем директног поступка Уговорни орган може у току 
једне буџетске године за исти предмет набавке 
потрошити до 6.000,00 КМ. 
 
Уговорни орган не може дијелити предмет уговора са 
намјером избјегавања других поступака предвиђених 
Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). 
 
Уговорни орган не може провести поступак директног 
споразума са намјером дискриминације или 
фаворизовања било којег добављача, а све у складу са 
принципима из члана 3. Закона. 
 

Члан 3. 
 

Надлежна организациона јединица која је предлаже 
набавку дужна је да уз приједлог достави детаљан опис 
роба, услуга или радова, укључујући количине, 
квалитет, технички опис, естетске и функционалне 
захтјеве, захтјеве у вези са заштитом околине, мјесто и 
рок испоруке и друге спецификације, у зависности од 
предмета набавке, као и приједлог добављача који 
треба бити одабран за извршење конкретне набавке. 
 

Члан 4. 
 

Надлежна организациона јединица је дужна да изврши 
провјеру стања на тржишту роба, услуга или радова, а 
посебно њихову тржишну цијену. 
 
Провјера стања на тржишту врши се путем свих 
доступних средстава комуникације (путем телефона, 
интернета, рекламних каталога или на други ефикасан 
начин). 
 
Након провјере стања на тржишту надлежна 
организациона јединица врши одабир добављача који је 
квалификован да изврши тражену обавезу и позива га 
да у примјереном року достави понуду-предрачун за 
робе, услуге или радове, према припремљеној 
спецификацији. 
 
Уколико је понуда-предрачун прихватљива, надлежна 
организациона јединица подноси приједлог за 
покретање поступка јавне набавке. 
  

Члан 5. 
 

Приједлог за покретање поступка набавке подноси 
руководилац надлежне организационе јединице 
(одјељења, службе и др.). 
 
Приједлог из става 1. овог члана треба да садржи: назив 
набавке, спецификацију набавке, процијењену 
вриједност набавке, буџетску позицију на којој су 
обезбијеђена средства за реализацију набавке и назив 
евентуалног понуђача који би требао бити позван да 
достави понуду. 
 
Приједлог се подноси начелнику Општине, након што 
га парафира начелник Одјељења за финансије, 
рачуноводство и наплату буџета, чиме потврђује да су 
планирана буџетска средства за конкретну набавку. 
 

Члан 6. 
 

Одлуку о одобрењу набавке путем директног споразума 
доноси начелник Општине. 
 
Након што начелник одобри набавку, понуђачу се шаље 
наруџбеница или позив за достављање понуде и 
евентуалних прилога уколико их уговорни орган 
захтијева.  
 
Наруџбеницу сачињава начелник Општине, одн. 
руководилац организационе јединице која је поднијела 
приједлог за покретање поступка. 
 
Уколико уговорни орган прихвати понуду са понуђачем 
се закључујуе уговор. Уговор сачињава службеник 
задужен за послове јавних набавки. 
 
Добављач на основу закљученог уговора испоручује 
робу, пружа услугу или изводи радове, након чега 
испоставља рачун уговорном органу. 
 
Копија рачуна потписана, одн. одобрена од стране 
начелника Општине доставља се службенику 
задуженом за провођење јавних набавки. 
 

Члан 7. 
 

 Набавке  чија вриједност не прелази 1.000,00 КМ, (у 
даљем тексту: „набавке мање вриједности“), могу се 
доказивати само испостављањем рачуна, који је 
потписан, одн. одобрен од стране руководиоца 
надлежне организационе јединице и начелника 
Општине, без провођења посебне процедуре. 
 
Набавке мање вриједности усмено одобрава начелник 
Општине, а на усмени захтјев руководиоца надлежне 
организационе јединице. 
 

Члан 8. 
 

Након што руководилац надлежне организационе 
јединице и начелник Општине потпишу, одн. одобре 
рачун, код набавки мање вриједности, копија рачуна се 
доставља службенику задуженом за провођење јавних 
набавки. 
 

Члан 9. 
 

Надлежна организациона јединица прати реализацију 
потписаних уговора и обавјештава начелника о 
њиховом извршењу и евентуално насталим проблемима 
који се тичу извршења уговора. 
 
Руководилац организационе јединице из става 1. овог 
члана овјерава испостављене рачуне, те након што исте 
потпише начелник Општине, доставља их Одјељењу за 
финансије, рачуноводство и наплату буџета. 
 

Члан 10. 
 

Службеник задужен за послове јавних набавки, на 
основу копија рачуна које му доставе надлежне 
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организационе јединице, прави евиденцију набавки 
мањих вриједности. 
 
Службеник задужен за послове јавних набавки 
припрема извјештај о поступку извршене набавке и 
доставља га Агенцији за јавне набавке у Законом 
прописаном року. 

Члан 11. 
 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о поступку директног споразума („Сл. 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 1/14). 
 

Члан 12. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-022-1/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.01.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
114. 
 
На захтјев „Комуналац“ АД Козарска Дубица , а на 
основу члана 2. Уредбе о давању сагласности на цијене  
одређених производа  и услуга („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 11/11) и члана 54. Статута 
општине Козарска Дубица („Службени гласник 
општине Козарска Дубица“ број: 03/14), Начелник 
општине Козарска Дубица даје сљедећу  
 

С А Г Л А С Н О С Т 
 
I 
 

Даје се сагласност „КОМУНАЛАЦ“ АД Козарска 
Дубица за повећање цијена извршења  услуга одвоза 
смећа и то како слиједи: 
 
Ред 
бр. 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединица 
мјере 

Приједлог 
Одјељења 

1. Одвоз отпада за домаћинства 
до 100 м2 

м2 0,15 

2. Одвоз отпада за домаћинства 
преко 100 м2 

м2 0,11 

3. Одвоз отпада за кориснике у 
области привреде 

м2 0,35 

4. Занатске радње Паушално 28,00 
5. Угоститељске и трговачке 

радње 
Паушално 33,00 

6. Пекаре, пржионице кафе, 
бурегџинице и сл 

Паушално 20,00 

7. Агенције, бирои, бутици, 
фризерски салони и сл. 

Паушално 12,00 

8. Угоститељске, трговачке 
радње и складишта преко 50 
м2 

 
м2 

 
0,90 

9. Одвоз  отпада контејнером  7 
м3 до 10 км 

тура 150,00 

10. Одвоз отпада контејнером 1,1 
м3 

ком 42,00 

11. Одвоз отпада из приградских 
насеља 

По 
домаћинст

ву 

 
9,00 

 

II 
 

Цијена из овог Цјеновника ће се  примјењивати  од 
01.02.2015. године. 

III 
 

О овој сагласности ће се обавјестити Министарство  
трговине и туризма у року од 7 (седам) дана  од дана 
давања сагласности. 

IV 
 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-370-176/14       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.01.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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