СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Службени гласник
општине Козарска Дубица

31.01.2017. године
Козарска Дубица

Светосавска 5
Телефон: 052/416-011
Факс:
052/416-026
e-mail: sokd@inecco.net

www.kozarskadubica.org

Број 01/17

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о условима уласка
инвеститора у пословну зону „Липова Греда“

1.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи,
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
члана 33. алинеја 9. Статута Општине Козарска Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
3/14 и 2/15), Скупштина општине Козарска Дубица на
Другој редовној сједници, одржаној дана 30.01.2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о проширеним
облицима социјалне заштите
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о
проширеним облицима социјалне заштите, број: 02-01375/13 од 29.04.2013. године („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 5/13).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.
Број: 02-013-6/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

2.
На основу члана 39. а у вези са чланом 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16), члана 33. Статута Општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14/ и 2/15), члана 8. Закона о
политици директних страних улагања у БиХ
(«Службени гласник БиХ», број 17/98, 13/03, 48/10 и
22/15) и члана 3. Закона о страним улагањима
(«Службени гласник Републике Српске», број: 25/02,
24/04, 52/11 и 68/13), Скупштина општине Козарска
Дубица на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017. године , донијела је

Годишња претплата 100.00 КМ
Жиро рачун
Општински рачун
за прикупљање јавних прихода
UniCredit Bank 5620100000401973
Врста прихода 722521

Члан 1.
У члану 8. Одлуке о условима уласка инвеститора у
пословну зону „Липова греда“ (Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, бр.11/10 и 3/13) иза става
1. додаје се нови став који гласи:
„Изузетно, у случају када инвеститор намјерава да
покрене погон за прераду пољопривредних производа
који
ће
ангажовати
локалне
пољопривредне
произвођаче на кооперантској основи, може му се дати
попуст у висини до 70 % на утврђену цијену
земљишта.“
Досадашњи став 2. постаје став 3.
У новом ставу 3. иза броја 1. додаје се „и 2.“
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 02-013-7/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

3.
На основу члана 348. став 1 Закона о стварним правима,
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj: 124/08,
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 3. Одлуке о
условима уласка инвеститора у Пословну зону „Липова
Греда“ („Службени
гласник општине Козарска
Дубица“, брoj: 11/10, 3/13 и 1/17), члана 18. став 1.
Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, брoj:
10/15) и члана 33. Статута општине Козарска Дубица,
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, брoj:
3/14 и 2/15), Скупштина општине Козарска Дубица на
Другој редовној сједници одржаној дана 30.01.2017.
године, донијела је

Број 01/17

Службени гласник Општине Козарска Дубица

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје
неизграђеног осталог грађевинског земљишта
у пословној зони „Липова Греда“

Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/14, пов. 4716 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

Члан 1.

- грађевинска парцела бр. 11, укупне површине: 4785
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 82/6, пов. 2785 m2, к.ч.
бр. 81/6, пов. 452 m2 и к.ч. бр. 585/12, пов. 1548 m2,
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/15, пов. 4785 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

Овом Одлуком уређују се начин и услови продаје путем
усменог јавног надметања (лицитације), односно путем
непосредне погодбе, неизграђеног осталог грађевинског
земљишта у власништву Општине Козарска Дубица у
послoвној зони „Липова Греда“ Драксенић, Козарска
Дубица (у даљем тексту: Пословна зона) у 2017.
години.
Члан 2.

- грађевинска парцела бр. 12, укупне површине: 4658
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 82/4, пов. 4234 m2 и к.ч.
бр. 84/5, пов. 424 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о.
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/16,
пов. 4658 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци,
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела);

Продаја грађевинског земљишта у Пословној зони
врши се јавном продајом на начин ближе регулисан
Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, бр.20/12).

- грађевинска парцела бр. 13, укупне површине: 5674
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/19, пов. 5674 m2,
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/17, пов. 5674 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

Члан 3.
Овлашћује се начелник општине да, на приједлог
Одјељења за просторно уређење, а након иницијативе
Одјељења за привреду и пољопривреду, сходно
одредби члана 6. став 2. Одлуке о условима уласка
инвеститора у пословну зону „Липова Греда“
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, бр.
11/10, 3/13 и 1/17) у сваком конкретном случају, на
основу ове генералне Одлуке, донесе појединачну
одлуку о расписивању огласа за продају грађевинског
земљишта у Пословној зони.

- грађевинска парцела бр. 14, укупне површине: 5767
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/22, пов. 5767 m2,
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/18, пов. 5767 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

Члан 4.

- грађевинска парцела бр. 15, укупне површине: 5515
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/23, пов. 5515 m2,
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/19, пов. 5515 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

Предмет продаје је остало грађевинско земљиште у
пословној зони „Липова Греда“ означено као:
- грађевинска парцела бр. 8, укупне површине: 4038
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 84/4, пов. 2387 m2, к.ч.
бр. 85/3, пов. 507 m2, к.ч. бр. 86/1, пов. 340 m2, к.ч. бр.
88/1, пов. 291 m2 и к.ч. бр. 89/1, пов. 513 m2, уписане у
п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз.
Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/12, пов. 4038 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

- грађевинска парцела бр. 16, укупне површине: 5545
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/20, пов. 3726 m2,
к.ч. бр. 81/8, пов. 329 m2, к.ч. бр. 91/6, пов. 1400 m2,
к.ч. бр. 92/5, пов. 89 m2 и к.ч. бр. 93/8, пов. 1 m2,
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/20, пов. 5545 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

- грађевинска парцела бр. 9, укупне површине: 4450 m2,
а која се састоји од: к.ч. бр. 84/6, пов. 741 m2, к.ч. бр.
89/2, пов. 3120 m2 и к.ч. бр. 82/5, пов. 589 m2, уписане
у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз.
Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/13, пов. 4450 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);
- грађевинска парцела бр. 10, укупне површине: 4716
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 89/3, пов. 334 m2, к.ч.
бр. 82/7, пов. 1395 m2, к.ч. бр. 90/1, пов. 2765 m2, к.ч.
бр. 91/1, пов. 27 m2 и к.ч. бр. 91/4, пов. 195 m2, уписане
у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз.

- грађевинска парцела бр. 21, укупне површине: 5059
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 91/7, пов. 284 m2, к.ч.
бр. 92/3, пов. 1048 m2, к.ч. бр. 93/10, пов. 3540 m2 и к.ч.
бр. 102/1, пов. 187 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о.
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/25,
пов. 5059 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци,
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела);
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Број 01/17

Службени гласник Општине Козарска Дубица
- грађевинска парцела бр. 29, укупне површине: 7447
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 101/4 пов. 2143 m2 и
к.ч. бр. 103/1, пов. 5304 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о.
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/33,
пов. 7447 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци,
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела);

- грађевинска парцела бр. 22, укупне површине: 5272
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/11 пов. 3625 m2, к.ч.
бр. 102/2, пов. 1074 m2 и к.ч. бр. 101/6, пов. 573 m2,
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/26, пов. 5272 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

Члан 5.
Почетна продајна цијена износи 9,оо KM (словима:
девет КМ/m2).
Члан 6.

- грађевинска парцела бр. 23, укупне површине: 4534
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 102/4, пов. 1232 m2, к.ч.
бр. 101/7, пов. 80 m2, к.ч. бр. 103/8, пов. 1466 m2, к.ч.
бр. 93/14, пов. 1454 m2 и к.ч. бр. 585/25, пов. 302 m2,
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/27, пов. 4534 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

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.

- грађевинска парцела бр. 24, укупне површине: 4564
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 102/3, пов. 407 m2, к.ч.
бр. 93/13, пов. 1688 m2, к.ч. бр. 81/10, пов. 32 m2, к.ч.
бр. 585/24, пов. 2078 m2, к.ч. бр. 75/2 пов. 333 m2 и к.ч.
бр. 77/3, пов. 26 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о.
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/28,
пов. 4564 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци,
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела);

Члан 7.
Прва лицитација може се одржати само ако на њој
учествује најмање два учесника.
Ако се на лицитацију јави само један учесник,
Комисија може приступити поступку продаје,
непокретности непосредном погодбом, под условом да
цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене
у огласу.

- грађевинска парцела бр. 25, укупне површине: 4558
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 97/5 пов. 34 m2, к.ч. бр.
96/7, пов. 1537 m2 и к.ч. бр. 93/5, пов. 2987 m2, уписане
у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз.
Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/29, пов. 4558 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

Члан 8.
Општина на утврђену цијену земљишта из члана 5. ове
Одлуке даје попусте сходно одреби члана 8. Одлуке о
условима уласка инвеститора у пословну зону „Липова
Греда“ („Службени
гласник општине Козарска
Дубица“, бр. 11/10, 3/13 и __ /17).

- грађевинска парцела бр. 26, укупне површине: 3210
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/7 пов. 3210 m2,
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/30, пов. 3210m2, уписана у з.к. ул.
бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са
1/1 дијела);

Општина ће ради регулисања међусобних права и
обавеза са најповољнијим понуђачем који улази у
пословну зону, прво закључити уговор о условима
уласка и пословања у Пословној зони, а након тога
купопродајни уговор с обзиром на одобрене попусте из
члана 8. Одлуке о условима уласка инвеститора у
пословну зону „Липова Греда“.

- грађевинска парцела бр. 27, укупне површине: 3081
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/12 пов. 1908 m2 и
к.ч. бр. 101/3, пов. 1173 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о.
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/31,
пов.3081 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, на
име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела);

Продајну цијену наведеног земљишта најповољнији
понуђач са којим се закључи 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 уплате купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник о увођењу у
посјед.
Члан 9.

- грађевинска парцела бр. 28, укупне површине: 4482
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/3 пов. 63 m2, к.ч. бр.
101/1, пов. 3394 m2 и к.ч. бр. 103/4, пов. 1025 m2,
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/32, пов. 4482 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

Оглас о продаји неизграђеног осталог грађевинског
земљишта у власништву Општине објавиће се у једном
дневном листу који ће бити изабран у складу са
Законом о јавним набавкама, на огласној табли
општинске управе општине Козарска Дубица, радију и
телевизији Козарска Дубица и веб страници Општинске

3

Број 01/17

Службени гласник Општине Козарска Дубица

управе Општине Козарска Дубица, најкасније 15 дана
прије продаје.
Члан 10.

1. - к.ч бр.369/4 површине 805м2 уписане у ЛН бр.628
К.О Козарска Дубица 2 на име Општина Козарска
Дубица са дијелом 1/1 (што по грунтовним подацима
одговара земљишту означеном као: к.ч бр.299/28
површине 633м2, к.ч бр.299/36 површине 6м2 и к.ч
бр.299/21 површине 52м2 све уписане у З.К ул.бр.1035
К.О Козарска Дубица на име Општина Козарска
Дубица са дијелом 1/1 и к.ч бр.298/5 површине 83м2
уписане у К.О Козарска Дубица на име Општина
Козарска Дубица са дијелом 1/1).

Поступак продаје грађевинског земљишта спровешће, у
складу са Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе, Комисија за
спровођење поступка продаје грађевиског земљишта у
пословној зони, која се састоји од 3 члана.
Овлашћује се начелник општине Козарска Дубица:
-

-к.ч бр.369/8 површине 139м2 уписане у ЛН бр.628 К.О
Козарска Дубица 2 на име Општина Козарска Дубица
са дијелом 1/1 (што по грунтовним подацима одговара
земљишту означеном као:к.ч бр299/133 површине
141м2 уписане у З.К ул.бр.373 К.О Козарска Дубица на
име Општина Козарска Дубица са дијелом 1/1),
по почетној продајној цијени у износу од 11.800,00 КМ
(словима
:једанаестхиљадаосамстотинаконвертибилнихмарака)

да распише оглас о јавној продаји неизграђеног
грађевинског земљишта у складу са овом Одлуком;
да именује Комисију за спровођење поступка јавне
продаје грађевинског земљишта које је предмет ове
Одлуке;
да рјешава по приговорима на поступак јавне
продаје.
да може у име Општине закључити уговор о
продаји некретнина из члана 4. ове Одлуке.

-

2.
- к.ч бр.369/9 површине 127м2 уписане у ЛН
бр.628 К.О Козарска Дубица 2 на име Општина
Козарска Дубица са дијелом 1/1 (што по грунтовним
подацима одговара земљишту означеном као: к.ч
бр.299/38 површине 127м2 уписане у З.К ул.бр.373 на
име Општина Козарска Дубица са дијелом 1/1)
- к.ч бр.369/10 површине 289м2 уписане у ЛН бр.628
К.О Козарска Дубица 2 на име Општина Козарска
Дубица са дијелом 1/1 (што по грунтовним подацима
одговара земљишту означеном као: к.ч бр.299/131
површине 189м2 уписане у З.К ул.бр.1035 К.О Козарска
Дубица на име Општина Козарска Дубица са дијелом
1/1 и к.ч бр.299/132 површине 100м2 уписане у З.К
ул.бр.373 К.О Козарска Дубица на име Општина
Козарска Дубица са дијелом 1/1)
по почетној продајној цијени у износу од 5.200,00 КМ
(словима:петхиљададвијестотинеконвертибилнихмарака)

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-8/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

4.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи,
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 5. тачка б. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе,
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12),
члана 18. став 1. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 10/15) и члана 33. Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15),
Скупштина општине Козарска Дубица, на Другој
редовној сједници одржаној дана 30.01.2017. године,
донијела је

3.
-к.ч бр.369/11 површине 415м2 уписане у ЛН
бр.628 К.О Козарска Дубица на име
Општина Козарска Дубица са дијелом 1/1 (што по
грунтовним подацима одговара земљишту означеном
као:к.ч бр.299/130 површине 333м2 уписане у З.К
ул.бр.1035 и к.ч бр.299/30 површине 82м2 уписане у
З.К ул.бр.373 К.О Козарска Дубица на име Општина
Козарска Дубица са дијелом 1/1)
по почетној продајној цијени у износу од 5.187,50 КМ
(словима:петхиљадастотинуосамдесетседамконвертиби
лнихмарака и 50/100).

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје путем усменог
јавног надметања-лицитације неизграђеног
грађевинског земљишта у власништву општине
Козарска Дубица у насељу „Морава“

II
За учешће у поступку лицитације учесник је дужан да
положи кауцију у износу од 10% од почетка продајне
цијене.

I
Овом Одлуком уређују се начин и услови јавне продаје
путем усменог јавног надметања (лицитације)
неизграђеног грађевинског земљишта, у власништву
Општине
Козарска
Дубица,
ради
изградње
индивидуалних стамбених објеката и то:

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.
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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.

5.
На основу члана 6. тачка б) Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе („Сл. гласник Републике Српске“, број:
20/12), а у вези са чланом 348. став 3. тачка д) Закона о
стварним правима („Сл. гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 33. Статута Општине
Козарска Дубица („Сл. гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15), Скупштина општине
Козарска Дубица, на Другој редовној сједници
одржаној дана 30.01.2017. године донијела је

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 грађевинског
земљишта у власништву Општине Козарска Дубица у
насељу „Морава“ објавиће се у дневном листу
„Независне новине“, 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.

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непосредном погодбом
некретнина у власништву Општине Козарска
Дубица у к.о. Козарска Дубица
Кафе бару „Рафаело“ Козарска Дубица
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Урбанистичко-техничким
условима са планом парцелације ради утврђивања
земљишта за редовну употребу изграђеног стамбенопословног објекта, број: УТУ/ПП 102-10/15 АТЦ
израђеним од „Атриј“ д.о.о. Добој, утврђују се начин и
услови продаје непосредном погодбом грађевинског
земљишта Кафе бар „Рафаело“ Козарска Дубица, на
локацији у Светосавској улици у Козарској Дубици,
ради комплетирања грађевинске парцеле.

V
Поступак
лицитације
грађевинског
земљишта
спровешће се у складу са Правилником о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и једиица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
бр.20/12), Комисија за спровођење поступка лицитације
грађевинског земљишта у власништву Општине у
саставу од 3 члана.

Члан 2.

Овлашћује се начелник општине Козарска Дубица:
- да распише оглас о јавној продаји неизграђеног
градског грађевинског земљишта у власништву
Општине у складу са Парвилником 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 пригоорима 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 Козарска
Дубица, закључи уговор о продаји некретнина из
члана 1.ове Одлуке у складу са условима
прописаним овом одлуком.

Предмет продаје непосредном погодбом ради
комплетирања грађевинске парцеле Кафе бар
„Рафаело“ Козарска Дубица су некретнине означене
као:
- к.ч. бр. 1/4817 „двориште“ површине 40м2
уписане у з.к. ул. бр. 373 к.о. Козарска Дубица, на име
Општине Козарска Дубица са 1/1 дијела.
Члан 3.
Вриједност некретнине која је предмет продаје
утврђена је у складу са процјеном тренутне тржишне
вриједности од стране сталног судског вјештака
грађевинске струке Суботић Милана и износи 72,80
КМ/м2,
односно
2.912,00
КМ
(словима:
двијехиљадедеветстодванаест КМ).
Купац Кафе бар „Рафаело“ Козарска Дубица дужан је
да плати купопродајну цијену из става 1. овог члана у
року од 15 дана од дана закључења Уговора о продаји
некретнина код нотара.

VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.

Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем
уговора о продаји у јавним евиденцијама некретнина
сноси Кафе бар „Рафаело“ Козарска Дубица.

Број: 02-013-9/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------
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- к.ч. бр. 121/21 „Пословни објекат са економским
двориштем“ у површини 9625 м2, уписана у з.к. ул. бр.
361 к.о. Клековци;
- к.ч. бр. 121/23 „ливада Ива“ у пов. 5009 м2, уписана у
з.к. ул. бр. 365 к.о. Клековци, и
- к.ч. бр. 121/24 „ливада Ива“ површине 4946 м2,
уписана у з.к. ул.бр. 372 к.о. Клековци, на име „ЕКОБеЛ“ д.о.о. Трн-Лакташи, са 1/1 дијела
(што по катастру земљипта одговара:
- к.ч. бр. 87/3 „Ива, њива 3. кл.“ у површини 129 м2,
- к.ч. бр. 87/4 „Ива, њива 3. кл.“ у површини 128 м2,
- к.ч. бр. 88/6 „Ива, њива 3. кл.“ у површини 690 м2,
- к.ч. бр. 88/7 „Ива, њива 3. кл.“ у површини 535 м2,
- к.ч. бр. 89/5 „Ива, кућа и зграда“ у површини 1306 м2
и „економско двориште“ у површини 8319 м2,
- к.ч. бр. 89/6 „Ива, њива 3. кл.“ у површини 291 м2,
- к.ч. бр. 90/3 „Ива, њива 3. кл.“ у површини 310 м2,
- к.ч. бр. 91/3 „Ива, њива 3. кл.“ у површини 1095 м2,
- к.ч. бр. 92/1 „Ива, њива 3. кл.“ у површини 105 м2,
- к.ч. бр. 93/1 „Ива, њива 3. кл.“ у површини 1507 м2,
- к.ч. бр. 93/2 „Ива, њива 3. кл.“ у површини 3629 м2,
- к.ч. бр. 94/1 „Ива, њива 3. кл.“ у површини 819 м2,
- к.ч. бр. 94/2 „Ива, њива 3. кл.“ у површини 541 м2, и
- к.ч. бр. 96/5 „Тук, њива 3. кл.“ у површини 176 м2,
уписане у Посједовни лист бр. 503 к.о. Клековци, на
име „ЕКО-БеЛ“ д.о.о. Трн-Лакташи, са 1/1 дијела).

Члан 4.
Општина Козарска Дубица је сагласна да се без њеног
даљег присуства и и сагласности након уплате
купопродајне цијене купац Кафе бар „Рафаело“
Козарска Дубица укњижи као власник са 1/1 у јавном
регистру о непокретностима код РУ за геодетске и
имовинско правне послове ПЈ Козарска Дубица.
Члан 5.
Продаја некретнина из члана 2. ове Одлуке провешће се
у свему у складу са чланом 6. течка б) Правилника о
поступку
јавног
конкурса
за
располагање
непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Сл. гласник Републике
Српске“, број: 20/12).
Члан 6.
Предаја земљишта у посјед купцу вршиће се у року од
15 дана након уплате купопродајне цијене, о чему ће се
сачинити записник о увођењу у посјед.
Члан 7.
Овлашћује се Начелник Општине да може у име
Општине закључити уговор о продаји некретнина из
члана 2. ове Одлуке.

Члан 2.
Обавезује се ново привредно друштво АГРАРИЈА
ЦЕНТАР д.о.о. Козарска Дубица да преузме обавезе
проистекле из одобрених попуста привредном друштву
ЕКО-БЕЛ д.о.о. Трн - Лакташи приликом куповине
предметних некретнина из члана 1. ове Одлуке, а који
су дефинисани уговорима о условима уласка и
пословања инвеститора у Пословној зони Липова Греда
закљученим између Општине Козарска Дубица и
привредног душтва ЕКО-БЕЛ д.о.о. Трн - Лакташи.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-10/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

Члан 3.

6.

Задужује се начелник Општине да у року од 15
(петнаест) дана од дана ступања на снагу ове Одлуке
закључи уговор о преузимању обавеза из члана 2. са
новим привредним друштвом АГРАРИЈА ЦЕНТАР
д.о.о. Козарска Дубица.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
члана
33.
Статута
општине
Козарска
Дубица(„Службени
гласник
Општине
Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15), Скупштина општине
Козарска Дубица, на Другој редовној сједници
одржаној дана 30.01.2017. године, донијела је

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за пренос власништава

Број: 02-013-11/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

Члан 1.
Даје се сагласност привредном друштву „ЕКО-БеЛ“
д.о.о. Трн-Лакташи, Цара Душана 84, да може може, у
поступку статусних промјена одвајањем, пренијети на
ново привредно друштво „АГРАРИЈА ЦЕНТАР“ д.о.о.
Козарска Дубица, Клековци бб, право власништва на
некретнинама означеним као:

7.
На основу члана 40. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, брoj:
40/13 и 106/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
члана 33. Статута Општине Козарска Дубица

6

Број 01/17

Службени гласник Општине Козарска Дубица
Прије утврђивања Нацрта Плана, носилац припреме
разматра Преднацрт Плана на стручној расправи на
којој присуствују и чланови Савјета Плана и на коју се
обавезно позивају овлаштени стручни представници
органа и правних лица из члана 42.став 3.Закона о
уређењу простора и грађењу.

(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15), Скупштина општине Козарска Дубица, на
Другој редовној сједници, одржаној дана 30.01.2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради измјена и допуна
Регулационог плана
„Пословна зона Липова греда“ Драксенић

Рок за израду Нацрта Плана је 120 календарских дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Приједлог Плана утврдиће Носилац припреме Плана у
складу са закључцима са јавне расправе и то најдуже у
року од 30 дана од дана одржавања јавне расправе из
члана 48.став 5.Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.40/13 и
106/15).
Члан 5.

Члан 1.
Приступа се изради Измјена и допуна Регулационог
плана „Пословна зона Липова греда“ Драксенић
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,
бр.3/10),( у даљем тексту:План), у дијелу обухвата:
-плацеви означени под бројем 26 укупне површине
3209м2, бројем 27 укупне површине 3096м2, бројем 28
укупне површине 4458м2 и бројем 29 укупне површине
7416м2 и припадајуће сапбраћајнице са кружним током
укупне површине 1401м2.

Садржај Плана начелно је одређен чланом 35.Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр.40/13 и 106/15), а детаљније
одредбама Правилника о начину израде, садржају и
формирању докумената просторног уређења, чл.144154 („Службени гласник Републике Српске“, бр.69/13).

Члан 2.
Временски период за који се утврђују и процјењују
плански параметри је период важења Плана „Пословна
зона Липова греда“ Драксенић.

Члан 6.
На Приједлог Носиоца припреме Плана Скупштина
општине утврђује Нацрт Плана, мјесто, вријеме и начин
његовог излагања на јавни увид.

Члан 3.

Нацрт Плана који утврди Скупштина општине ставиће
се на јавни увид у трајању од 30 дана, у просторијама
Носиоца припреме и Носиоца израде Плана.

За израду Плана дефинишу се слиједеће смјернице:
-

-

-

План израдити у складу са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр.40/13 и 106/15) и
Правилника о начину израде, садржају и
формирању докумената просторног уређења
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.69/13),
те другим прописима из посебних области
релевантних за планирање и уређење простора
(саобраћај, снабдијевање водом и енергијом,
телекомуникације, заштита од природних непогода
и техничких инцидената, заштита ваздуха, воде,
тла, природних вриједности, културних добара и
других елемената животне средине и др.);
приликом израде Плана, сви субјекти који
учествују у изради дужни су да воде рачуна о
јавном интересу, општим и посебним циљевима
просторног развоја;
носилац израде је обавезан обезбиједити
усаглашеност Плана у току његове израде, са
документом просторног уређења ширег подручја,
односно да је у сагласности са важећим
документом просторног уређења најближег
претходног нивоа, као и програмским елементима
који му буду достављени од стране Носиоца
припреме.

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на
јавни увид, јавност и власници непокретности на
подручју за које се доноси План биће обавијештени
путем огласа у у најмање два средства јавног
информисања најмање два пута, с тим да се прва
обавијест објављује осам дана прије почетка јавног
увида а друга 15 дана од почетка излагања нацрта
Плана на јавни увид.
Носилац израде Плана обавезан је да размотри све
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени
током јавног увида и да прије утврђивања приједлога
Плана о њима заузме свој став који у писаној форми
доставља носиоцу припреме и лицима која су доставила
своје приједлоге, примједбе и мишљења.
Став Носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматра се на јавној
расправи у року од 30 (тридесет) дана од завршетка
јавног увида.
У складу са закључцима утврђеним на јавној расправи,
одржаној у складу са одредбама члана 48.Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр.40/13 и 106/15) Носилац
припреме Плана утврдиће Приједлог Плана и доставити
га Скупштини на усвајање.

Члан 4.
Изради Плана претходи израда Нацрта Плана, у сврху
провјере потреба, жеља и просторних могућности
третираног подручја.
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Члан 7.

8.

Носилац припреме Плана дужан је да у току израде
Плана прибави мишљења на приједлоге планских
рјешења од стране одговарајућих органа и
организација, а које ће одредити зависно од постојећег
стања и планиране намјене простора и објеката у
обухвату Плана.

На основу члана 7. став 1. Закона о комуналним
дјелатностима,
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број: 124/11), члана 39. Закона о локалној
самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), и члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15), Скупштина општине
Козарска Дубица на Другој редовној сједници,
одржаној дана 30.01.2017. године, донијела је

Прије приступања изради Преднацрта Плана Носилац
припреме и Носилац израде усаглашавају начин израде
Плана у дигиталном облику са надлежним
Миистарством.

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног позива за повјеравање
обављања комуналне дјелатности реконструкције,
управљања и одржавања јавне расвјете на подручју
Општине Козарска Дубица у ЛЕД технологији

Члан 8.
Носилац израде ће доставити Носиоцу припреме
елаборат Плана у дигиталном и аналогном облику у
договореном броју примјерака.

Члан 1.

План се обрађује у складу са Законом о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, бр.40/13 и 106/15), Правилником о садржају,
начину израде и доошења докумената просторног
уређења („Службени гласник Републике Српске“,
бр.69/13) и Правилником о садржају, носиоцима
просторно-информационог система и методологији
прикупљања и обраде података („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/13).

Расписује се Jавни позив за повјеравање обављања
комуналне дјелатности реконструкције, управљања и
одржавања јавне расвјете на подручју Општине
Козарска Дубица у ЛЕД технологији.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник Општине Козарска Дубица, да
ступањем на снагу ове Одлуке објави Јавни позив из
члана 1. ове Одлуке у једном дневном листу и
„Службеном гласнику БиХ“.

Члан 9.
Средства за израду Плана, и трошкове у поступку
његовог доношења, обезбијеђена су Буџетом општине
Козарска Дубица.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном
гласнику Општине
Козарска Дубица“.

Члан 10.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење општинске управе Општине Козарска Дубица,
а носилац израде Плана изабраће се у складу са
Законом о јавним набавкама.

Број: 02-013-13/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

Даје се овлаштење Начелнику општине Козарска
Дубица да може именовати Савјет за израду Плана за
подручје планирања из члана 1.ове Одлуке.

9.
На основу члана 4. став 3. у вези са чланом 26. Закона о
порезу на непокретности („Службени гласник
Републике Српске“, број: 91/15), члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16) и члана 33. Статута Oпштине
Козарска Дубица («Службени гласник Општине
Козарска Дубица, број: 3/14 и 2/15), Скупштина
општине Козарска Дубиц на Другој редовној сједници,
одржаној дана 30.01.2017. године, донијела је

Члан 11.
Све стручне, административне и друге послове у вези
доношења Плана, обавиће Одјељење за просторно
уређење општинске управе Општине Козарска Дубица.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Козарска Дубица“.

ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности
на подручју Општине Козарска Дубица по зонама за
2017. годину

Број: 02-013-12/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------
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Члан 1.

10.

Овом Одлуком утврђује се висина вриједности
непокретности по зонама на подручју Општине
Козарска Дубица која ће бити кориштена у сврху
утврђивања пореза на непокретности у 2017. години, и
то за сљедеће непокретности:
- земљиште (грађевинско, пољопривредно, шумско,
индустријско и остало), и
- грађевинске објекте (стан, кућа, пословни,
индустријски и остали објекти).

На основу члана 13. Одлуке о условима и начину
располагања и давања у закуп пословних простора у
власништву општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/08) и члана
33. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15),
Скупштина општине Козарска Дубица, на Другој
редовној сједници, одржаној дана 30.01.2017. године,
донијела је

Члан 2.

ОДЛУКУ
o начину и условима давања у закуп пословнoг
простора у власништву Општине Козарска Дубица
путем лицитације-прикупљањем писмених понуда

За утврђивање вриједности непокретности из члана 1.
ове Одлуке територија Општине Козарска Дубица
дијели се на зоне, и то:
шест градских зона, и
четири ванградске зоне.

Члан 1.
На начин и под условима утврђеним овом Одлуком
спровешће се поступак јавног надметања-лицитације
прикупљањем писмених понуда ради давања у закуп
пословног простора у власништву Општине Козарска
Дубица у Доњој Градини, и то:

Територијални обухват сваке градске зоне утврђен је
Одлуком о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, бр. 10/15).
Територијални обухват сваке ванградске зоне утврђен
је табеларним прегледом насељених мјеста на подручју
Оптшине Козарска Дубица са ознаком припадајуће зоне
који чини саствни дио ове Одлуке (Прилог бр. 2.)

1.
Пословни простор у дому културе у Доњој
Градини, површине 54,50 м2, по почетној цијени
закупнине у износу од 5,00 КМ/м2, мјесечно (без
урачунатог ПДВ-а), за обављање угоститељске
дјелатности.

Члан 3.

Члан 2.

Вриједности непокретности по зонама на подручју
Оптшине Козарска Дубица исказана је по једном
квадратном метру некретнине (m2/KM) и утврђена
табелом која као прилог чини саставни дио ове Одлуке
(Прилог бр. 1).
Члан 4.

За учешће у поступку учесник је дужан уплатити износ
од 10% од укупног годишњег износа закупнине
обрачунатог на бази почетне цијене закупнине, на
Јединствени рачун трезора, 5620108034695275 код
Развојне банке или број: 5510240000852308 код
UniCredit bank a.d. Бања Лука.

Пореска управа утврђује пореску основицу на основу
утврђене вриједности непокретности по зонама и
карактеристикама непокретонсти наведених у пријави
за упис у Фискални регистар непокретности.

Укупан износ кауције:
-за пословни простор из члана 1, под бр.1-износи 327,00
КМ.

Члан 5.

Члан 3.

Пореска управа за сваку карактеристику непокретности
одређује вриједност коефицијента којим се врши
корекција тржишне вриједности непокретности.

Учесник може бити свако физичко и правно лице, осим
лица која нису у цјелости измирила обавезе по раније
закљученом уговору о закупу са Општином Козарска
Дубица .

Члан 6.

Давање у закуп пословног простора врши се путем
лицитације
прикупљањем
писмених
понуда
заинтересованих закупаца на основу јавног огласа при
чему се пословни простор може дати у закуп ако су
учествовала најмање три понуђача.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“, а примјењиваће се од 01.01.2017.
године.
Број: 02-013-14/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

Цијена закупнине не може бити нижа од почетне цијене
објављене у огласу.
Члан 4.
Пословни простор из тачке 1 ове Одлуке даје се у закуп
на одређено вријеме, и то на период од пет година.
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Број 01/17

Службени гласник Општине Козарска Дубица
У складу са тачком I ове одлуке, Милановић Мирку,
Јошик из Козарске Дубице, додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. 974,њива 3.класе, површине 6000 м²,
к.ч. 970/1, њива 3. класе, површине 4085 м², к.ч. 971,
њива 3. класе, површине 8595 м², к.ч. 990/3, њива 3.
класе, површине 3944 м²,к.ч. 990/4, њива 3. класе,
површине 3370 м², к.ч. 677, њива 3. класе, површине
11677 м² ,к.ч. 584, ливада 2. класе, површине 4724 м²,
к.ч. 586, ливада 2. класе, површине 4483 м², к.ч. 695,
ливада 4. класе, површине 11453 м², к.ч. 1121, њива 4.
класе, површине 8280 м², уписане у п.л. 91,к.о.
Чуклинац и

Члан 5.
Учесник који понуди највиши износ мјесечне
закупнине, обавезан је закључити уговор о закупу и
уплатити прву закупнину у року од 5 дана од дана
коначности одлуке о давању у закуп, а примопредаја
пословног простора закупцу извршиће се одмах након
закључења уговора о закупу и уплате прве закупнине, о
чему ће се сачинити записник о примопредаји.
Члан 6.
Поступак лицитације спровешће се путем јавног огласа
о давању у закуп пословног простора којег расписује
начелник Општине, у складу са овом Одлуком и
Правилником о поступку и условима давања у закуп
пословних простора у власништву Општине.

к.ч. 900, пашњак 2. класе, површине 1442 м², к.ч. 902,
ливада 2. класе, површине 7930 м², к.ч. 1181/12, њива 3.
класе, површине 10799 м², к.ч. 1181/13, њива 5. класе,
површине 1581 м², уписане у к.о. Драксенић, пл. 149 и
к.ч. 587/2, ливада 3. класе, површине 593 м² уписана у
к.о. Клековци, пл.164/38.

Поступак лицитације спровешће комисија коју именује
начелник општине.

Укупна површина која се даје у закуп износи 88956 м²
(8,8956 ха).

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања, у
„Службеном гласнику општине Козарска Дубица“.

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.

Број: 02-013-15/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

II

11.

Члан III мијења се и гласи:

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 39. став 2. тачка
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и претходно
прибављене сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4483/16 од
29.12.2016 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017. године, донијела је

„За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове Одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 885.21 КМ“.
III
Овлашћује се начелник Општине Козарска Дубица, да у
име Општине Козарска Дубица у складу са овом
Одлуком, закључи Анекс уговора о закупу
пољопривредног земљишта са закупопримцем Mирком
Милановић, из Козарске Дубице.
IV
Ако закупопримац у року од 30 (тридесет) дана од дана
пријема ове Одлуке не закључи Анекс уговора о закупу
пољопривредног земљишта, губи сва права утврђена
овом Одлуком.
V

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИЛАНОВИЋ
МИРКО, ЈОШИК бб, ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,
број: 9/15)

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.

I

Број: 02-013-16/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Милановић Мирко, Јошик, из Козарске Дубице,
број: 02-013-179/15 од 30.10.2015. године („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/15), члан
II. Одлуке мијења се и гласи:
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Број 01/17

Службени гласник Општине Козарска Дубица
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

12.
На основу члана 33. 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 Другој
редовној сједници одржаној дана 30.01.2017. године,
донијела је сљедећу
ОДЛУКУ
о разрјешењу Листе стручњака испред Скупштине
општине за пријем у радни однос радника јединице
локалне самоуправе

Столић Реља
Остојић Мирослав
Ковачевић Синиша
Главаш Драган
Марчета Мирко
Премасунац Слободан
Петровић Ранка
Мелкић Мирела
Карабеговић Сенад
Шанта Арис
Кривдић Недим
Идризовић Ђенана
Члан 2.

Члан 1.

Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.

Скупштина општине Козарска Дубица разрјешава
Листу стручњака утврђене испред Скупштине општине
за пријем у радни однос радника јединице локалне
самоуправе и то:

Број: 02-013-17/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

13.

Дрљић Душан
Стојаковић Владимир
Стојчић Винко
Николетић Александар
Арнаут Бранко
Злокапа Милан
Николетић Божидар
Душанић Николина
Злојутро Немања
Панић Љубан
Крњаић Стојан
Ћибић Игор
Стојаковић Александра
Буразор Радојка
Марјановић Милорад
Стефановић Слободанка
Кондић Горан
Губић Ранко
Злојутро Мирко
Вицо Мирјана
Чупић Бојана
Грачанин Ружица
Аџић Весна
Влајнић Мирјана
Пупавац Милан
Кеча Владимир
Тешинић Саша
Бодиловић Душко
Кос Свјетлана
Влајнић Бојан
Лужија Јелена
Пузигаћа Зоран
Везмар Велимир
Ћибић Милош
Ћорић Недељко
Томић Јелена
Павић Ранко
Стевановић Владислав
Миљатовић Рада
Којић Јелена
Злојутро Милош

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи,
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 53. тачка 2. и члана 72. тачка 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе, (Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16), члана 33. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 4/14),
Скупштина општине Козарска Дубица, на Другој
редовној сједници, одржаној дана 30.01.2017. године,
донијела је сљедећу
ОДЛУКУ
о утврђивању Листе стручњака испред Скупштине
општине за пријем у радни однос радника јединице
локалне самоуправе
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина општине Козарска Дубица
утврђује Листу стручњака испред Скупштине општине
за пријем у радни однос радника јединице локалне
самоуправе и то:
1. Душко Бодиловић
- Магистар пољопривреде
2. Момчило Гавриловић - дипл.инж. шумарства
3. Драгана Милојица
- дипл.менаџер туризма
4. Невена Дрљић
- дипл. технолог
5. Ана Деветак
- дипл. технолог
6. Вања Цвијић
- љекар опште праксе
7. Младен Рељић
-дипл.инж.електротех.
8. Милена Станић
- дипл. економиста
9. Никола Продановић
- дипл. инж. геодезије
10. Мара Крњаић
- дипл. економиста
11. Небојша Миловчевић
- дипл.инг.саобраћаја
12. Тања Тулековић
- дипломирани археолог
13. Стојан Крњаић
- дипломирани правник
14. Бобана Марељ
- дипл.инг. пољопривреде
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Број 01/17
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Службени гласник Општине Козарска Дубица

Јасна Милановић
Ранко Губић
Драгољуб Мисимовић
Данијела Балабан
Маријана Котур
Саша Шипка
Тања Дерикућа
Борка Кнежевић
Данијел Пухалић
Горан Ковачевић
Брана Кос
Милан Вребац
Младен Ћикић
Марина Радишић
Драган Кос
Синиша Гога
Бојан Пралица
Љубомир Николетић
Давор Вуковић
Дарко Коруга
Перо Гајић
Срђан Буква
Бојан Аћимовић
Немања Злојутро

39. Винко Стојчић
40. Владимир Стојаковић
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Чедомир Бабић
Љубица Бањац
Милан Делић
Гина Гвозден
Златко Гвозден
Бранко Крчмар
Жељко Покрајац
Сандра Продановић
Душан Тубић
Драган Згоњанин

- доктор медицине
- дипл. правник
-дипл.инг. еклектро.
- маг.наука о менанџ.
-дипл. менаџ. туризма
- дипл.инг. машинства
- дипл. новинар
- доктор медицине
- економист
- мр.рударства
- доктор пор.медиц.
- дипл.економиста
- дипл.инг.архитек.
- дипл.инг.агрономије
- дипл.инг.шумар.
- дипл.мен. финасија
- дипл. инж.саоб.
- дипломирани менаџ.
- дипл. економиста
- дипл. граф. инжењер
- дипл. еколог
- дипл. стоматолог
- дипл. економиста
- мастер физичког
васпитања и спорта
- дипл. економиста
- дипл. инж. пољ.,
дипл.информатичар
- дипл. економиста
- др.мед.спец. физ.
- дипл.инж. пољопри.
- наставник раз. наст.
- педагог
- дипл. правник
- економиста
- дипл. правник
- дипл. санит. инж.
- правник

14.
На основу члана 18. тачка 2. Закона о систему јавних
служби „Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12), члана 33. тачка 31. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора Здравствене установе Дом
здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица
I
РАДЕНКО РЕЉИЋ, Мр сци. Др мед. из Козарске
Дубице, разрјешава се дужности директора Здравствене
установе Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска
Дубица, због преласка на нову дужност.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 02-111-9/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

15.
На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03.),
члана 33. тачка 31. Статута Општине Козарска Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15), и члана 113. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 4/14),
Скупштина општине Козарска Дубица, на Другој
редовној сједници, одржаној дана 30.01.2017. године,
донијела је

Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о утврђивању Листе стручњака испред Скупштине
општине за пријем у радни однос радника јединице
локалне самоуправе објавњене у („Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“, број: 1/13).

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Здравствене установе Дом здравља „Козма и
Дамјан“ Козарска Дубица

Члан 3.
Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.

I
Др ВЛАДИМИР БАБИЋ из Козарске Дубице, именује
се за вршиоца дужности директора Здравствене
установе Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска
Дубица на период до 90 дана.

Број: 02-013-18/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------
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II

I

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

Именују се чланови Комисије за заштиту људских
права, представке и притужбе грађана:
1.
2.
3.
4.
5.

Број: 02-111-10/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

Живко Гога;
Слађана Савић;
Ранко Стојаковић;
Никола Јанковић;
Душан Тубић;
II

16.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017. године, донијела је

Број: 02-111-12/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

18.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за прописе

На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017. године, донијела је

I
Именују се чланови Комисије за прописе:
1.
2.
3.
4.
5.

Милош Бањац;
Милан Пупавац;
Данијел Пухалић;
Бране Миљатовић;
Бранко Крчмар;

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за мјесне заједнице
и сарадњу са општинама и градовима

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

I
Именују се чланови Комисије за мјесне заједнице и
сарадњу са општинама и градовима:

Број: 02-111-11/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.

17.

Јовица Новаковић;
Милован Баришић;
Синиша Злокапа;
Бране Миљатовић;
Саша Ћирић;
II

На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017. године, донијела је

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 02-111-13/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за заштиту људских права,
представке и притужбе грађана

19.
На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
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Дубица, („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017. године, донијела је

21.
На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017.године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за равноправност полова
I
Именују
полова:
1.
2.
3.

се чланови Комисије за равноправност

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за вјерска питања

Дијана Кондић;
Борис Маџар;
Тања Дерикућа;

I
Именују се чланови Комисије за вјерска питања:

II

1. Родољуб Топић;
2. Жељко Радоњић;
3. Живко Гога;

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

II

Број: 02-111-14/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

20.

Број: 02-111-16/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017. године, донијела је

22.
На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за културу, заштиту околине,
културног и природног наслеђа
I

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за рад са младима

Именују се чланови Комисије за културу, заштиту
околине, културног и природног наслеђа:

I

1. Милан Гарача;
2. Сенада Злокапа;
3. Тања Тулековић;
4. Перо Гајић;
5. Гина Гвозден;

Именују се чланови Комисије за рад са младима:
1. Милош Бањац
2. Мирослав Тица
3. Јовица Шуман
4. Марица Буразор
5. Лена Ковачевић
6. Младен Ћикић
7. Слађана Кос
8. Никола Јанковић
9. Сандра Продановић

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 02-111-15/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 02-111-17/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

23.
На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017. године, донијела је

Родољуб Топић
Владо Каурин
Зоран Синкић
Божидар Николетић
Жељко Драгичевић
Данијел Пухалић
Живко Гога
Мирко Марчета
Слободан Премасунац
Владимир Марин
Бојан Пралица
Чедомир Бабић
Перо Каран
II

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 02-111-19/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за награде и признања

25.

I

На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017.године, донијела је

Именују се чланови Комисије за награде и признања:
1. Бране Миљатовић
2. Владимир Рокић
3. Маринко Гвозден
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Надзорног одбора

Број: 02-111-18/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

I
Именују се чланови Надзорног одбора:
1.
2.
3.

24.
На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017.године, донијела је

Милена Станић
Милан Вребац
Милутин Бундало
II

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 02-111-20/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за развој
I

26.

Именују се чланови Комисије за развој:
1.
2.
3.

На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска

Владимир Кеча
Сенада Злокапа
Јовица Шуман
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Дубица, („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017. године, донијела је

28.
На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица, на Другој
редовној сједници, одржаној дана 30.01.2017. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Етичког одбора
I
Именују се чланови Етичког одбора:
1.
2.
3.
4.
5.

ЗАКЉУЧАК

Татјана Обућина
Љубица Бањац
Јелена Губић Лужија
Жељко Зец
Милан Гарача

I
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о реализацији Програма рада Скупштине
општине Козарска Дубица за 2016. годину.

II

II

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

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

Број: 02-111-21/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-2/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

27.

29.

На основу члана 33. алинеја 20. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Другој редовној сједници, одржаној дана
30.01.2017. године, донијела је

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на Другој редовној
сједници, одржаној дана 30.01.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за спорт

I

I
Именују се чланови Савјета за спорт и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о реализацији аката донесених на
сједницама Скупштине општине Козарска Дубица у
периоду од 30.06.2016. до 29.12.2016. године.

Маринко Гвозден;
Марица Буразор;
Владимир Рокић;
Саша Адамовић;
Жељко Лукач;
Милан Вребац;
Ибрахим Диздаревић;

II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-3/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

30.

Број: 02-111-22/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14. и 2/15) и члана 113. Пословника о раду
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Скупштине општине Козарска Дубица (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.),
Скупштина општине Козарска Дубица на Другој
редовној сједници, одржаној дана 30.01.2017. године,
донијела је

намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (,,Сл. гласник РС'' број: 97/16) Начелник
oпштине Козарска Дубица , д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

ОДЛУКУ
o формирању Комисије за спровођење интерног
Конкурса

I

Члан 1.

Скупштина oпштине Козарска Дубица не усваја
Извјештај о раду за 2016. годину Професионалне
ватрогасне јединице Козарска Дубица.

Формира
се Комисија за спровођење интерног
Kонкурса број: 01-103-1/17 од 16.01.2017. године за
попуну радног мјеста у Општинској управи Козарска
Дубица.

II
Члан 2.
Задужује се Начелник општине да распише Јавни
конкурс за избор Старјешине Професионалне
ватрогасне јединице Козарска Дубица.

У састав Комисије из члана 1. ове Одлуке именују се :
1. ТИЦА МИРОСЛАВ - предсједник,
2. РАДОЈКА БУКВА - члан,
3. ГОРАДНА ДРАГИЧЕВИЋ – члан,

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

Члан 3.
Задатак Комисије је да дана: 26.01.2017. године у
11,00 часова ,са кандидатима за радно мјесто : Шефа
одсјека и самосталног стручног сарадника за привреду
и еу интеграције, обави интервију и утврди испуњеност
услова Интерног конкурса , те предложи редослед
кандидата.
Члан 4.

Број: 02-013-4/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

31.
На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица на Другој
редовној сједници, одржаној дана 30.01.2017. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ,,Сл. гласнику Општине Козарска Дубица ''.

I

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број: 97/16),
члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '', број:
03/04)
и члана 72. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (,,Сл. гласник РС'' број: 97/16) Начелник
oпштине Козарска Дубица , д о н о с и

Број: 01-111-7/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 25.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

33.

Скупштина општине Козарска Дубица не усваја
Извјештај о раду Одбора за жалбе за 2016. годину.
II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.

ОДЛУКУ
o формирању Комисије за спровођење интерног
Конкурса

Број: 02-013-5/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.01.2017.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица Драган Јаћимовић, дипл.економиста
------------------------------------------------------------------------

Члан 1.
Формира
се Комисија за спровођење интерног
Kонкурса број: 01-103-3/16 од 27.12.2016. године за
попуну радних мјеста у Општинској управи Козарска
Дубица.
Члан 2.

32.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број: 97/16),
члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '', број:
03/04)
и члана 72. Закона о службеницима и

У састав Комисије из члана 1. ове Одлуке именују се :
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1.
2.
3.

Службени гласник Општине Козарска Дубица
Члан 5.

ТИЦА МИРОСЛАВ - предсједник,
РАДОЈКА БУКВА - члан,
БИЉАНА ЂУРЂЕВИЋ – члан,

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

Члан 3.
Задатак Комисије је да са кандидатима за радно мјесто:
Шефа инспекције, Шефа одсјека и самосталног
стручног сарадника за развој пољопривреде и
Тржишног инспектора, обаве интервију и утврде
испуњеност услова Интерног конкурса , те предложе
редослед кандидата.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица.
Број: 01-403-8/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 25.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 4.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ,,Сл. гласнику Општине Козарска Дубица ''.

35.

Број: 01-111-2/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (
,,Службени гласник РС'' број: 97/16 ) , и члана 65.
Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник
oпштине Козарска Дубица '', број: 03/14 и 2/15 ),
Начелник општине Козарска Дубица , д о н о с и

34.
На основу члана 65. Статута општине Козарска Дубица
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) 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

ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ БИЗНИС КАРТИЦE
I
Код Уникредит банке у Козарској Дубици са редовног
рачуна користиће се бизнис картица на мјесечном
нивоу до 6.000,00 КМ ( шестхиљада конвертибилних
марака)
II

ОДЛУКУ
о накнадама за усклађивање ирегистрацију
општинских линија за регистарску
2017-2018. годину

Бизнис картица се може користити за плаћања:
-

Члан 1.
Овом
Одлуком утврђује се висина
накнаде за
усклађивање и регистрацију општинских линија за
регистарску 2017-2018. годину.
Члан 2.

преноћишта у хотелима до 4 ( четири ) звијездице
точења горива у аутомобиле
трошкова конзумирања хране и пића и
остале трошкове (рачуне) , предвиђење буџетом
општине до 1000, 00 КМ , а који не подлијежу
царинским процедурама.
III

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

Бизнис картица ће се искључиво користити
овлаштењу Начелника општине .

Члан 3.

по

IV

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења a oбјавиће
се у Службеном гласнику општине Козарска Дубица.

Члан 4.

Број: 01-40-4/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Висина накнаде за рјешавање спорова износи 100,00
КМ.
Износ ове накнаде уплаћује и предлагач и приговарач
новог реда вожње.
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топлог оброка, док ће сва остала права имати као и
запослени у Општинској управи , с тим да цијена рада
износи 100,00 КМ.
II

36.
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр. 97/16 ) и члана 54.
Статута Општине Козарска Дубица (,,Службени
гласник Општине Козарска Дубица '' , бр. 03/14 и 2/15 ),
а по захтјеву ЈУ Дјечији вртић ,,Пчелица'' Козарска
Дубица Начелник Општине Козарска Дубица,
доноси
ОДЛУКУ
О давању сагласности на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о платама и другим
примањима запослених у
ЈУ Дјечији вртић ,, Пчелица'' Козарска Дубица

Ова Одлука биће објављена у ,,Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица'' а примјењиваће се од
01.01.2017. године.
Број: 01-022-5/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

38.
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр. 97/16 ) и члана 54.
Статута Општине Козарска Дубица (,,Службени
гласник Општине Козарска Дубица '' , бр. 03/14 и 2/15 ),
а по захтјеву ЈУ ,, Центар за социјални рад Козарска
Дубица'' Начелник Општине Козарска Дубица,
доноси
ОДЛУКУ
О давању сагласности на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о платама и другим
примањима запослених у
ЈУ ,, Центар за социјални рад Козарска Дубица''

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о платама и другим примањима
запослених у ЈУ Дјечији вртић ,, Пчелица '' Козарска
Дубица,
којег
је донио Директор дана
05.04.2016.године под бројем : 128/16, с тим да је
коеифициент за радно мјесто директора 13,00 а цијена
рада износи 100,00 КМ.
Запослени у ЈУ Дјечији вртић ,, Пчелица '' Козарска
Дубица, ће сва остала права имати као и запослени у
Општинској управи .
II

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о платама и другим примањима
запослених у ЈУ ,, Центар за социјални рад Козарска
Дубица'' коју је донио Директор дана 30.12.2016.
године под бројем : 01-12-1/8/08 .

Ова Одлука биће објављена у ,,Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица'' а примјењиваће се од
01.01.2017. године.
Број: 01-022-1/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Oсновни коефициент за све запослене у Центру за
социјални рад ће се увећати за 0,60 на име топлог
оброка , док ће сва остала права имати као и запослени
у Општинској управи , с тим да цијена рада износи
100,00 КМ.
II

37.
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр. 97/16 ) и члана 54.
Статута Општине Козарска Дубица (,,Службени
гласник Општине Козарска Дубица '' , бр. 03/14 и 2/15 ),
а по захтјеву ЈП ,, Центар за информисање и културу''
Козарска Дубица
Начелник Општине Козарска
Дубица, д о н о с и

Ова Одлука биће објављена у ,,Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица'' а примјењиваће се од
01.01.2017. године.
Број: 01-022-3/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Правилник о платама и
другим примањима запослених у ЈП ,, Центар за
информисање и културу'' Козарска Дубица

39.
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр. 97/16 ) и члана 54.
Статута Општине Козарска Дубица (,,Службени
гласник Општине Козарска Дубица '' , бр. 03/14 и 2/15 ),
а по захтјеву Општинске организације Црвеног Крста
Козарска Дубица Начелник Општине Козарска Дубица,
доноси

I
Даје се сагласност на Правилник о платама и другим
примањима запослених у ЈП ,, Центар за информисање
и културу'' Козарска Дубица коју је донио Директор
дана 04.01.2017.године под бројем : 09/17 .
Oсновни коефициент за све запослене у ЈП ,, Центар
заинформисање и културу’’ ће се увећати за 0,60 на име
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ОДЛУКУ
О давању сагласности на Правилник о раду
,платама и другим примањима запослених у
Општинској организацији Црвеног крста
Козарска Дубица

II
Ова Одлука биће објављена у ,,Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица'' а примјењиваће се од
01.01.2017. године.
Број: 01-022-2/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Даје се сагласност на Правилник о раду, платама и
другим примањима запослених
у Општинској
организацији Црвеног крста Козарска Дубица'' тим да је
коефициент за радно мјесто секретара 7,30.

41.

Oсновни коефициент за све запослене у Општинској
организацији Црвеног крста ће се увећати за 0,60 на
име топлог оброка , док ће сва остала права имати као и
запослени у Општинској управи , с тим да цијена рада
износи 100,00 КМ.
II

На основу члана 6.став 3. а у вези са чланом 82 став 1
Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), чланом 65. Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“ број 03/14 и 02/15) и
Интерним конкурсом за попуну радних мјеста у
Општинској управи Козарска Дубица број 01-103-3/16
од 27.12.2016. године, Начелник Општине Козарска
Дубица доноси

Ова Одлука биће објављена у ,,Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица'' а примјењиваће се од
01.01.2017. године.
Број: 01-022-4/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
I
У Општинску управу Козарска Дубица на радно мјесто
шефа Одсјека за инспекцију прима се ЈУРИШИЋ
МИРЈАНА, професор народне одбране из Козарске
Дубице.
II
У Општинску управу Козарска Дубица на радно мјесто
шеф Одсјека и самостални стручни сарадник за
друштвене дјелатности прима се ДРАГАШ ГОРАН,
дипломирани
правник
за
безбједност
и
криминалистику из Козарске Дубице.

40.
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр. 97/16 ) и члана 54.
Статута Општине Козарска Дубица (,,Службени
гласник Општине Козарска Дубица '' , бр. 03/14 и 2/15 ),
а по захтјеву Општинске борачке организације
Козарска Дубица Начелник Општине Козарска Дубица,
доноси
ОДЛУКУ
О давању сагласности на Правилник о платама
запослених радника у Општинској борачкој
организацији Козарска Дубица

III
У Општинску управу Козарска Дубица – на радно
мјесто шеф Одсјека и самостални стручни сарадник
за развој пољопривреде прима се ЋИБИЋ БОБАНА,
дипломирани инжењер заштите биља из Козарске
Дубице.
IV
У Општинску управу Козарска Дубица – на радно
мјесто
тржошни
инспектор
прима
се
МИЛОВЧЕВИЋ АНКА, дипломирани економиста из
Козарске Дубице.

I
Даје се сагласност на Правилник о платама запослених
радника у Општинској борачкој организацији Козарска
Дубица, број: 479/16 од 31.12.2016.године с тим да је
коефициент
за
радно
мјесто
Предсједника
предсједништва Општинске борачке организације 8,30.
Коефициент за радно мјесто: Административни
техничар је 4,70 и увећава се по основу проширења
послова за 0,94 .

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

Oсновни коефициент за све запослене у Општинској
борачкој организацији Козарска Дубица ће се увећати
за 0,60 на име топлог оброка , док ће сва остала права
имати као и запослени у Општинској управи , с тим да
цијена рада износи 100,00 КМ.

VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Козарска Дубица.
Број: 01-103-3/16-1
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 18.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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Члан 1.

42.

Формира
се Комисија за спровођење интерног
Kонкурса број: 01-103-3/16 од 27.12.2016. године за
попуну радних мјеста у Општинској управи Козарска
Дубица
Члан 2.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број: 97/16) и
члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '', број:
03/14 и 2/15 ) , Начелник oпштине Козарска Дубица,
доноси

У састав Комисије из члана 1. ове Одлуке именују се :

ОДЛУКУ
o увећању основног коефицијента за службенике и
остале запослене у општинској управи

1.
2.
3.

Члан 1.

ДРЉИЋ ДУШАН - предсједник,
РАДОЈКА БУКВА - члан,
СТОЈАН КРЊАЈИЋ – члан,
Члан 3.

Овом Одлуком утврђује се увећање основног
коефициента за службенике и остале запослене у
општинској управи општине Козарска Дубица , на име
топлог оброка који ће се исплаћивати као саставни дио
плате.
Члан 2.

Задатак Комисије је да са кандидатима за радно мјесто
:Шеф одсјека и самостални стручни сарадник за
друштвене дјелатности, обаве интервију и утврде
испуњеност услова Интерног конкурса , те предложе
редослед кандидата.
Члан 4.

Основни коефицијент за службенике и остале запослене
у општинској управи Општине Козарска Дубица ,
увећава се за 0,60 .

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ,,Сл. гласнику Општине Козарска Дубица ''.

Укупна плата из става 1. овог члана увећава се за 0,5%
за сваку годину стажа .

Број: 01-111-1/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 3.
Одредбе става 1. члана 2. не односе се на следеће
запослене: Вуковић Даницу, Ђенадија Давора, Ђенадија
Драгана, Гајић Рајка, Гвозден Младен, Јањетовић
Мирослава, Крњајић Дејана и Жујић Бориса.

44.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број: 97/16) и
члана 54. Статута општине Козарска Дубица
("Службени гласник општине Козарска Дубица",
број:03/04), Начелник општине Козарска Дубица д о н о
си

Члан 4.
Ова Oдлука ће се примјењивати од 01.01.2017. године а
биће објављена у ,,Сл. гласнику Општине Козарска
Дубица ''.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ И ПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА
ИНТЕГРИТЕТА У ОПШТИНИ
КОЗАРСКА ДУБИЦА

Број: 01-13-1/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 1.

43.

Овом одлуком усваја се план интегритета Општине
Козарска Дубица који је припремила Радне групе за
израду плана интегритета.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број: 97/16),
члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '', број:
03/04)
и члана 72. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (,,Сл. гласник РС'' број: 97/16) Начелник
oпштине Козарска Дубица , д о н о с и

Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке разрјешавају се
дужности Координатор и чланови Радне групе за
израду Плана интегритета (одлука број: 01-111-125/15).
Члан 3.

ОДЛУКУ
o формирању Комисије за спровођење интерног
Конкурса

(1) За Координатора интегритета именује се: МИЛЕ
ЗЛОЈУТРО, замјеник начелник Општине.
(2) Координатор интегритета је задужен за стално
праћење провођења плана интегритета, а посебно
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Акционог плана, те давање приједлога за његово
унапређење
(3) Сви запослени у Општини Козарска Дубица дужни
су обавијестити Координатора интегритета о ситуацији,
појави или радњи које на основу разумног увјерења
могу довести до нарушавања интегритета Општине.
(4) Сви запослени у Општини Козарска Дубица треба
да Координатору интегритета, на његов захтјев доставе
потребне податке и информације од значаја за
провођење плана интегритета а које нису у супротности
са важећим прописима.
(5) Најмање два пута годишње Координатор
интегритета је дужан да поднесе Извјештај о провођењу
плана интегритета начелнику Општине.

46.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број: 97/16) и члана 44.
Статута Општине
Козарска Дубица („ Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 03/14 и
05/12) Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о одобрењу горива
I
Одобрава се ЦИВИЛНОЈ ЗАШТИТИ , 20 литара
дизел горива и 20 литара безоловног горива у сврху
тренажирања 5 пумпи за испумпавање воде , које се
користе у случају заштите од поплава.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном гласнику општине Козарска Дубица".

II

Број: 01-111-8/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 25.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Лице из члана 1. ове Одлуке гориво ће преузети на
бензинској пумпи ,,Дошлић'' у Козарској Дубици.

45.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 412631- Расходи по утрошку горива .

III

На основу члана 6.став 3. а у вези са чланом 82 став 1
Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), чланом 65. Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“ број 03/14 и 02/15) и
Интерним конкурсом за попуну радних мјеста у
Општинској управи Козарска Дубица број 01-103-1/17
од 16.01.2017. године, Начелник Општине Козарска
Дубица доноси

За извршење ове Одлуке задужују се начелник
Одјељења за општу управу и борачко инвалидску
заштиту
и начелник
Одјељења за финансије,
рачуноводство и наплату буџета.

ОДЛУКУ

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

IV

V

I
Број: 01-434-8/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

У Општинску управу Козарска Дубица на радно мјесто
шефа Одсјека и самосталног стручног сарадника за
привреду и ЕУ интеграције распоређује се КОЧАН
ЕМИР, дипломирани економиста из Козарске
Дубице.
II

47.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
3/14 и 2/15), члана 6. Одлуке о стипендирању студената
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
10/09, 8/11) и Одлуке број:02-013-98/16, од
22.12.2016.године, начелник општине, д о н о с и

О провођењу ове Одлуке стараће се начелник Одјељења
за општу управу и друштвене дјелатности.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Козарска Дубица.
Број: 01-103-1/17-1
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о именовању Комисије за додјелу стипендија у
школској 2016/17 години
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I

III

У Комисију за додјелу стипендија у школској 2016/17
години именују се:
1.
2.
3.

Oво Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

Горан Драгаш – предсједник
Гордана Драгичевић – члан
Слободан Премасунац – члан

Број: 01-111-5/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Задатак Комисије је:

49.

-

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број: 97/16), члан
54. Статута Општине Козарска Дубица – пречишћен
текст ( „ Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 03/14 и 2/15), начелник Општине д о н о
си

да утврди да ли су кандидати у року поднијели
захтјев,
да ли имају приложена сва потребна документа,
да размотри пристигле пријаве на Конкурс и на
основу
прописаних
критеријума
сачини
прелиминарну ранг листу стипендиста,
сачини приједлог Одлуке за додјелу стипендија и
иста достави Начелнику општине

-

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за утврђивање чињеничног
стања и процјену вриједности настале штете измјена члана комисије

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.

I
У Комисију за утврђивање чињеничног стања и
процјену вриједности настале штете код Горана Коса (
пријављено угинуће 163 товљеника), именују се:

Број: 01-111-3/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 11.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.

48.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број: 97/16), члан
54. Статута Општине Козарска Дубица – пречишћен
текст ( „ Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 03/14 и 2/15), начелник Општине
доноси

Делић Милан, дипл. инж. пољоп. – предсједник;
Драган Тутњиловић, ветеринарски инспектор;
Буразор Жељко, стручни сарадник.
II

Задатак Комисије је да на основу усмене пријаве о
угинућу 163 товљеника код Кос Горана, изађе на терен,
утврди чињенично стање и изврши процјену
вриједности настале штете. Комисија је дужна
доставити извјештај Начелнику.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за утврђивање чињеничног
стања и процјену вриједности настале штете

III

I

Oво Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

У Комисију за утврђивање чињеничног стања и
процјену вриједности настале штете код Горана Коса (
пријављено угинуће 163 товљеника), именују се:
1.
2.
3.

Број: 01-111-5-1/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Делић Милан, дипл. инж. пољоп. – предсједник;
Мирко Змијањац, ветеринарски инспектор;
Буразор Жељко, стручни сарадник.

50.

II

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.97/16) и
члана
54.Статута
општине
Козарска
Дубица
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“,
бр.3/14 и 2/15) и члана 10.став 2.Одлуке о приступању
изради Ревизије Регулационог плана „Централна зона
Козарска Дубица“ („Службени гласник општине
Козарска Дубица“, бр.9/16) у вези са чланом 43.Закона

Задатак Комисије је да на основу усмене пријаве о
угинућу 163 товљеника код Кос Горана, изађе на терен,
утврди чињенично стање и изврши процјену
вриједности настале штете. Комисија је дужна
доставити извјештај Начелнику.
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о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр.40/13 и 106/15), начелник
општине Козарска Дубица, д о н о с и

(''Службени гласник општине Козарска Дубица'', бр.
3/14 и 2/15), начелник општине Козарска Дубица,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду
Ревизије Регулационог плана „Централна зона
Козарска Дубица“

ПРАВИЛНИК
O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
КОЗАРСКА ДУБИЦА

I
У Савјет за израду Ревизије Регулационог плана
„Централна зона Козарска Дубица“ (у даљем
тексту:Савјет за израду плана), именују се:

Члан 1.
У правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији
радних
мјеста
Oпштинске
административне службе Козарска Дубица, (''Службени
гласник општине Козарска Дубица'', бр. 08/13, 11/13,
15/13, 21/13, 6/14, 7/14, 6/15, 12/15, 06/16 и 09/16 ) у
даљем тексту Правлник , у члану 14. Правилника у
табели у организационој јединици: ТЕРИТОРИЈАЛНА
ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА, у колони 5, под редним
бројем 4 умјесто броја извршилаца ,,3'' уписуије се број
,, 4''
Члан 2 .

1.

Владислав Стевановић-дипл.инж.грађевинарства,
за предсједника
2. Даријан Бабић, дипл.инж.архитектуре, за члана
3. Винко Стојичић, дипл.економиста, за члана
4. Саша Шипка, дипл.инж.машинства, за члана
5. Свјетлана Змијањац, дипл.инж.архитектуре, за
члана
6. Младен Рељић,дипл.инж.електротехнике, за члана
7. Дренка Николетић, дипл.правник, за члана
8. Мирко Марин, дипл.инж.саобраћаја, за члана
9. Мирослав Остојић, дипл.инж.технологије, за члана
10. Дарко
Цикота,
грађевински
техничар
за
високоградњу, за члана
11. Дејан Крњајић, геометар, за члана
12. Драгица Зорић, дипл.правник, за члана

У члану 99. Правилника, послије ријечи,, 240 ECTS
бодова’’а испред ријечи ,,факултет’’додаје се : ,, или
180 ECTS бодова или ВШС’’ .
У истом члану, послије ријечи,, категорије ’’ бришу се
ријечи ,, положен испит за управљање чамцем, испит за
рониоца ‘’ а прије ријечи положен возачки испит ,,Б’’
категорије, уписује се ,,положен стручни испит за рад у
општинској управи’’ .

По потреби ће се у Савјет за израду Плана именовати и
други стручњаци из одговарајућих области.
II

Члан 3 .
Задатак Савјета за израду плана је да:
-

-

У члану 101. Правилника, послије ријечи,, Вођа прве
смјене’’а испред ,,ВШС’’додаје се : ,, ВСС – 180 бодова
или’’ .
Члан 4.

предузима и прати активности прописане у
чл.43.Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.40/13 и
106/15)
о предузетим активностима из претходне алинеје
редовно обавјештава начелника Општине Козарска
Дубица и Одјељење за просторно уређење општине
Козарска Дубица.

У Члану 102. Правилника послије ријечи: ,,Вођа смјене''
а испред ријечи ,,ВКВ'' додаје се ,, ВШС'' .
Након ријечи Извршилаца, брише се 3 а уписује 4.

III

Члан 5.

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Козарска
Дубица".

Број: 01-111-4/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 11.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Број: 01-022-11/10/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

51.

52.

На основу члана 59. тачка 8. а у складу са чланом 82.
став 3. и члана 72.став 3. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и
члана 54. алинеја 8. Статута општине Козарска Дубица

На основу члана 59. тачка 8. а у складу са чланом 82.
став 3. и члана 72.став 3. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и
члана 54. алинеја 8. Статута општине Козарска Дубица

24

Број 01/17

Службени гласник Општине Козарска Дубица

(''Службени гласник општине Козарска Дубица'', бр.
3/14 и 2/15), начелник општине Козарска Дубица,
доноси
ПРАВИЛНИК
O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
КОЗАРСКА ДУБИЦА
Члан 1.
У правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији
радних
мјеста
Oпштинске
административне службе Козарска Дубица, (''Службени
гласник општине Козарска Дубица'', бр. 08/13, 11/13,
15/13, 21/13, 6/14, 7/14, 6/15, 12/15, 06/16 и 09/16) у
даљем тексту Правлник , у члану 72. Правилника
послије ријечи ,,факултет'' додају се ријечи ,, природног
или'' .
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Козарска
Дубица".
Број: 01-022-11/10/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 31.01.2017.године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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