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1.
П Р О Г Р А М
ОБИЉЕЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА ИЗ
ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКИХ РАТОВА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Септембарски дани одбране обиљежавају се културним
и спортским манифестацијама, полагањем вијенаца и
цвијећа на спомен-обиљежја, вршењем помена
погинулим и страдалим борцима ВРС и погинулим и
страдалим цивилним лицима у току Одбрамбено –
отаџбинског рата.
-

Програм обиљежавања значајних догађаја на подручју
општине Козарска Дубица за 2020. годину утврђен је
Програмом рада Скупштине општине Козарска Дубица
за 2020. годину.
На подручју општине Козарска Дубица у новијој
историји боравиле су и харале многе војске, које су
починиле стравичне злочине, тако да током цијеле
године постоји потреба обиљежавања разних догађаја, а
нарочито догађаја из Другог свјетског рата и догађаја
из Одбрамбено-отаџбинског рата.

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

28. јуни – Видовдан, обиљежава се полагањем
вијенаца на спомен - обиљежја бораца
Одбрамбено-отаџбинског
рата,
те
низомкултурних и спортских манифестација
у Козарској Дубици и Кнежици,

Програм Септембарских дана одбране.
-

Улична кошарка (баскет) - Коз.Дубица, Трг 11.
дубичке бригаде,

Програм обиљежавања значајних догађаја изложиће
се хронолошким редом:

-

Меморијални турнир у рукомету Мајор Милан
Тепић,

Догађаји из Другог свјетског рата

-

Меморијални турнир у малом фудбалу Зоран Булић
«Зоки», Бјелајци

-

Час историје (три основне школе и средња школа)
(Ове манифестације одржаће се у првој половини
септембра)

-

18.септембар – Помен свим погинулим и
настрадалим у Одбрамбеноотаџбинском рату,
храм Св. Петке – Спомен храм у Козарској Дубици

-

Полагање цвијећа и паљење свијећа код Спомен
крста.

-

19.септембар – Доња Градина (код тополе ужаса)

-

Полагање цвијећа и паљење свијећа код обиљежја
мјеста погибије полицајца Зорана Булића.

-

21.септембар – Плато преко пута предузећа
«УНАПЛОД» , организовање бициклијаде.

-

26. септембар – Храм Св. Петке – спомен храм у
Козарској Дубици, обиљежавање дана 11. (111.)
дубичке бригаде.

-

22. април - Дан пробоја јасеновачких логораша,
обиљежавање се врши у Доњој Градини – Спомен
подручје,
по
програму
Владе
Републике
Српске крајем априла 2020. године,

-

27. април - Дан општине Козарска Дубица,
обиљежава се свечаном сједницом Скупштине
општине и низом културних и спортских
манифестација, полажу се вијенци на градском
гробљу испред бисте Стојанке мајке Кнежопољке,

-

27. јули - Дан устанка народа БиХ – народни збор
у Милића гају.
Догађаји из Одбрамбено-отаџбинског рата

Обиљежавање значајних догађаја из Одбрамбеноотаџбинског рата врши се на Видовдан и током
септембра, јер су Војска Републике Српске и народ
Козарске Дубице, тих септембарских дана 1995. године,
зауставили агресију хрватских оружаних снага и тако
одбранили Републику Српску.
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Службени гласник Општине Козарска Дубица
У циљу подстицања производних активности предузећа
са вишим степеном финализације производа у
дрвопрерађивачком и прехрамбено-пољопривредном
сектору на подручју општине Козарска Дубица,
Општина Козарска Дубица ће суфинансирати
активности предузећа из горе поменутих сектора који
своје производе извозе у државе ЕУ и региона

29. септембар – Мјесно гробље Комленац,
полагање цвијећа и паљење свијећа код спомен
обиљежја народном хероју Мајору Милану Тепићу.

Поред наведених значајних догађаја сваке године
обиљежава се Крсна слава општине Козарска Дубица,
Св. Ђакон Авакум, 30.децембра.
Начелник општине формираће организациони одбор за
обиљежавање значајних догађаја на подручју општине
Козарска Дубица за 2020. годину чији ће задатак бити
да организује и прати обиљежавање сваког догађаја
појединачно.

3. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Овај програм ће се реализовати из Буџета Општине
Козарска Дубица са позиције 4141 - фондови за развојсубвенције за пољопривреду у укупном износу од
95.000,00 КМ и позиције 4141 - фондови за развојсубвенције за запошљавање у укупном износу од
50.000,00 КМ.

Број: 02-013-4-1/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

4. НАМЈЕНА
СРЕДСТАВА

2.

И

УСЛОВИ

КОРИШТЕЊА

Расподјела средстава вршиће се кроз:
- Суфинансирање куповине механизације,
- Подршка пластеничкој производњи,
- Подршка произвођачима поврћа (краставаца) са
подручја наше општине,
- Подршка улагањима у пчеларској производњи,
- Подршка капиталним улагањима у воћарској
производњи (систем за наводњавање, систем за
орошавање, противградне мреже),
- Подршка
организовању
манифестација
за
унапређење
и
промоцију
пољопривредне
производње,
- Интервентне мјере у сточарству услед угинућа
домаћих животиња,
- Једнократне новчане помоћи за пољопривредне
произвођаче са подручја наше општине,
- Подршка извозно оријентисаним предузећима са
вишим степеном финализације производа у сектору
дрвопрераде
и
прехрамбено-пољопривредном
сектору.

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА У ПРИВРЕДИ И
ПОЉОПРИВРЕДИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
КОЗАРСКА ДУБИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. УВОД
Општина Козарска Дубица у складу са својим
стратешким опредјељењем оријентисаним на развој
привреде, посебно кроз развој њених сегмената
пољопривреде и предузетништва, сваке године из
буџета издваја средства намијењена за развој.
Приликом израде Програма кориштене су анализе
стања пољопривредне производње које је сачинио
Одсјек за пољопривреду, при чему су узети у обзир сви
квантитативни показатељи који утичу на пољопривреду
као привредну дјелатност, те повратне информације
које је Одсјек за пољопривреду добио у директном
контакту са пољопривредним произвођачима.
Програмом ће бити подржана предузећа из
дрвопрерађивачког и прехрамбено-пољопривредног
сектора са вишим степеном финализације производа.

4.1. СУФИНАНСИРАЊЕ КУПОВИНЕ
МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОЂАЧЕ СА ПОДРУЧЈА НАШЕ
ОПШТИНЕ

Посебна пажња ће се посветити предузећима која имају
значајан дио извоза у укупним приходима предузећа.

Планирана средства за ову намјену износе 20.000,00
КМ

2. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Право на подстицајна средства из овог члана имају
физичка и правна лица која се баве пољопривредном
производњом на подручју општине Козарска Дубица и
која изврше улагања у текућој години куповином
пољопривредне механизације.

Општина Козарска Дубица кроз Програм кориштења
средстава субвенција у пољопривреди за 2020. годину
жели да настави са конкретном подршком локалним
пољопривредницима како би на лакши начин дошли до
потребних средстава за отпочињање нових пословних
активности или задржавање постојећих.

Подстицајна средства за ову намјену се остварују на
основу захтјева који се подноси Одсјеку за
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се
прилаже сљедећа документација:
- рачуни о извршеној куповини пољопривредне
механизације,
- потврда о регистрацији газдинства за физичка лица,
- копија рјешења о упису у судски регистар за правна
лица.

Такође се планира ублажити удар на пољопривредне
произвођаче у случајевима елементарних непогода, те
субвенционисати капитална улагања код воћара,
будући да је тај сектор претрпио огромне губитке
усљед временских непогода у протеклим годинама.
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Службени гласник Општине Козарска Дубица

Подстицајна средства за куповину нове механизације
износе 10% од вриједности купљене механизације, а у
случају да је иста купљена од произвођача са подручја
општине Козарска Дубица субвенционише се са
додатних 10%.

пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се
прилаже сљедећа документација:
- потврда о регистацији пољопривредног газдинства
(АПИФ),
- Уговор о уговореној производњи са откупљивачем.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2020.
године и исплаћиваће се до максималне висине од 500
КМ по кориснику и додатних максимално 500 КМ ако
је купљено од произвођача са подручја наше општине, а
у зависности од броја захтјева и планираних
расположивих средстава.

Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а
на основу приложене документације и увидом на лицу
мјеста констатује испуњеност услова за остваривање
права на подстицајна средства и о томе сачињава
записник, те даје приједлог Начелнику за додјелу
подстицајних средстава.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.09.2020.
године и исплаћиваће се у износу од 500 КМ по
дунуму, а до максималне висине од 1.000 КМ по
кориснику у зависности од броја захтјева и планираних
расположивих средстава

4.2. ПОДРШКА ПЛАСТЕНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ
Планирана средства за ову намјену су 10.000,00 КМ.
Право на подстицајна средства за изградњу нових
пластеника и набавку опреме за пластеничку
производњу корисне површине од најмање 100 м2 по
пластенику имају физичка лица која се баве
пољопривредном производњом и која у текућој години
изврше улагања за наведену намјену.

4.4. ПОДРШКА УЛАГАЊИМА У ПЧЕЛАРСКОЈ
ПРОИЗВОДЊИ
Планирана средства за ову намјену износе 10.000,00
КМ.

Подстицајна средства за ову намјену се остварују на
основу захтјева који се подноси Одсјеку за
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се
прилаже сљедећа документација:
-

Право на ову врсту подршке имају сви пчелари са
подручја општине који изврше улагања у текућој
години.

рачуни или предрачуни о набавци материјала,
опреме или о извршеним услугама као доказ о
инвестираним средствима,
потврда о регистацији пољопривредног газдинства
(АПИФ),

Подстицајна средства за ову намјену се остварују на
основу захтјева који се подноси Одсјеку за
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се
прилаже сљедећа документација:
- рачуни или предрачуни о набавци материјала,
опреме или о извршеним услугама као доказ о
инвестираним средствима,
- потврда о регистацији пољопривредног газдинства
(АПИФ),

Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а
на основу приложене документације и увидом на лицу
мјеста, констатује испуњеност услова за остваривање
права на подстицајна средства и о томе сачињава
записник, те даје приједлог Начелнику за додјелу
подстицајних средстава.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2020.
године и исплаћиваће се до максималне висине од 500
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и
планираних расположивих средстава.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2020.
године и исплаћиваће се до максималне висине од 500
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и
планираних расположивих средстава.

4.5. ПОДРШКА КАПИТАЛНИМ УЛАГАЊИМА У
ВОЋАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ
Планирана средства за ову намјену износе 10.000,00
КМ

4.3. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА
КРАСТАВАЦА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ
КОЗАРСКА ДУБИЦА

Право на ову врсту подршке имају сви произвођачи
воћа са подручја општине који изврше улагања у
воћњацима у 2020.години и то:
- куповину противградне мреже,
- постављање система за наводњавање,
- постављање система за орошавање.

Планирана средства за ову намјену износе 10.000,00
КМ.
Право на ова средства имају пољопривредни
произвођачи са подручја општине Козарска Дубица
која изврше улагања у производњу краставаца
корнишона на површини минимално 500 м2.

Подстицајна средства за ову намјену се остварују на
основу захтјева који се подноси Одсјеку за
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се
прилаже сљедећа документација:

Подстицајна средства за ову намјену се остварују на
основу захтјева који се подноси Одсјеку за
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Службени гласник Општине Козарска Дубица
Ову мјеру утврђује ветеринарска инспекција и на лицу
мјеста спроводи законске мјере прописане у овим
случајевима.

рачуни или предрачуни о набавци материјала,
опреме или о извршеним услугама као доказ о
инвестираним средствима,
потврда о регистацији пољопривредног газдинства
(АПИФ),

Оштећено лице након ових мјера подноси захтјев уз
који прилаже записник ветеринарске инспекције
општинском Одсјеку за пољопривреду за овом врстом
помоћи.

Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а
на основу приложене документације и увидом на лицу
мјеста констатује испуњеност услова за остваривање
права на подстицајна средства и о томе сачињава
записник, те даје приједлог Начелнику за додјелу
подстицајних средстава.

Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а
на основу приложене документације сачињава записник
о процјени настале штете од угинућа грла, те даје
приједлог Начелнику за додјелу подстицајних
средстава.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2020.
године и исплаћиваће се у износу од 10 % од укупне
вриједности улагања а до максималне висине од 2.000
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и
планираних расположивих средстава.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.12.2020.
године и исплаћиваће се до максималне висине од 1.000
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и
планираних расположивих средстава.

4.6. ПОДРШКА ОРГАНИЗОВАЊУ
МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И
ПРОМОЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

4.8. ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
Планирана средства за ову намјену износе 20.000,00
КМ

Планирана средства за ову намјену износе 10.000,00
КМ.

Право на једнократну новчану помоћ имају сви
пољопривредни
произвођачи,
пољопривредна
удружења и задруге са подручја наше општине који се
баве пољопривредном производњом и изврше улагања
у текућој години или су претрпјели материјалну штету
на својим газдинствима.

Сајмови и манифестације имају за циљ да подстичу
развој пољопривредне производње и омогуће
афирмацију
индивидуалних
пољопривредних
произвођача на подручју општине Козарска Дубица.
Средства за организацију манифестација и сајмова
искористиће се за:
-

Подстицајна средства за ову намјену се остварују на
основу захтјева који се предаје Одсјеку за
пољопривреду. Комисија коју је формирао начелник
општине излази на терен како би на лицу мјеста
утврдила чињенично стање које је наведено у самом
захтјеву, те сачинила записник и дала приједлог
начелнику да донесе одлуку о исплати једнократне
новчане помоћи.

уређење сајамског простора, постављање бина за
потребе манифестације,
израда сајамског каталога и осталог рекламног
материјала,
израда захвалница и диплома за учеснике сајмова
и манифестација,
набавка плакета и пехара за награђене учеснике
сајма или манифестације,
накнада за рад оцјењивачких комисија,
накнада за превоз пољопривредних производа,
стоке учесника сајма или манифестације.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.12.2020.
године и исплаћиваће се до максималне висине од 2.000
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и
планираних расположивих средстава.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.12.2020.
године и исплаћиваће се до максималне висине од 3.000
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и
планираних расположивих средстава.

4.9.ПОДРШКА
ИЗВОЗНО
ОРИЈЕНТИСАНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
СА
ВИШИМ
СТЕПЕНОМ
ФИНАЛИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА У СЕКТОРУ
ДРВОПРЕРАДЕ
И
ПРЕХРАМБЕНОПОЉОПРИВРЕДНОМ СЕКТОРУ

4.7. ИНТЕРВЕНТНЕ МЈЕРЕ У СТОЧАРСТВУ
Планирана средства за ову намјену износе 5.000,00 КМ

Планирана средства за ову намјену износе 50.000,00
КМ.

Интервентне мјере у сточарској производњи ће
обухватати помоћ пољопривредним произвођачима –
сточарима
у случају угинућа стоке на њиховим
имањима, заразних болести (зооноза), болести које су
преносиве са животиња на човјека као и других облика
заразних болести опасних за човјека.

Право на кориштење ових средстава подршке имају
предузећа који привређују на подручју општине
Козарска Дубица и која имају извозно оријентисану
производњу са вишим степеном финализације у
дрвопрерађивачком и прехрамбено-пољопривредном
сектору.
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Општина Козарска Дубица ће суфинансирати
активности које имају за циљ повећање извозне
конкурентности кроз набавку опреме, увођење нових
производа и технологија, ново запошљавање, едукацију
и сл. Када је ријеч о прехрамбено -пољопривредном
сектору предност ће имати предузећа која имају
потписане уговоре са већим бројем коопераната са
подручја општине Козарска Дубица.

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овлашћује се Начелник општине да може
преусмјеравати средства из једне у другу намјену по
овом програму у зависности од интереса, али до висине
укупно планираних средстава по овом програму.
Број: 02-013-5-1/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Предузећа која испуњавају горе наведене услове имају
право на бесповратна средства у износу суфинансирања
које зависи од укупне вриједности планираних
активности и удјела извоза у укупним приходима
предузећа.Максимални износ суфинансирања је 50% од
укупне вриједности планираних активности. Позив је
отворен цијелу годину.

3.
На основу члана 59. став (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника о
поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ), члана 39. става (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2) Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“ број: 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-330-3983-4/19
од
10.01.2020.
године,
Скупштина општине Kозарска Дубица на Тридесет
првој редовној сједници, одржаној дана 11.02.2020.
године, донoси:

Потребна документација:
Потенцијални корисници ових средстава, дужни су
доставити:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Захтјев за суфинансирање са описом планираних
активности,
рјешење о регистрацији (овјерена копија),
рјешење о регистрацији пореског обвезника-ЈИБ
(овјерена копија),
овјерена задња рекапитулација од стране банке,
потврда о ликвидности издана од пословне банке,
Подаци о оствареном извозу.

Поступак расподјеле подстицајних средстава:

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БАБИЋ
ЖЕЉКУ, ДРАКСЕНИЋ бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

1.
Предузеће подноси захтјев за суфинансирање
активности Одјељењу за привреду и пољопривреду
Ошштине Козарска Дубица. Уз захтјев доставља сву
пратећу документацију наведену у Програму.
2.
Након достављања захтјева, Комисија од 5
чланова коју ће именовати Начелник општине ће
провјерити испуњеност услова о чему ће сачинити
записник.
3.
Износ који се додијељује зависи од укупне
вриједности
планираних
активности
односно
инвестиције, уз максимални износ суфинансирања од
50% укупне вриједности активности/инвестиције.
4.
Прије исплате средстава Општина ће са
корисницима који испуњавају услове закључити уговор
о регулисању међусобних права и обавеза.
5.
Као инструмент обезбјеђења намјенског
кориштења средстава, корисник се обавезује Општини
доставити једну бјанко потписану и овјерену мјеницу.
6.
Одјељење за привреду и пољопривреду ће
пратити реализацију суфинансираних активности и
намјенско трошење додијељених средстава из буџета
Општине Козарска Дубица.

I
У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Бабић Жељку, Драксенић бб из Козарске
Дубице, број: 02-012-57/19 од 31.05.2019. године
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
5/19), тачка II Одлуке мијења се и гласи:
У складу са тачком I ове одлуке, Бабић Жељку,
Драксенић бб, из Козарске Дубице, додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:
к.ч. 598/3-дио ливада 4.класе, површине 140 м², к.ч.
606-дио њива 3.класе, површине 3660 м², к.ч. 598/4-дио
ливада 2.класе, површине 4525 м² и к.ч. 682/1-дио шума
2.класе, површине 755 м², уписане у п.л. 91 к.о.
Чуклинац, укупне површине 9080 м²,
к.ч. 795-дио, њива 3. класе, површине 6061 м², к.ч. 775,
њива 3. класе, површине 991 м², к.ч. 774 њива 3.класе,
површине 5587 м², к.ч. 776, њива 3.класе, површине
1914 м², к.ч. 777 пашњак 1.класе, површине 3909 м²,
к.ч. 780 њива 3.класе, површине 10729 м², к.ч. 760
ливада 2.класе, површине 5978 м², к.ч. 761 њива
3.класе, површине 5358 м², к.ч. 762 њива 3.класе,
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површине 4617 м² и к.ч. 781 њива 3.класе, површине
2657 м², уписане у п.л. 91 к.о. Чуклинац, а које заједно
чине блок парцелу Ч-3 укупне површине 47801 м²,

2) Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-330-3983-2/19
од
10.01.2020.
године,
Скупштина општине Kозарска Дубица на Тридесет
првој редовној сједници, одржаној дана 11.02.2020.
године, донoси:

к.ч. 495/4 ливада 2.класе, површине 11516 м², а уписане
у п.л. 187 к.о. Млинарице, укупне површине 11516 м².
Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 68397 м² односно 6,8397 xа.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЂЕКАНОВИЋ
МИОДРАГУ, МЕЂЕЂА ББ ИЗ КОЗАРСКЕ
ДУБИЦЕ

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.
тачка III Одлуке мијења се и гласи:
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 714,50 КМ.

I
У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Ђекановић Миодрагу, Међеђа бб из Козарске
Дубице, број: 02-012-68/19 од 31.05.2019. године
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
5/19), тачка II Одлуке мијења се и гласи:

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 714,50 КМ.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

У складу са тачком I ове одлуке, Ђекановић Миодрагу,
Међеђа бб из Козарске Дубице, додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:

II
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 Бабић
Жељку, Драксенић бб из Козарске Дубице.

к.ч. 1014 – дио, њива 3. класе, површине 674 м², к.ч.
1013 – дио, ливада 2. класе, површине 4362 м², к.ч. 1011
– дио, ливада 2. класе, површине 2482 м², к.ч. 1010-дио
ливада 2.класе, површине 4953 м², к.ч. 1007-дио ливада
2.класе, површине 8115 м², к.ч. 1143-дио ливада
4.класе, површине 25 м², к.ч. 912-дио ливада 5.класе,
површине 388 м², к.ч. 913-дио ливада 4 .класе,
површине 737 м², к.ч. 914-дио ливада 5.класе,
површине 1600 м², к.ч. 915-дио ливада 4.класе,
површине 408 м², к.ч. 916-дио ливада 4.класе,
површине 410 м², к.ч. 917-дио ливада 3.класе,
површине 1480 м², к.ч. 1003-дио њива 3.класе,
површине 8720 м², к.ч. 1000 – дио, ливада 3. класе,
површине 6495 м², к.ч. 980 – дио, ливада 2. класе,
површине 1535 м², к.ч. 979/2 – дио, пашњак 1. класе,
површине 840 м², к.ч. 979/1-дио ливада 2. класе,
површине 1850 м², к.ч. 946-дио ливада 2.класе,
површине 5525 м², 935-дио њива 3.класе, површине 171
м², к.ч. 936-дио ливада 2.класе, површине 1093 м², к.ч.
934-дио њива 3.класе, површине 380 м², к.ч. 1008,
ливада 3. класе, површине 9310 м², к.ч. 1006, ливада 3.
класе, површине 7539 м², к.ч. 997, ливада 2. класе,
површине 4795 м², к.ч. 1130 њива 3. класе, површине
1762 м², к.ч. 1128 м², ливада 2.класе, површине 13095
м² и к.ч. 1004 ливада 2.класе, површине 6151 м²,
уписане у п.л. 187/28 к.о. Млинарице а које заједно
чине блок парцелу М-1, укупне површине 94895 м²,

III
Ако закопопримац 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.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.
Број: 02-013-12/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

4.
На основу члана 59. став (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ), члана 39. става (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка

к.ч. 913 - дио ливада 4. класе, површине 7515 м², к.ч.
913 ливада 5. класе, површине 998 м², 912 ливада
4.класе, површине 4224 м², 912-дио ливда 5.класе,
површине 883 м², к.ч. 1143-дио ливада 4. класе,
површине 10205 м², к.ч. 1138-дио пашњак 1.класе,
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површине 4230 м², к.ч. 1159-дио трстици и мочваре
1.класе, површине 505 м², к.ч. 1169/3-дио ливада
5.класе, површине 1381 м², к.ч. 1165/9-дио ливада
5.класе, површине 6445 м², к.ч. 1157-дио ливада
5.класе, површине 7110 м², к.ч. 1153 – дио, трстици и
мочваре 1. класе, површине 1937 м², к.ч. 1152 – дио,
ливада 4. класе, површине 1260 м², к.ч. 1144/1 – дио,
ливада 4. класе, површине 468 м², к.ч. 1139-дио ливада
4. класе, површине 5413 м², к.ч. 1144/2-дио ливада
4.класе, површине 200м², к.ч. 1158 ливада 3.класе,
површине 6478 м², к.ч. 1154 ливада 5.класе, површине
957 м², к.ч. 1141 ливада 4 .класе, површине 439 м², к.ч.
1140 трстици и мочваре 1.класе, површине 1854 м², к.ч.
1142 ливада 5.класе, површине 2326 м², уписане у
п.л.187 к.о. Млинарице а које заједно чине блок
парцелу М-12, укупне површине 64828 м²,

Правилника о
поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ), члана 39. става (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2) Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-330-3983-1/19
од
10.01.2020.
године,
Скупштина општине Kозарска Дубица на Тридесет
првој редовној сједници, одржаној дана 11.02.2020.
године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КЕСИЋ
ЉУБАНУ, Међеђа бб ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

к.ч. 895/2 -дио ливада 5. класе, површине 7045,
уписане у п.л. 187 к.о. Млинарице. к.ч. 135/1 – дио
њива 5. класе површине 15461 м², к.ч. 121/1 – дио њива
5.класе, површине 4417 м², к.ч. 202/1 – дио ливада 5.
класе, површине 9262 м², к.ч. 204/1 - дио ливада
4.класе, површине 9858 м², уписане у п.л. 194 к.о.
Међеђа а које заједно чине блок парцелу М-16, укупне
површине 46043 м².

I
У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Кесић Љубану, Међеђа бб из Козарске Дубице,
број: 02-012-69/19 од 31.05.2019. године („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 5/19), тачка
II Одлуке мијења се и гласи:

Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 205766 м² односно 20,5766
xа.
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.

У складу са тачком I ове одлуке, Кесић Љубану, Међеђа
бб, из Козарске Дубице, додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:

II

к.ч. 802/2 – дио, њива 4. класе, површине 953 м², к.ч.
803 – дио, њива 3. класе, површине 1268 м², к.ч. 804 –
дио, ливада 2. класе, површине 1918 м², к.ч. 806/5,
ливада, 4. класе, површина 600 м², к.ч. 806/5- дио,
ливада 2. класе, површине 2267 м², к.ч. 806/4, ливада 4.
класе, површине 3110 м², к.ч. 806/4.-дио, ливада 2.
класе, површине 5586 м², к.ч. 806/3-дио, ливада 2.
класе, површине 669 м², к.ч. 798/1, воћњак 5. класе,
површине 147 м², к.ч.799, њива 3.класе, површине 2100
м², к.ч.800, ливада 2. класе, површине 1882 м²,
к.ч.801,ливада 2. класе, површине 2315 м², к.ч.792,
ливада 2.класе површине 3220 м², к.ч.793/1, њива 3.
класе, површине 2525 м², к.ч.785- дио, њива 3.класе,
површине 755 м², к.ч.786-дио, њива 3.класе површине
830 м², к.ч.787-дио, њива 3. класе, површине 1380 м²,
к.ч.788/1-дио, њива 3. класе, 3473 м², по све уписане у
п.л. 187, к.о. Млинарице а које заједно чине блок
парцелу М-10 укупне површине од 34988 м² и

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
Ђекановић Миодрагом, Међеђа бб из Козарске Дубице.
III
Ако закопопримац 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.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.

к.ч. 788/1 – дио, њива 3. класе, површине 540 м², к.ч.
787-дио, њива 3. класе, површине 460 м², к.ч 786- дио,
њива 3. класе, површине 300 м², к.ч. 785 – дио, њива 3.
класе, површине 285 м², к.ч. 806/1 – дио, ливада 4.
класе, површине 3240 м², к.ч. 806/2, ливада 4. класе
површине 2000 м², к.ч. 806/2 – дио, ливада 2.класе
површине 1576 м², к.ч. 806/3 – дио, ливада 2. класе,
површине 490 м², к.ч. 777 – дио, ливада 2. класе,
површине 4530 м², и к.ч. 782/1 – дио, њива 3. класе,
површине 8633 м²,
уписане у п.л. 187, к.о.

Број: 02-013-13/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

5.
На основу члана 59. став (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
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Млинарице а које заједно чине блок парцелу М-11
површине 22054 м

првој редовној сједници одржаној дана 11.02.2020.
године, донoси:

Укупна површина која се даје у закуп износи 57042 м²
(5,7042 ха).

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КНЕЖЕВИЋ
РАЈКУ, Међеђа бб ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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.
тачка III Одлуке мијења се и гласи:

I

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 588,80 КМ.

У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Кнежевић Рајку, Међеђа бб из Козарске
Дубице, број: 02-012-71/19 од 31.05.2019. године
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
5/19), тачка II Одлуке мијења се и гласи:

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 588,80 КМ.

У складу са тачком I ове одлуке, Кнежевић Рајку,
Међеђа бб, из Козарске Дубице, додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:

Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
II

к.ч. 933/2 – дио, ливада 2. класе, површине 436 м², к.ч.
932/2 – дио, ливада 2. класе, површине 2695 м², к.ч.
930/1 – дио, ливада 2. класе, површине 8645 м², к.ч. 920,
њива 3. класе, површине 255 м², к.ч. 921, ливада 2.
класе, површине 2920 м², к.ч. 923/1, њива 3. класе,
површине 1026 м², к.ч. 924, ливада 2. класе, површине
2962 м², к.ч. 925, њива 3. класе, површине 774 м²,
к.ч.926, њива 3.класе, површине 680 м², к.ч. 927/1,
ливада 2. класе, површине 5253 м², к.ч. 929, њива 3.
класе, површине 1000 м², к.ч, 802/2 – дио, њива 4.класе
површине 434 м², к.ч.803 – дио ,њива 3. класе,
површине 952 м², к.ч.804 - дио, ливада 2.класе,
површине 1542 м² и к.ч.806/5 - дио, ливада 2.класе
површине 983 м², уписане у п.л. 187, к.о. Млинарице а
које заједно чине блок парцелу М-9 површине 30557
м².

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 Кесић
Љубаном, Међеђа из Козарске Дубице.
III
Ако закопопримац 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.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.

Укупна површина која се даје у закуп износи 30557 м²
(3,0557 ха).

Број: 02-013-14/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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.

6.

тачка III Одлуке мијења се и гласи:

На основу члана 59. став (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ), члана 39. става (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2) Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-330-3983-10/19
од
10.01.2020.
године,
Скупштина општине Kозарска Дубица на Тридесет

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 330.60 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 330.60 КМ.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
II
Овлашћује се начелник Општине Козарска Дубица, да у
име Општине Козарска Дубица у складу са овом
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одлуком, закључи Анекс уговора о закупу
пољопривредног
земљишта
са
закупопримцем
Кнежевић Рајком, Међеђа бб из Козарске Дубице.

3.класе, површине 2903 м², к.ч. 940/2-дио њива 3. класе,
површине 935 м², к.ч. 944/1-дио њива 4.класе,
површине 1842 м², к.ч. 945/1-дио њива 3.класе,
површине 2400 м², к.ч. 947/2, њива 4.класе, површине
1800 м², к.ч. 947/2-дио њива 3.класе, површине 5450 м²,
к.ч. 979/1-дио ливада 2.класе, површине 770 м², к.ч.
979/2-дио пашњак 1.класе, површине 480 м², к.ч. 1000дио ливада 3.класе, површине 145 м², к.ч. 965/1-дио
њива 5.класе, површине 1055 м², к.ч. 968-дио њива
5.класе, површине 176 м², к.ч. 969-дио њива 5.класе,
површине 693 м², к.ч. 972-дио трстици 1.класе,
површине 310 м², к.ч. 973-дио трстици 1.класе,
површине 432 м², к.ч. 974-дио трстици 1.класа,
површине 226 м², к.ч. 981/1-дио трстици 1.класе,
површине 32 м², к.ч. 980-дио ливада 2.класе, површине
1931 м², к.ч. 939/2 њива 3.класе, површине 1390 м², к.ч.
941/6 њива 3.класе, површине 1587 м², к.ч. 941/4 њива
3.класе, површине 1204 м², к.ч. 941/2 њива 3 класе,
површине 1358 м², к.ч. 967/1 њива 3.класе, површине
2077 м², к.ч. 970 њива 3 класе, површине 2689 м², к.ч.
971 њива 3.класе, површине 4355 м², к.ч. 977 њива
3.класе, површине 2820 м², к.ч. 976 њива 3.класе,
површине 3376 м², к.ч. 975 ливада 2.класе, површине
4734 м², к.ч. 978 ливада 2.класе, површине 5377 м² и
к.ч. 946-дио, ливада 2.класе, површине 2510м² уписане
у п.л. 187/28 к.о. Млинарице, а које заједно чине блок
парцелу М-5 укупне површине 56962 м² и

III
Ако закопопримац 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.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.
Број: 02-013-15/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

7.
На основу члана 59. став (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника о
поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ), члана 39. става (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2) Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-330-3983-5/19
од
10.01.2020.
године,
Скупштина општине Kозарска Дубица на Тридесет
првој редовној сједници, одржаној дана 11.02.2020.
године, донoси:

к.ч. 961/1-дио ливада 2.класе, површине 703 м², 982-дио
ливада 3.класе, површине 2610 м², к.ч. 985-дио ливада
2.класе, површине 3205 м², к.ч. 986/2-дио ливада
2.класе, површине 2114 м², к.ч. 960/2-дио ливада
2.класе, површине 391 м² и к.ч. 983-дио трстици
1.класе, површине 67 м² уписане у п.л. 187/28 к.о.
Млинарице, а које заједно чине блок парцелу М-6
укупне површине 9090 м².
Укупна површина која се даје у закуп износи 66052 м²
(6,6052 ха).
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.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЛОНЧАР
МИЛАНКИ МЕЂЕЂА бб ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

тачка III Одлуке мијења се и гласи:
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 679.73 КМ.

I

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 679.73 КМ.

У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Лончар Миланки, Међеђа бб из Козарске
Дубице, број: 02-012-73/19 од 31.05.2019. године
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
5/19), тачка II Одлуке мијења се и гласи:

Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
II

У складу са тачком I ове одлуке, Лончар Миланки,
Међеђа бб, из Козарске Дубице, додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:

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 Лончар
Миланком, Међеђа бб, из Козарске Дубице.

к.ч. 932/2-дио, ливада 2. класе, површине 790 м², к.ч.
933/2-дио, ливада 2. класе, површине 1090 м², к.ч. 937дио њива 3.класе, површине 25 м², к.ч. 938-дио њива
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11423 м², к.ч. 1047/2 ливада 4.класе, површине 1035 м²,
к.ч. 1111-дио њива 3.класе, површине 515 м², к.ч. 1045дио њива 3.класе, површине 3513 м², к.ч. 1044-дио њива
4.класе, површине 9761 м², к.ч. 1039/2 ливада 3.класе,
површине 948 м², к.ч. 1043-дио њива 3. класе,
површине 40 м² и к.ч. 1099/4-дио ливада 3.класе,
површине 3965 м², уписане у п.л. 187/28 к.о.
Млинарице, а које заједно чине блок парцелу М-4
укупне површине 55414 м².

III
Ако закопопримац 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.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.

Укупна површина која се даје у закуп износи 55414 м²
(5,5414 ха).

Број: 02-013-16/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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.

8.

тачка III Одлуке мијења се и гласи:

На основу члана 59. став (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника о
поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ), члана 39. става (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2) Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-330-3983-3/19
од
10.01.2020.
године,
Скупштина општине Kозарска Дубица на Тридесет
првој редовној сједници, одржаној дана 11.02.2020.
године, донoси:

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 545.21 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 545.21 КМ.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
II
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
Милановић Драгићем, Међеђа бб из Козарске Дубице.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИЛАНОВИЋ
ДРАГИЋУ, МЕЂЕЂА бб ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

III
Ако закопопримац 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.
IV

I
У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Милановић Драгићу, Међеђа бб из Козарске
Дубице, број: 02-012-75/19 од 31.05.2019. године
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
5/19), тачка II Одлуке мијења се и гласи:

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.
Број: 02-013-17/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

У складу са тачком I ове одлуке, Милановић Драгићу
Међеђа бб, из Козарске Дубице, додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:

9.

к.ч. 1086/3, ливада 2. класе, површине 4653 м², к.ч.
1086/1, ливада 3. класе, површине 1795 м², к.ч. 1089/2
ливада 3.класе, површине 671 м², к.ч. 1087/1-дио њива
3. класе, површине 1034 м², к.ч. 1099/1-дио ливада
3.класе, површине 10864 м², к.ч. 1102-дио њива 3.класе,
површине 2210 м², к.ч. 1046/1-дио ливада 4.класе,
површине 2987 м², к.ч. 1046/1 ливада 3.класе, површине

На основу члана 59. став (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника о
поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ), члана 39. става (2) тачка 2) Закона

10

Број 01/20

Службени гласник Општине Козарска Дубица

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2) Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-330-3983-6/19
од
10.01.2020.
године,
Скупштина општине Kозарска Дубица на Тридесет
првој редовној сједници, одржаној дана 11.02.2020.
године, донoси:

к.ч. 139 ливада 3. класе, површине 1370 м², к.ч. 139
ливада 6. класе површине 80 м², к.ч. 141 ливада 3.класе,
површине 1680 м², к.ч. 141 ливада 6. класе, површине
1220 м², к.ч. 143 ливада 3.класе, површине 4730 м², к.ч.
145 ливада 7.класе, површине 800 м² и к.ч. 148 ливада
6.класе, површине 8630 м², уписане у п.л. 164 к.о.
Клековци, а које заједно чине блок парцелу К-1-1
укупне површине 18510 м².
Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 81277 м² односно 8,1277 xа.
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.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ШАРКАН
ТВРТКУ, ДРАКСЕНИЋ бб ИЗ КОЗАРСКЕ
ДУБИЦЕ

II
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 Шаркан
Твртком, Драксенић бб из Козарске Дубице.

I
У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Шаркан Твртку, Драксенић из Козарске
Дубице, број: 02-012-85/19 од 31.05.2019. године
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
5/19), тачка II Одлуке мијења се и гласи:

III
Ако закопопримац 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.
IV

У складу са тачком I ове одлуке, Шаркан Твртку,
Драксенић бб, из Козарске Дубице, додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:

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

к.ч. 703 – дио, њива 3. класе, површине 1250 м², к.ч.
704 – дио, њива 2. класе, површине 3871 м², к.ч. 704 –
дио, њива 3. класе, површине 489 м², к.ч. 705-дио њива
2.класе, површине 1160 м², к.ч. 691-дио њива 2.класе,
површине 5 м², к.ч. 693 њива 3.класе, површине 3601
м², к.ч. 693-дио њива 4.класе, површине 936 м², к.ч. 700дио њива 3.класе, површине 1653 м², к.ч. 695-дио њива
4 .класе, површине 125 м², к.ч. 694-дио њива 4.класе,
површине 26 м², к.ч. 869-дио њива 3.класе, површине
961 м², к.ч. 868-дио њива 4.класе, површине 5880 м²,
к.ч. 875-дио ливада 4.класе, површине 152 м², к.ч. 867
ливада 2. класе, површине 2014 м², к.ч. 867-дио ливада
4.класе, површине 287 м², уписане у п.л. 101 к.о.
Драксенић а које заједно чине блок парцелу Д-6 укупне
површине 22410 м²,

Број: 02-013-18/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

10.
На основу члана 59. став (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника о
поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ), члана 39. става (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2) Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-330-3983-7/19
од
10.01.2020.
године,
Скупштина општине Kозарска Дубица на Тридесет
првој редовној сједници одржаној дана 11.02.2020.
године, донoси:

к.ч. 595/1-дио њива 3.класе, површине 2124 м², к.ч.
598/3-дио ливада 2.класе, површине 3860 м², к.ч. 598/3дио ливада 4.класе, површине 2690 м², к.ч. 605-диo
њива 3. класе, површине 1313 м², к.ч. 606-дио њива
3.класе, површине 4872 м², к.ч. 683-дио њива 3.класе,
површине 3479 м², к.ч. 684-дио њива 3.класе, површине
765 м², к.ч. 682/2-дио шума 2. класе, површине 695 м²,
к.ч. 682/1-дио шума 2. класе, површине 17 м² и к.ч. 597дио њива 3.класе, површине 185 м², уписане у п.л. 91
к.о. Чуклинац, а које заједно чине блок парцелу Ч-6,
укупне површине 20000 м²,
к.ч. 740 ливада 2. класе, површине 7727 м² и к.ч. 742
њива 3. класе, површине 12630 м², уписане у п.л.91 к.о.
Чуклинац, а које заједно чине блок парцелу Ч-К-1
укупне површине 20357м²,
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ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЊЕГОВАН
ГОРАНУ, МЕЂЕЂА бб ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.
Број: 02-013-19/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

I
У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Његован Горану, Међеђа бб из Козарске
Дубице, број: 02-012-78/19 од 31.05.2019. године
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
5/19), тачка II Одлуке мијења се и гласи:

11.
На основу члана 59. став (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника о
поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ), члана 39. става (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2) Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-330-3983-9/19
од
10.01.2020.
године,
Скупштина општине Kозарска Дубица на Тридесет
првој редовној сједници, одржаној дана 11.02.2020.
године, донoси:

У складу са тачком I ове одлуке, Његован Горану,
Међеђа бб, из Козарске Дубице, додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. 789 – дио, њива 5. класе, површине
105 м², к.ч. 862 – дио, воћњак 3. класе, површине 2565
м², к.ч. 861 – дио, воћњак 3. класе, површине 251 м²,
к.ч. 859- дио, воћњак 3. класе, површине 310 м², к.ч.
860, њива 5. класе, површине 520 м², к.ч. 854 - дио,
њива 5. класе, површине 3386 м² и к.ч. 1205 – дио ,
њива 5. класе, површине 17488 м², уписане у п.л. 194,
к.о. Међеђа ,а које заједно чине блок парцелу МА-1
површине 24625 м².
Укупна површина која се даје у закуп износи 24625 м²
(2,4625 ха).

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ШКОНДРИЋ
ВЛАДИ, МЕЂЕЂА ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања
тачка III Одлуке мијења се и гласи:
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 203,30КМ.

I
У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Шкондрић Влади, Међеђа бб из Козарске
Дубице, број: 02-012-53/19 од 31.05.2019. године
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
5/19), тачка II Одлуке мијења се и гласи:

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 203,30 КМ.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

У складу са тачком I ове одлуке, Шкондрић Влади,
Међеђа бб, из Козарске Дубице, додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:

II
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 Његован
Гораном, Међеђа из Козарске Дубице.

к.ч. 661/1 – дио, њива 3. класе, површине 3670 м², к.ч.
660 – дио, ливада 3. класе, површине 7659 м² , к.ч. 659 –
дио, њива 3. класе, површине 4877 м², к.ч. 655 - дио
њива 3.класе, површине 317 м², к.ч. 662/1 - дио њива
3.класе, површине 6375 м², к.ч. 657 - дио пашњак
3.класе, површине 2918 м², к.ч. 650 - дио њива 3.класе,
површине 1185 м², к.ч. 649 - дио ливада 2 .класе,
површине 405 м², к.ч. 829/6 -дио њива 4.класе,
површине 31472 м² и к.ч. 658 њива 3.класе, површине
5600 м², уписане у п.л. 187 к.о. Млинарице, а које
заједно чине блок М 7 , а укупне површине 64478 м² и

III
Ако закопопримац 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.
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к.ч. 654/1 – дио њива 3. класе, површине 1716 м² , к.ч.
653 - дио њива 3. класе, површине 31 м², к.ч. 655 – дио
њива 3.класе површине 1367 м², к.ч. 662/1 – дио, њива
3.класе површине 533 м², к.ч.656 – дио, њива 3.класе
површине 2830 м², к.ч. 651 – дио пашњак 1.класе
површине 287 м², к.ч. 657 – дио пашњак 3. класе,
површине 600 м²,
к.ч. 650 – дио њива 3. класе
површине 1595 м², к.ч. 646/6 - дио ливада 3.класе,
површине 615 м², к.ч. 648 - дио ливада 2. класе,
површине 1880 м², к.ч. 649 – дио ливада 2.класе,
површине 1572 м², и к.ч. 829/6 – дио њива 3.класе,
површине 1615 м², уписане у п.л. 187 к.о. Млинарице а
које заједно чине блок М 22. , а укупне површине
14641 м².

12.
На основу члана 59. став (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника о
поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ), члана 39. става (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2) Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17), и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-330-3983-8/19
од
10.01.2020.
године,
Скупштина општине Kозарска Дубица на Тридесет
првој редовној сједници, одржаној дана 11.02.2020.
године, донoси:

Укупна површина која се даје у закуп износи 79119 м²
(7,9119 ха).
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.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВЛАЈИНИЋ
ДРАШКУ, ЧУКЛИНАЦ бб

тачка III Одлуке мијења се и гласи:
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 761,90 КМ.

I

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 761,90 КМ.

У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Влајинић Драшку, Чуклинац бб из Козарске
Дубице, број: 02-012-63/19 од 31.05.2019. године
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
5/19), тачка II Одлуке мијења се и гласи:

Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
II

У складу са тачком I ове одлуке, Влајинић Драшку,
Чуклинац бб из Козарске Дубице, додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:

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
Шкондрић Владом, Међеђа бб из Козарске Дубице.

к.ч. 877 њива 3.класе, површине 3278 м², к.ч. 877-дио
њива 4.класе, површине 752 м², к.ч. 873-дио њива 4.
класе, површине 2921 м², к.ч. 869-дио њива 3.класе,
површине 1885 м², к.ч. 868-дио њива 4.класе, површине
1305 м², к.ч. 876-дио њива 3.класе, површине 5398 м²,
к.ч. 882-дио њива 3.класе, површине 8560 м², к.ч.
901/11-дио њива 3.класе, површине 3470 м², к.ч. 901/1дио њива 3.класе, површине 897 м², к.ч. 874 њива
4.класе, површине 12866 м², к.ч. 878 њива 4.класе,
површине 1963 м², к.ч. 875 ливада 3. класе, површине
7981 м² и дио к.ч. 875 ливада 4. класе, површине 802 м²,
уписане у п.л. 101 к.о. Драксенић, а које заједно чине
блок парцелу Д-5 укупне површине 52078 м²
Укупна површина која се даје у закуп износи 52078 м²
(5,2078 ха).

III
Ако закопопримац 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.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.
Број: 02-013-20/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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.
тачка III Одлуке мијења се и гласи:
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За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 505,50 КМ.

Споразум о раскиду уговора о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске.
II

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 505,50 КМ.

За потписивање Споразума из тачке I ове Одлуке
овлашћује се Начелник општине.

Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

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

II
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
Влајинић Драшком, Чуклинац бб из Козарске Дубице.

Број: 02-013-22/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

III

14.

Ако закопопримац 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.
IV

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19) а у вези са чланом 63. став (2) Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и
58/19) те члана 36. Статута општине Козарска Дубица (
,,Сл. гласник Општине Козарска Дубица, '' број: 9/17 )
и уз претходно прибављену сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број:
12.03.5-330-3757/19 од 18.12.2019. године, Скупштина
општине Козарска Дубица на Тридесет првој редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2020. године, донијела
је:

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.
Број: 02-013-21/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
О давању сагласности за закључење споразума о
раскиду уговора о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске са
закупопримцем Балта Илија, Маглајци бб из
Козарске Дубице

13.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19) а у вези са чланом 63. став (2) Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број:93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и
58/19) те члана 36. Статута општине КозарскаДубица(
,,Сл. гласник Општине Козарска Дубица'', број: 9/17 )
и уз претходно прибављену сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број:
12.03.5-330-4/20 од 10.01.2020.године, Скупштина
општине Козарска Дубица на Тридесет првој редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2020. године, донијела
је:

I
Овом Одлуком даје се сагласност Начелнику општине
да са закупопримцем Балта Илијом, закључи Споразум
о раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске.
II
За потписивање Споразума из тачке
овлашћује се Начелник општине.

ОДЛУКУ
О давању сагласности за закључење споразума о
раскиду уговора о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске са
закупопримцем Радмановић Ненадом, Демировац бб
из Козарске Дубице

I ове Одлуке

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

I
Број: 02-013-23/20
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Овом Одлуком даје се сагласност Начелнику општине
да са закупопримцем Радмановић Ненадом, закључи
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ОДЛУКУ
o давању сагласности на Анекс 1. Уговора о закупу
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске са закупопримцем Ђекановић Здравком из
Међеђе, Козарска Дубица.

15.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19) а у вези са чланом 63. став (2) Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и
58/19) те члана 36. Статута општине Козарска Дубица (
,,Сл. гласник Општине Козарска Дубица, '' број: 9/17 )
и уз претходно прибављену сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број:12.03.5330-3955/19 oд 13.01.2020. године, Скупштина општине
Козарска Дубица на Тридесет првој редовној сједници
одржаној 11.02.2020. године, донијела је:

I
У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Ђекановић Здравку из Међеђе, број: 02-01367/19 од 31.05.2019. године ( „Службени гласник
општине Козарска Дубица“ број 5/19), тачка II Одлуке
мијења се и гласи:
У складу са тачком I ове одлуке, Ђекановић Здравку,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 895/4 – дио, ливада 5. класе, површине 17812 м²,
к.ч. 891/2 – дио, ливада 5. класе, површине 15653 м² и
к.ч. 895/2 – дио, ливада 5. класе, површине 50638 м²,
уписане у п.л. 187 к.о. Млинарице а које заједно чине
блок парцелу М-13 укупне површине 84103 м²,

ОДЛУКУ
О давању сагласности за закључење споразума о
раскиду уговора о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске са
закупопримцем Мирић Бранком, Демировац бб из
Козарске Дубице
I
Овом Одлуком даје се сагласност Начелнику општине
да са закупопримцем Мирић Бранком, закључи
Споразум о раскиду уговора о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске.

к.ч. 895/2 - дио, ливада 5. класе, површине 31995
м²,уписана у п.л.187 к.о.Млинарице и к.ч. 135/1 - дио,
њива 5. класе, површине 11256 м², уписане у п.л.194
к.о. Међеђа а које заједно чине блок парцелу М-15
укупне површине 43251 м²,

II
За потписивање Споразума из тачке I ове Одлуке
овлашћује се Начелник општине.

к.ч. 895/8-дио, ливада 5. класе, површине 8947 м² и к.ч.
891/11- дио ливада 5. класе површине 531 м², уписане у
п.л. 187 к.о. Млинарице и к.ч. 121/1- дио њива 5. класе
површине 6779 м² и к.ч. 135/8-дио њива 5. класе,
површине 19234 м², уписане у п.л. 194 к.о. Међеђа, а
које заједно чине блок парцелу М-18 укупне површине
35491 м²,

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

к.ч. 475-дио ливада 2. класе површине 12240 м² уписане
у п.л. 187 к.о. Млинарице, а која чини блок парцелу М19 укупне површине 12240 м², и
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к.ч. 470-дио њива 2. Класе површине 3525 м² и к.ч. 471дио шума 6 класе површине 2664 м², уписане у п.л. 187
к.о. Млинарице, а које чине блок парцелу М-20 укупне
површине 6189 м².

16.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2) Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), на
лични захтјев закупопримца Ђекановић Здравка и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-330-3887/19
од
15.01.2020.,
Скупштина
општине Kозарска Дубица на Тридесет првој редовној
сједници одржаној дана 11.02.2020. године, донoси:

Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 181274 м² односно 18,1274
xа.
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.
II
Тачка III Одлуке мијења се и гласи:
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1492,30 КМ.

15

Број 01/20

Службени гласник Општине Козарска Дубица

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 1492,30 КМ .

II
Доктори медицине из тачке I ове Одлуке, под редним
бројем од 1 до 5 вршиће утврђивање времена и узрока
смрти лица умрлих ван здравствене установе за
подручје града Козарска Дубица и преостала мјесна
подручја по распореду директора ЈУ Дом здравља
„Козма и Дамјан“, док ће др Драшко Арежина исте
послове обављати у мјесним подручјима Кнежица и
Међувође.
III

Годишња закупнина уплаћује се 30 дана унапријед за
наредну годину у пуном износу.
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
Ђекановић Здравком из Међеђе.

Трошкове настале приликом утврђивања времена и
узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе
сноси Општина Козарска Дубица.

IV

Висину накнаде за рад доктора медицине из тачке I ове
Одлуке одредиће начелник Општине посебним актом.

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

IV
За извршење ове Одлуке задужују се Одјељење за
општу управу и друштвене дјелатности и Одјељење за
финансије.
V

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о одређивању доктора медицине који ће
утврђивати вријеме и узрок смрти лица умрлих ван
здравствене установе („Службени гласник општине
Козарска Дубица“, број:9/10).
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VI

17.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службном гласнику општине Козарска Дубица“.

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 106/09 и 44/15), члана 23. подтачка 3) и
члана 39. став (2) подтачка 2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 20. подтачка 6) и члана 36.
Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17)
Скупштина општине козарска Дубица на Тридесет
првој редовној сједници, одржаној дана 11.02.2020.
донијела је:
Одлуку
о одређивању доктора медицине који ће утврђивати
вријеме и узрок смрти лица умрлих ван здравствене
установе
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18.
На основу члана 55. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 39. став (2) подтачка 21) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2)
подтачка 24) Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица”, број:
9/17), члана 129. став (1) и члана 181. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“,
број:11/17) Скупштина општине Козарска Дубица на
Тридесет првој редовној сједници, одржаној дана
11.02.2020. године, донијела је

I
Овом Одлуком одређују се следећи доктори медицине,
који ће утврђивати вријеме и узрок смрти лица умрлих
ван здравствене установе на подручју општине
Козарска Дубица:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прим. др Златко Сеферовић
др Владимир Бабић
др Брана Кос
др Снежана Пекић
др Милица Радуловић
Прим. др Драшко Арежина

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности
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Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129.
став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 11/17), Скупштина општине
Козарска Дубица, на 31. редовној сједници, одржаној
дана 11.02.2020. године, донијела је

I
ГОРАН ДРАГАШ, дипл. правник за безбједност и
криминалистику из Козарске Дубице, разрјешава се
дужности в.д. начелника Одјељења за општу управу и
друштвене дјелатности, због истека времена на који је
именован.
II

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица

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

I
МАЈА ШПИЦА КНЕЖЕВИЋ, магистар социјалног
рада из Козарске Дубице, разрјешава се вршиоца
дужности директора ЈУ Центра за социјални рад
Козарска Дубица, због истека времена на који је
постављена.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
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19.
На основу члана 18. став (2) Закона о систему јавних
служби „Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 81. став (2) Закона о
предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 79/15) и члана 36.
став (2) подтачка 35) Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица, на 31.
редовној сједници, одржаној дана 11.02.2020. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“ Козарска Дубица
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21.
На основу члана 39. став (2) подтачка 21) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 54. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 36. став (2) подтачка 24)
Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) члана
129. став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубицa („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 11/17), Скупштина општине
Козарска Дубица на Тридесет првој редовној сједници,
одржаној дана 11.02.2020. године, донијела је

I
ГОРДАНА
РАДОВИЋ,
дипломирани
васпитач
предшколске дјеце из Козарске Дубице, разрјешава се
вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић
„Пчелица“ Козарска Дубица, због истека времена на
који је постављена.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника
Одјељења за општу управу и друштвене
дјелатности

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

I
ГОРАН ДРАГАШ, дипл. правник за безбједност и
криминалистику из Козарске Дубице, именује се за
начелника Одјељења за општу управу и друштвене
дјелатности на мандатни период Скупштине која га је
изабрала.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Oпштине Козарска
Дубица“.
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20.
На основу члана 18. став (2) Закона о систему јавних
служби „Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12), члана 87. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12,
97/16 и 94/19), члана 36. став (2) подтачка 35) Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник

Број: 02-111-7/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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I

22.

ГОРДАНА
РАДОВИЋ,
дипломирани
васпитач
предшколске дјеце из Козарске Дубице, именује се за
директора ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“ Козарска
Дубица на период од четири (4) године.

На основу члана 12. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. став
(2) Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и
44/16), члана 87. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12,
90/16 и 94/19), члана 36. став (2) подтачка 35) Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129.
став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 11/17), Скупштина општине
Козарска Дубица, на Тридесет првој редовној сједници,
одржаној дана 11.02.2020. године, донијела је

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“
Број: 02-111-9/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈУ „Центар за социјални
рад“ Козарска Дубица

24.

МАЈА ШПИЦА КНЕЖЕВИЋ, магистар социјалног
рада из Козарске Дубице, именује се за директора ЈУ
„Центар за социјални рад“ Козарска Дубица, на период
од четири (4) године.

На основу члана 36. став(2) Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Тридесет првој редовној сједници, одржаној дана
11.02.2020. године, донијела је

II

ЗАКЉУЧАК

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

I

I

Скупштина општине Козарска Дубица, прихвата
Информацију о реализацији Програма рада Скупштине
Општине Козарска Дубица за период 01.01.2019.
године до 31.12.2019. године.

Број: 02-111-8/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

23.
На основу члана 12. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) члана 18. став
(2) Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и
44/16),члана 81. став (2) Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 79/15), члана 36. став (2)
подтачка 35) Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
9/17) и члана 129. став (1) Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 11/17),
Скупштина општине Козарска Дубица, на Тридесет
првој редовној сједници одржаној дана 11.02.2020.
године, донијела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-2/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

25.
На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица, на
Тридесет првој редовној сједници, одржаној дана
11.02.2020. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈУ Дјечији вртић
„ПЧЕЛИЦА“ Козарска Дубица

ЗАКЉУЧАК
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I

27.

Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о реализацији аката донесених на
сједницама Скупштине општине Козарска Дубица у
периоду 26.09.2019.-26.12.2019.године.

На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Тридесет првој редовној сједници, одржаној дана
11.02.2020. године, донијела је:

II
Ова Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА

ЗАКЉУЧАК

Број: 02-013-3/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

I
Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Програм
подстицаја у привреди и пољопривреди на подручју
општине Козарска Дубица за 2020. године.

26.

II

На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду Скупштине Општине Козарска Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Тридесет првој редовној сједници, одржаној дана
11.02.2020. године, а након разматрања Програма
обиљежавања значајних догађаја из одбрамбеноотаџбинских за 2020. годину, донијела је:

За провођење овог Програма задужује се Одјељење за
привреду и пољопривреду и Одјељење за финансије.
III
Овај Програм ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА

ЗАКЉУЧАК

Број: 02-013-5/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

I
Скупштина oпштине Козарска Дубица доноси Програм
обиљежавања значајних догађаја из одбрамбеноотаџбинских ратова за 2020. годину.

28.

II

На основу члана 19. став (1) тачка 1) Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске
број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. став (2) Статута
Општине Козарска Дубица, („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129.
став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица'', број: 11/17), Скупштина општине
Козарска Дубица на Тридесет првој редовној сједници
одржаној дана 11.02.2020. године донијела је

Саставни дио овог закључка је „Програм обиљежавања
значајних догађаја из одбрамбено-отаџбинских ратова
за 2020 годину.“
III
За провођење овог Програма задужује се начелник
Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности.
IV
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Oпштине Козарска Дубица“.

ЗАКЉУЧАК

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА

I

Број: 02-013-4/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Програм
рада и финансијски план за радну 2020. годину ЈЗУ Дом
здравља „Козма и Дамјан“, Козарска Дубица.
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II

I

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

Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Програм
рада и финансијски план за радну 2020. годину ЈП
„Центар за информисање и културу“ Козарска Дубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
II
Број: 02-013-6/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Овај Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА

29.

Број: 02-013-10/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

На основу члана 21. став (2) Закона о предшколском
васпитању и образовању ( „Службени Гласник
Републике Српске број 79/15), члана 19. став (1) тачка
(1) Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске број 68/07, 109/12 и 44/16),
члана 36. став (2) Статута Општине Козарска Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
9/17) и члана 129. став (1) Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, („Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17),
Скупштина општине Козарска Дубица на Тридесет
првој редовној сједници, одржаној дана 11.02.2020.
године донијела је

31.
На основу члана 19. став (1) тачка 1) Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске
број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. став (2) Статута
Општине Козарска Дубица, („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129.
став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица'', број: 11/17), Скупштина општине
Козарска Дубица на Тридесет првој редовној сједници,
одржаној дана 11.02.2020. године донијела је

ЗАКЉУЧАК
I

ЗАКЉУЧАК
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Програм
рада и финансијски план за радну 2020. годину ЈУ
Дјечији вртић „ Пчелица“ Козарска Дубица.

I

II

Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Програм
рада и финансијски план за радну 2020. годину ЈУ
Центар за социјални рад Козарска Дубица.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-7/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-8/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

30.
На основу члана 19. став (1) тачка 1) Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске
број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. став (2) Статута
Општине Козарска Дубица, („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129.
став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица'', број: 11/17), Скупштина општине
Козарска Дубица на Тридесет првој редовној сједници,
одржаној дана 11.02.2020. године донијела је

32.
На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17) Скупштина општине Козарска Дубица на
Тридесет првој редовној сједници, одржаној дана
11.02.2020. године донијела је

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
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О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Програм
рада и финансијски план за радну 2020. годину ЈУ
„Народна библиотека“ Козарска Дубица.

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

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

300 КМ.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-9/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва
-на позицију

300 КМ

4152 – Грантови у земљи

300 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

33.

ове

одлуке

задужује

се

На основу члана 19. став (1) тачка 1) Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске
број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. став (2) Статута
Општине Козарска Дубица, („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129.
став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица'', број: 11/17), Скупштина општине
Козарска Дубица на Тридесет првој редовној сједници,
одржаној дана 11.02.2020. године донијела је

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

ЗАКЉУЧАК

II

На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“:
број 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 21. Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2020.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 11/19) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Овај Закључак
објавити у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-403-8/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

35.

I
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Програм
рада и финансијски план за радну 2020. годину ЈУ
„Туристичка организација“ Општине Козарска Дубица.

1.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-11/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 11.02.2020.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

1.500 КМ.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције

34.
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“:
број 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 21. Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2020.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 11/19) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију

1.500 КМ

4152 – Грантови у земљи

1.500 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
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ове

одлуке

задужује

се

Број 01/20
4.

Службени гласник Општине Козарска Дубица

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

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се субвенција трошкова
превоза у висини од 20% од висине цијене мјесечне
карте за ученике ЈУ Средњошколски центар „Никола
Тесла“ до 31.12.2020. године, који од куће до школе
путују више од 4 км.
Члан 2.

Број: 01-403-9/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из
Буџета Општине са позиције – средства за превоз
ученика,
а
биће
дозначена
превознику
по
испостављеном рачуну.

36.
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“:
број 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 21. Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2020.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 11/19) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Члан 3.
За провођење ове Одлуке задужује се Начелник
Одјељења за финансије и Начелник Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности.
Члан 4.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Oпштине Козарска
Дубица“.

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

Буџетска резерва

Број: 01-403-2/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

200 КМ.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције

38.

Буџетска резерва
-на позицију

200 КМ

4152 – Грантови у земљи

200 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

ове

одлуке

задужује

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

се

О Д Л У К У
о субвенционирању трошкова превоза ученика
Члан 1.

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

Овом Одлуком одобрава се до 31.12.2020. годинe
субвенција трошкова мјесечних карата за превоз
ученика из породица са више дјеце која користе услуге
превоза на путу до школе, а купују мјесечно више од 2
мјесечне карте и то за износ који прекорачује цијену 2
карте, а предвиђен је за плаћање од стране родитеља.

Број: 01-403-10/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 2.

37.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Средства из члана 1. ове Одлуке обезбиједиће се из
Буџета Општине са позиције- средства за превоз
ученика,
а
биће
дозначена
превознику
по
испостављеном рачуну.

ОДЛУКУ
о субенционирању трошкова превоза ученика

За провођење ове Одлуке задужује се Начелник
Одјељења за финансије и Начелник Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности.

Члан 3.
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Службени гласник Општине Козарска Дубица
Члан 4.

ОДЛУКУ
о формирању Организационог одбора за
манифестацију „Избор спортисте 2019. године“

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

I
Овом Одлуком формира се Органиациони одбор за
манифестацију „Избор спортисте за 2019. године:

Број: 01-403-2-1/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

У Организациони одбор из тачке 1. именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

39.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Душан Дрљић –предсједник
Горан Драгаш – члан
Дијана Кондић – члан
Слободан Премасунац – члан
Нада Раниловић Маркуц - члан
II

Задатка Организационог одбора је да сачини програм
обиљежавања манифестације „Избор спортисте 2019.
године“, изврши потребне припреме и обезбједи његову
реализацију.
III

ОДЛУКУ
о субенционирању трошкова превоза ученика
посебних категорија
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се до 31.12.2020. године
субвенција трошкова превоза, у висини од 20% од
цијене мјесечне карте, ученицима средњих школа из
категорија породица погинулих бораца, породица РВИ
од I до IV категорије и породица са четворо и више
дјеце са подручја општине Козарска Дубица који су
редовни ученици школа у сусједним општинама.

За праћење и реализацију истог задужује се Одјељење
за општу управу и друштвене дјелатности Општине
Козарска Дубица.
IV

Члан 2.

Број: 01-111-1/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

Средства из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из
Буџета Општине са позиције – средства за превоз
ученика,
а
биће
дозначена
превознику
по
испостављеном рачуну.

41.

Члан 3.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

За провођење ове Одлуке задужује се Начелник
Одјељења за финансије и Начелник Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Oпштине Козарска
Дубица“.

I
Одобравају се средства za „Новогодишњи турнир у
малом фудбалу 2020“ у сврху додјеле награда за
освојено:
- Прво мјесто екипи „Аркадија“, из Градишке у
износу од 5.000,00 КМ на текући рачун Стефана
Томаша, број: 567301-59001791-60.
- Друго мјесто екипи „Болница Мљечаница“ из
Козарске Дубице у износу од 1.000,00 КМ, на
текући рачун Огњена Пралице, број: 567301150005003-77.
- Треће мјесто екипи „СДС Лакташи“ из Лакташа у
износу од 500,00 КМ, на текући рачун Бранислава
Звијерца , број: 552115-31272694-81.

Број: 01-403-2-2/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

40.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и
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II

43.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4152 – средства за спорт.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

IV

I

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ
Петровић Мили из Козарске Дубице за трошкове
лијечења.
II

Број: 01-434-1/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун
број 5551000041786598.
III

42.

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

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (
,,Службени гласник РС'' број: 97/16 ) , и члана 87.
Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник
oпштине Козарска Дубица '', број: 09/17 ) Начелник
општине Козарска Дубица , д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Број: 01-430-1/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Oдобравају се новчана средства Jосић Наталији у
износу од 500,00 КМ,у сврху регулисања трошкова
лијечења и здравствене заштите .

44.

II

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Средства из тачке 1. ове одлуке одобравају се са
позиције: 4152 текући грантови а уплатиће се на текући
рачун број:5620108138092328 који је отворен код НЛБ
банке.
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

За спровођење ове одлуке задужује се Одјељења за
финансије и Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности.
IV

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Горани
Стојаковић у сврху регулисања трошкова превоза.

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

II

Број: 01-130-8/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције: 4152 – текући грантови и исплатиће се на
рачун број: 567301-59002579-24.
III
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и
друштвене дјелатности.
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IV

I

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

Одобравају се средства у износу од 2.000,00 КМ
Танџерић Драгана као једнократну помоћ за трошкове
лијечења.
II

Број: 01-434-5/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције: 4152 – текући грантови и исплатиће се на
рачун број: 567321-50005265-57.
III

45.

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

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-430-3/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од
Kнежевић Маји из Козарске Дубице
лијечења.
II

1500,00 КМ
за трошкове

47.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун
Kнежевић Ненада, број рачуна 5673635000254742.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Маџар
Милораду из Козарске Дубице, као једнократну помоћ
за трошкове лијечење.
II

I

Број: 01-430-4/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције:4152-, текући грантови и исплатиће се на
рачун број 567301-50170550 - 76
III

46.

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

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-430-19/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 25.02.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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III

48.

За извршење ове Одлуке задужује се Одјељења за
финансије и Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности.
IV

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:
9/17,
Начелник општине, доноси

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

О Д Л У К У
О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА

Број: 01-134-2/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.02.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 200,00 КМ
Видовић Рајку из Козарске Дубице за трошкове
лијечења.
II

50.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције: буџетска резерва а дозначиће се на рачун
број: 45231994001.
III
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и
друштвене дјелатности .
IV

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Oва Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у ,, Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица''

Одобравају се средства у износу од 600,00 КМ ЛУ
„Јелен“ из Козарске Дубице, за организацију ловачке
вечери.
II

Број: 01-430-5/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције: 4152 – остала удружења и исплатиће се на
рачун број: 562010-00001821-71.

I

III

49.

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

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (
,,Службени гласник РС'' број: 97/16 ) , и члана 87.
Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник
oпштине Козарска Дубица '', број: 09/17 ) Начелник
општине Козарска Дубица , д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Број: 01-434-3/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.02.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Oдобравају се новчана средства у износу од 1000,00
КМ, ЦРНОГОРАЦ МИЛИНКУ, из Козарске Дубице,
Диздарлије , на име регулисања трошкова сахране за
покојног брата Црногорац Маринка .

51.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

II
Средства из тачке 1. ове одлуке одобравају се са
позиције: 4152 текући грантови а уплатиће се на текући
рачун број:5520191794150923 који је отворен код
Адддико банке.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
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I

IV

Одобравају се средства у износу од 20.000,00 КМ
Српској православној црквеној општини у Кнежици за
изградњу одводног канала и приступног моста у
Кнежици.
II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-434-12/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 11.02.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције: 4152 – вјерске заједнице и исплатиће се на
рачун број: 562010-0000184305.

53.

III

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и
друштвене дјелатности.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

Број: 01-434-13/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 12.02.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Одобравају се средства у износу од 2.000,00 КМ
Милени
Тенџерић,
предсједници
Скупштине
Општинске организације породица погинулих и
заробљених бораца и несталих цивила РС, за
одржавање сједница Скупштине.

52.

II

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције: 4152 – текући грантови и исплатиће се на
рачун број: 45038513000.
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Стефану
Котарану као једнократну помоћ за трошкове лијечења.

Број: 01-434-8/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције: 4152 – текући грантови и исплатиће се на
рачун број: 535158-10019135-68.

54.

III

На основу члана 87. Статута општине Козарска Дубица
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број:
9/17) 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

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

27

Број 01/20

Службени гласник Општине Козарска Дубица
Члан 1.

ОДЛУКУ
о накнадама за усклађивање и регистрацију
општинских линија за регистарску 2020-2021.
годину

Именује се конкурсна комисија за спровођење Јавног
Kонкурса , за пријем начелника Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности општине Козарска
Дубица

Члан 1.
Овом
Одлуком утврђује се висина
накнаде за
усклађивање и регистрацију општинских линија за
регистарску 2020-2021. годину.

Члан 2.
У састав Комисије из члана 1. ове Одлуке именују се :
1. СТЕВАНОВИЋ ВЛАДИСЛАВ - предсједник,
2. РОДИЋ НАТАША – члан,
3. КРЊАИЋ СТОЈАН – члан,
4. ДЕВЕТАК АНА- члан и
5. БУКВА РАДОЈКА – члан.
Члан 3.

Члан 2.
Висина накнаде за усклађивање новог реда вожње по
колони (полазак и повратак) износи 50,00 КМ.
Члан 3.

Задатак Комисије је да са кандидатима по Јавном
Конкурсу , број: 01-103-1/20 од 21.01.2020.године,
обави улазни интервију,
те предложе редослед
кандидата.
Члан 4.

Висина накнаде за регистрацију реда вожње по једној
линији износи 20,00 КМ.
Члан 4.
Висина накнаде за рјешавање спорова износи 100,00
КМ.

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

Износ ове накнаде уплаћује и предлагач и приговарач
новог реда вожње.

Број: 01-111-2/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.02.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 5.
Накнада из члана 2, 3. и 4. ове Одлуке уплаћује се на
жиро-рачун број: 5620108034704393 код НЛБ Развојна
банка, врста прихода 729124.

56.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ОДЛУКУ
о именовању Комисије за додјелу стипендија у
школској 2019/20. години

Број: 01-403-3/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
У Комисију за додјелу
2019/20.години именују се:

55.

1.
2.
3.

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

стипендија

у

школској

Горан Драгаш - предсједник
Наташа Родић - члан
Горан Мирић - члан
II

Задатак Комисије је
-

ОДЛУКУ
o формирању Комисије за спровођење јавног
Конкурса за именовање начелника одјељења у
општинској управи Козарска Дубица

-
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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,
да сачини приједлог Одлуке о додјели стипендија и
иста достави Начелнику општине.
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III

II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун
број 1613000047532480.

Број: 01-111-3/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.02.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

57.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („ Службени гласник РС“ број: 97/16 ) и
члана 87. Статута Општине
Козарска Дубица („
Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
09/17) Начелник општине доноси

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-9/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.02.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
Члан 1.

59.

Уторак 14.01.2020. године који је од стране Владе
Републике Српске проглашен као нерадни дан за органе
државне управе у јединици локалне самоуправе
надокнадиће се осмочасовним радним временом.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Члан 2.
Запослени у општинској управи Општине Козарска
Дубица ради ће у суботу 25.01.2020. године, у времену
од 7,30 до 15,30 часова, као надокнаду за нерадни дан
из члана 1. ове Одлуке.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Члан 3.

Одобравају се средства у износу од 1.000,00 КМ
Бојани Пушибрк из Козарске Дубице за трошкове
лијечења.
II

I

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун
број 5673015900266460.
III

Број: 01-140-1/120
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

58.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-10/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.02.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I
Одобравају се средства у износу од 1000,00 КМ Пери
Карану из Козарске Дубице за трошкове лијечења.
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Члан 3.

60.

У току буџетске године могу се вршити измјене и
допуне Плана јавних набавки Општине Козарска
Дубица за 2020.годину.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Измјене и допуне Плана јавних набавки врше се у
табеларном приказу Плана јавних набавки Општине
Козарска Дубица за 2020.годину без доношења посебне
одлуке.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

Саставни дио ове Одлуке чини План јавних набавки
Општине Козарска Дубица за 2020.годину.

Одобравају се средства у износу од 2.000,00 КМ Рокић
Грозди из Козарске Дубице за трошкове лијечења.

Члан 5.

II

Извод из Плана јавних набавки биће објављен на web
страници Општине .
Члан 6.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун
број 5514902539488351.
III

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

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

Број: 01-404-113/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

62.

Број: 01-430-15/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.02.2020 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 87.
Статута Општине
Козарска Дубица („ Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 09/17) ,
Начелник општине доноси

61.

ОДЛУКУ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр.97/16 и 36/19), члана
66.Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, бр.9/17), а у
складу са чланом 17.Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр.39/14), Начелник општине
Козарска Дубица, доноси

I
Одобравају се новчана средства у износу од 6000, 00
КМ, КУЋНОМ САВЈЕТУ стамбене зграде у улици
Десанке Максимовић бр.14. у сврху регулисања
трошкова санације и реконструкције предметне зграде
.
II

ОДЛУКУ
о доношењу Плана јавних набавки

Доноси се План јавних набавки Општине Козарска
Дубица за 2020.годину.

Средства из тачке 1 ове одлуке одобравају се са
позиције 4152 – текући грантови а уплатиће се на
текући рачун , предсједника кућног савјета Кнежевић
Борке, број: 5673015000017317, који је отворен код
Сбер банке .

Члан 2.

III

План јавних набавки је сачињен у складу са Буџетом
Општине Козарска Дубица за 2020.годину.

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

Члан 1.
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број : 85/18) Синдикална организација Општинске
управе и Начелник општине Козарска Дубица
закључили су

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

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА

Број: 01-434-7/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 1.
У члану 6. Посебног колективног уговора за запослене
у области локалне самоуправе Републике Српске број:
01-022-2/19 од 31.12.2019. године, у табели:

63.
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број: 97/16 и 36/19) и члана
87. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17)
Начелник Општине Козарска Дубица доноси:

-

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штета у
пољопривреди од пожара на подручју општине
Козарска Дубица

-

I

-

У Комисију за за процјену штета на пољопривредним
објектима од пожара на подручју општине Козарска
Дубица именују се:

-

1. мр Душко Бодиловић, дипл. инж.пољопривреде предсједник;
2. Далибор Ћурић, дипл.инж.пољопривреде - члан;
3. Миро Крњајић, дипл.инж.пољопривреде - члан;
4. Драган Сантрач, стручни сарадник – члан и
5. Рељић Ранко, грађевински техничар – члан.

под редним бројем 5. у колони
6,56 се брише а уписује се : 7,05
под редним бројем 17. у колони
6,56 се брише а уписује се : 7,05
под редним бројем 39. у колони
6,56 се брише а уписује се : 7,05
под редним бројем 40. у колони
6,56 се брише а уписује се : 7,05
под редним бројем 55. у колони
6,56 се брише а уписује се: 7,05
под редним бројем 56. у колони
6,56 се брише а уписује се : 7,05
под редним бројем 81. у колони
6,56 се брише а уписује се : 7,05
под редним бројем 84. у колони
6,56 се брише а уписује се: 7,05

4, коефицијент
4, коефицијент
4, коефицијент
4, коефицијент
4, коефицијент
4, коефицијент
4, коефицијент
4, коефицијент

Члан 2.
Начелник општине ће, закључити посебне Анексе
уговора у којима ће бити утврђен коефицијент само за
оне запослене у Општинској управи, код којих је
дошло до измјена коефицијената .

II

Члан 3.

Задатак Комисије је да на основу Захтјева за излазак на
терен ради утврђивања настале штете у пољопривреди
од пожара на подручју општине Козарска Дубица изађе
на терен, утврди насталу штету и о томе сакупи
материјалне доказе и сачини записник.
III

Измјене и допуне колективног уговора сматрају се
закљученим када га у истовјетном тексту потпишу
његови учесници , објавиће се
у „Службеном
гласнику општине Козарска Дубица “ а примјењиваће
се од 01.02.2020. године.

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

Број: 01-022-2/19-2
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 31.01.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић

Број: 01-111-10/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.02.2020 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Синдикална организација
Предсједник
Буразор Жељко
-----------------------------------------------------------------------

64.
На основу члана 238. Закона о раду („Службени
гласник Републике Српске“, број 1/16), члана 2.
Посебног колективног уговора о измјенама и допунама
Посебног колективног уговора за запослене у области
управе Републике Српске (« Службени гласник РС«,
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Страна
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