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Број 02/16

16.

8.

-

9.

- Ангажовање јединица и штабова ЦЗ по Плану
функционисања Одсјека ЦЗ

10.

-

Координацијa
на
обавјештавању,
проналажењу, обиљежавању, прикупљању
као и уништавању минскоексплозивних
убојних средстава

11.

-

На основу ГОП-а заштите од поплава као и
пожара, праћење реализације планираних
задатака и учешће у координацији у случају
акцидентних ситуација

12.

-

13.

-

Стална сарадња са надлежним републичким
институцијама у вези праћења стања
водозаштитних објеката
и евентуалне
угрожености од поплава

14.

-

Сарадња Одсјека ЦЗ са хуманитарним,
невладиним и еколошким организацијама и
ангажовање јединица ЦЗ у случају
акцидената

15.

-

Опремање јединица и штабова цивилне
заштите према материјалној формацији

16.

-

Извршавање задатака постављених од стране
Начелника општине и Републичке управе
цивилне заштите

Стална сарадња са повјереницима ЦЗ,
предсједницима
савјета
МЗ
и
становништвом по питањима значајним за
успјешно функционисање система заштите и
спасавања

17.

-

Информисање становништва по питању
угрожености од елементарних непогода и
других несрећа

18.

-

Стална сарадња са школама

Ангажовање Одсјека ЦЗ заједно са стручним
тимом за уништавање неексплодираних
убојних средстава и минскоексплозивних
средстава

19.

-

Сарадња са савјетима МЗ по питањима од
значаја за ЦЗ

20.

-

Активно учешће у Форуму за безбједност

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број:
121/12.), члана 30. алинеја 10. Закона о локалној
самоуправи, (''Службени гласник РС'' број: 101/04,
42/05 и 118/05. и 98/13.) члана 33. тачка 11. Статута
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 3/14 и 2/15) и члана
113. Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица (''Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица на 36. редовној сједници одржаној дана
23.02.2016. године, донијела је
ПРОГРАМ РАДА ОДСЈЕКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА ЗА 2016.
ГОДИНУ
Ред.бр.

ЗАДАЦИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
КОНТИНУИРАНО ТОКОМ
ЧИТАВЕ ГОДИНЕ ПО УКАЗАНОЈ
ПОТРЕБИ

1.

1.

Израда Планске документације усклађене са
новим Законом о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама

2.

-

Континуирано
докумената

3.

-

4.

-

5.

-

ажурирање

планских

Попуна јединица и штабова ЦЗ

Ангажовање Одсјека ЦЗ по питању праћења
ситуације у вези евентуалне појаве већих
епидемијских
заразних
обољења
и
предлагање превентивних и оперативних
мјера

Активности везане за акцију ''ЖЕТВА''
а) преузимање МЕС-а
б) складиштење МЕС-а
ц) вођење прописане евиденције
д) предавање истог ''А ТИМ-у'' РУЦЗ

6.

-

Ангажовање јединица ППЗ
настанка пожара већих размјера

приликом

21.

-

Учествовање на савјетовањима и
семинарима у вези проблематике ЦЗ

7.

-

Ангажовање Одсјека цивилне заштите код
опасности од поплава кроз провођење
превентивних и оперативних мјера

22.

-

Стална сарадња са Полицијском станицом у
вези минско-експлозивних средстава и
других питања везаних за безбједност
грађана

Број 02/16
23.

-

24.

МЈЕСЕЧНИ ПРОГРАМ РАДА
ОДСЈЕКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
-

2.

3.

4.

5.

Сарадња са Црвеним крстом по питању
угроженог становништва приликом
акцидентних ситуација

Израда плана попуне јединица
цивилне заштите
Попуна јединица опште намјене
Израда годишњег Извјешатаја о
раду и приједлог Програма рада
Одјека цивилне заштите

-

Ажурирање планoва цивилне
заштите:
а) План мјера приправности
б) Мобилизацијски план
Израда плана обуке јединица и
штабова цивилне заштите
Попуна
специјализованих
јединица цивилне заштите
-Ажурирање оперативних планова
цивилне заштите:
а)
План
склањања
људи,
материјалних и других добара
б) План евакуације
- Ажурирање оперативних планова
цивилне заштите:
а) План збрињавања угрожених и
настрадалих
- Ажурирање оперативних планова
цивилне заштите:
а) План заштите и спашавања из
рушевина
б) План заштите и спашавања на води
и под водом
- Спровођење обуке јединица
цивилне заштите

6.

9.

-Ажурирање плана употребе јединица
цивилне заштите
-Попуна специјализованих јединица
цивилне заштите

септембар 2016.
год.

10.

- Ажурирање плана везе:
-Попуна јединица опште намјене
-Приједлог
плана
финансирања
цивилне заштите у
2017. год.

октобар 2016.
год.

11.

- Ажурирање и попуна штабова и
повјереника:

новембар 2016.
год

12.

- Ажурирање евиденција људи и
материјално
техничких средстава

децембар 2016.
год.

- Сарадња са сусједним општинама по питањима
значајним за рад службе ЦЗ

Ред.
бр.
1.

Службени гласник Општине Козарска Дубица

РОК ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
Јануар 2016. год.

- Израда годишњег Извјештаја о раду
за потребе РУЦЗ
- Израда Програма рада за наредну
годину за потребе
РУЦЗ

фебруар 2016.
год.

Број: 02-013-18/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
-----------------------------------------------------------------------март 2016. год.

17.
П Р О Г Р А М
ОБИЉЕЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ
ДОГАЂАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА

април 2016. год.

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.

мај 2016. год.

јуни 2016. год.

Програм обиљежавања значајних догађаја изложиће
се хронолошким редом:

- Ажурирање оперативних планова
цивилне заштите:
а) План заштите и спашавања од
пожара
б) План заштите од НУС-а и минскоексплозивних средстава
- Увођење базе података у компјутер

-

22. април - Дан пробоја Јасеновачких логораша,
обиљежавање се врши у Доњa Градини – Спомен
подручје, по програму Владе Републике Српске,

-

27. април Дан општине Козарска Дубица,
обиљежава се свечаном сједницом Скупштине
општине и низом културних и спортских
манифестација, те се врши полагање вијенаца у
Парку народних хероја,

-

28. јуни Видовдан, обиљежава се полагањем
вијенаца на спомен-обиљежја бораца Одбрамбеноотаџбинског рата, те низом културних и спортских
манифестација у Козарској Дубици и Кнежици,

-

27. јули - Дан устанка народа БиХ – народни збор
у Милића гају.

- Израда полугодишњег извјештаја
Републичкој управи цивилне
заштите
7.

8.

- Ажурирање оперативних планова
цивилне заштите:
а) План заштите и спашавања
животиња и намирница
животињског поријекла
б) План прве медицинске помоћи
-Ажурирање оперативних планова
цивилне заштите:
а) План асанације терена
б) План заштите животне околине
ц) План заштите биља и биљних
производа

јули 2016. год.

август 2016. год.
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Обиљежавање значајних догађаја из Одбрамбеноотаџбинског рата врши се током септембра, јер је
Војска Републике Српске и народ Козарске Дубице, тих
дана 1995. године, зауставили агресију хрватских
оружаних снага и тако одбранили Републику Српску.

18.
ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
УВОД

Септембарски дани одбране обиљежавају се културним
и спортских 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.

Законом о комуналним дјелатностима („Сл.гласник
Републике Српске“, број:124/11) утврђене су
дјелатности од посебног јавног интереса, начин
обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог
финансирања.

Програм обиљежавања Септембарских дана одбране
вршиће се по распореду који ће утврдити
организациони одбор за обиљежавање годишњице
одбране општине Козарска Дубица од хрватске
агресије. Састав организационог одбора и задатке
одредиће начелник општине Козарска Дубица својом
одлуком.

Комуналне дјелатности од посебног јавног интереса
овим Законом разврстане су у двије групе и то:
1.
2.

У дјелатности
заједничке комуналне потрошње
убрајају се :
- Чишћење јавних површина у насељеним мјестима
(прикупљање, одвожење, депоновање, уништавање
отпада и падавина)
- Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених
и рекреационих површина обухвата: одржавање
дрвећа, дрвореда и другог шумског растиња, сијање
траве, одржавање и опремање површина и
одржавање у функционалном стању парковских
клупа,реквизита на дјечијим игралиштима и
осталих реквизита за забаве у парковима,
дрвoредима,
травњацима,
зеленило
уз
саобраћајнице, зелене површине уз стамбене
зграде, површине за рекреацију, отворене плаже,
обале ријека....
- Одржавање јавних саобраћајних површина у
насељеним мјестима (поправка и модернизација
улица, тротоарa, тргова, објеката за јавну расјету и
вертикалне
и
хоризонталне
саобраћајне
сигнализације),
- Одвођење атмосферских падавина и других вода са
јавних површина (уклањање кишнице, снијега и
леда са јавних порвшина),
- Јавна расвјета у насељеним мјестима (освјетљавање
саобраћајних и других јавних површина у
насељеним мјестима),
- Дјелатност зоохигијене (хватање и збрињавање
напуштених и угрожених домаћих животиња,
превожење и смјештај у посебне објекте, исхрана и
ветеринарска заштита, еутаназија старих животиња
и сигурно уклањање лешева са јавних површина и
санација терена).

Програм за септембарске дане одбране.
-

-

-

-

дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и
дјелатности заједничке комуналне потрошње

Улична кошарка (баскет)
- Коз.Дубица, Трг
11.дубичке бригаде
Меморијални турнир у малом фудбалу, Бјелајци
(Обе манифестације одржаће се у првој половини
септембра)
18. септембар – (недеља) Помен свим погинулим и
настрадалим у одбрамбено - отаџбинском рату,
храм Св. Петке – Спомен храм у Козарској Дубици.
Полагање цвијећа и паљење свијећа код Спомен
крста.
19. септембар – (понедељак) Доња Градина (код
тополе ужаса)
Полагање цвијећа и паљење свијећа код обиљежја –
мјесто погибије полицајца Зорана Булића.
21.септембар – (сриједа) Плато преко пута
предузећа
«УНАПЛОД»,
организовање
бициклијаде.
24. септембар – (субота) Храм Св. Петке – спомен
храм у Козарској Дубици, обиљежавање дана 11.
(111.) дубичке бригаде.
29. септембар – (четвртак) Мјесно гробље
Комленац, полагање цвијећа и паљење свијећа код
спомен обиљежја народном хероју Мајору Милану
Тепићу.
У току септембра обавиће се освећење и откривање
споменика погинулим борцима мјесног подручја
Агинци (датум ће бити накнадно утврђен).

Поред наведених значајних догађаја сваке године
обиљежава се Крсна слава општине Козарска Дубица,
Св. Ђакон Авакум, 30.децембра.

Средства за обављање комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње обезбјеђује се из
буџета Општине на основу прихода остварених из:
1. комуналне накнаде
2. дијела накнаде за кориштење добара од општег
интереса
3. дијела прихода од пореза на непокретности
4. дијела накнада за дате концесије
5. Осталих прихода

Број: 02-013-19/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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Овим Програмом дефинише се :



-

3.2. Одржавање макадамских саобраћајница посипањем
шљунка и камена

Предвиђена средства....................245.000,00 КМ

-

обим и квалитет одржавања и обнављања
комуналних објеката и уређаја и комуналних
услуга заједничке комуналне потрошње
висина потребних средстава за реализацију
програма и распоред средстава по намјенама за
сваку дјелатност посебно
мјере за спровођење програма.

- Одржавање подразумијева насипање
материјалом, ваљање и равнање грејдером

- хоризонталне

Предвиђена средства..................... 15.000,00 КМ
________________________________________________
У К У П Н О:
300.000,00 КМ

Чишћење јавних површина

1.1.
Чишћење, прикупљање, одвожење, депоновање
и уништавање отпада
У насељеним мјестима

Предвиђена средства................... 153.500,00 КМ
1.2.


Прање јавних саобраћајних површина
Предвиђена средства....................... 8.000,00 КМ

1.3.


Одржавање сливника
Предвиђена средства....................... 4.200,00 КМ

посипним

3.3. Одржавање саобраћајне сигнализације:
- вертикалне

Предвиђена средства..................... 15.000,00 КМ

Реализација
активности
заједничке
комуналне
оперативним
потрошње вршиће се у складу са
плановима и програмима:
1.

Предвиђена средства......................25.000,00 КМ

4. Одвођење атмосферских падавина и других вода
са јавних површина
4.1. Расходи за услуге зимске службе

Предвиђена средства....................100.000,00 КМ
5. Одржавање водопривредних објеката

1.4.
Одржавање фонтана

Предвиђена средства........................4.300,00 КМ
УКУПНО:
170.000,00 КМ

5.1.Утрошак средстава за одржавање објеката за
одбрану од поплава

Предвиђена средства................... 30.000,00 КМ

2.
Одржавање, уређивање и опремање јавних
зелених и рекреационих површина

6. Јавна расвјета

2.1. Кошење и одржавање парковских површина

Предвиђена средства..................... 25.700,00 КМ

6.1. Утрошак електричне енергије за јавну расвјету

Предвиђена средства....................240.000,00 КМ

2.2.


6.2. Одржавање јавне расвјете

Предвиђена средства......................30.000,00 КМ
У К У П Н О:
270.000,00 КМ

Кошење и уређење партизанских гробаља
Предвиђена средства........................1.600,00 КМ

2.3.
Уређење површина на којима се одржавају
зборови (Милића и Срефлије)

Предвиђена средства........................2.600,00 КМ
2.4.


7. Зоохигијена


Одржавање десне обале Уне
Предвиђена средства....................... 1.600,00 КМ

За реализацију наведеног Програма задужено је
надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове.

2.5.
Набавка, садња, залијевање и одржавање
цвијећа у главном градском парку и Светосавској улици

Предвиђена средства....................... 7.000,00 КМ

Посебним уговорима и конкретнијим програмима за
сваку од наведених дјелатности вршиће се детаљније
планирање и реализација конкретних активности, а у
складу са овим програмом.

2.6.
Остала кошења и уређења јавних зелених
површина

Предвиђена средства....................... 7.000,00 КМ

Контролу провођења наведеног програма врше
надзорни орган и лица овлаштена за контролу
именована од стране надлежног органа Општине
Козарска Дубица.

2.7. Уклањање, орезивање и садња дрвећа у парковима
и дрворедима

Предвиђена средства......................14.500,00 КМ
УКУПНО:
60.000,00 КМ
3.

Број: 02-013-20/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Одржавање јавних саобраћајних површина

3.1.
Kрпање
ударних
саобраћајницама

рупа

на

Предвиђена средства......................15.000,00 КМ

асфалтним
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-

19.
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
УВОД

б) Чишћење улица један пут седмично-ручно:

Законом
о
комуналним
дјелатностима
(„Сл.гласник Републике Српске“, број:124/11) утврђене
су дјелатности од посебног јавног интереса, начин
обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог
финансирања.

-

Комуналне дјелатности од посебног јавног интереса
овим Законом разврстане су у двије групе и то:
1.
2.

-

дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и
дјелатности заједничке комуналне потрошње

г) Машинско чишћење улица:
-

Чишћење јавних површина у насељеним мјестима
(прикупљање, одвожење, депоновање, уништавање
отпада и падавина)
Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених
и рекреационих површина обухвата: одржавање
дрвећа, дрвореда и другог шумског растиња, сијање
траве, одржавање и опремање површина и
одржавање у функциноналном стању парковских
клупа,реквизита на дјечијим игралиштима и
осталих реквизита за забаве у парковима ,
дрвредима,
травњацима,
зеленило
уз
саобраћајнице, зелене површине уз стамбене
зграде, површине за рекреацију, отворене плаже,
обале ријека....

д) Одвоз уличног смећа и смећа из приградских насеља:
-

1.

Агинци
Божићи
Јошик
Јохова
Скључани

ђ) Машинско чишћење улица у Кнежици:

Овим Програмом дефинише се:

-

Војводе Путника
Михајла Пупина
Доситејева
Видовданска
Др Младена Стојановића
Десанке Максимовић
Кнеза Михајла
Ђакона Авакума
Требињска
Мајора Милана Тепића до храма Свете Петке
Книнска
Мирослава Антића
Војводе Петра Бојовића

Радови се изводе на основу радног налога и то један
пут мјесечно у периоду април –октобар.

Средства за обављање комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње обезбјеђује се из
буџета Општине на основу прихода остварених из:
1. комуналне накнаде
2. дијела накнаде за кориштење добара од општег
интереса
3. дијела прихода од пореза на непокретности
4. дијела накнада за дате концесије
5. Осталих прихода

-

Војводе Путника
Видовданска
Др Младена Стојановића
Ђакона Авакума до ОШ „Вук караџић“
Мајора Милана Тепића до храма Свете Петке
Мирослава Антића
Моштаничка

в) Остало чишћење се изводи једном мјесечно у
периоду од априла до октобра. Радови се изводе на
основу радног налога.

У дјелатности заједничке комуналне потрошње поред
осталог убрајају се:
-

Книнска до улице Мирослава Антића
Петровданска
Доситејева
Михајла Пупина
Десанке Максимовић
Кнеза Михајла

-

обим и квалитет одржавања градске чистоће у 2016.
години и
обим и квалитет одржавања и уређења паркова и
других
јавних
зелених
површина
у
2016.години

Трг Козарских Јунака
Вука Караџића до прве раскрснице
Видовданска до прве раскрснице

Радове се изводе на основу радног налога и то три пута
годишње у периоду април-октобар.
II Прање јавних саобраћајних површина

Одржавање градске чистоће

I Чишћење јавно прометних површина

а) Прање јавних саобраћајних површина аутоцистерном
са лулом-један пут мјесечно:

а) Свакодневно чишћење улица –ручно:
- Светосавска
- Трг народних хероја

-
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Михајла Пупина
Доситејева
Видовданска

-

б) Прање саобраћајних површина аутоцистерном са
лулом један пут мјесечно, а на основу радног налога.
-

-

Др Младена Стојановића
Десанке Максимовић
Кнеза Михајла
Ђакона Авакума
Моштаничка
Требињска
Мајора Милана Тепића до храма Свете Петке
Книнска до Мирослава Антића
Мирослава Антића

-

Зелени појас поред парапетног зида (ул. Младена
Стојановића)
Зелена површина код зграде Солидарности
Зелена површина на углу улица Др Младена
Стојановића и Видовданске
Зелена површина на углу улица Преображенска и
Краља Петра I Ослободиоца
Зелена површина код Кадровске зграде
Зелена површина код стамбених зграда у улици
Десанке Максимовић 19,20,21,22
Зелена површина код стамбене зграде у улици
Кнеза Михајла 24
Зелена површина око стамбених зграда у Пухалу
Зелена површина код храма Свете Петке

б) Одржавање парковских површина

в) Прање јавних саобраћајних површина у Кнежици,
аутоцистерном са лулом, три пута годишње, а на
основу радног налога.

-

г) Машинско чишћење улица у Козарској Дубици:

в) Набавка краткотрајног цвијећа-радови се изводе само
на основу радног налога

-

Вука Караџића
Моравска
Војводе Мишића
Слободана Јовановића
Ђурђевданска
Кирила Хаџића
Устаничка

III Прање саобраћајних
подручју Доња Градина:
-

г) Набавка једногодишњег украсног растиња
д) Садња цвијећа са свим припремним радовима
ђ) Залијевање цвијећа и дрвећа по парковиским
површинама –радови се изводе само на основу радног
налога.
е) Кошење и уређење гробаља у мјестима

површина на Спомен

-

Аутоцистерном са лулом
Аутоцистерном са млазом (ручно)

IV Одржавање сливника
-

Чишћење и сакупљање смећа
Орезивање живих ограда , ружа и орезивање дрвећа
Сакупљање смећа око контејнера

Урмовци
Агинци
Спомен чесма у Агинцима
Срефлије
Драксенић и
Кнежица (партизанско гробље)

Два пута годишње

V Одржавање фонтана

ж) Уређење Милића Гаја и Срефлија ради одржавања
Народног збора (кошење, сакупљање и одвоз смећа).

-

з) Кошење и крчење парцела у власништву Општине –
радови се изводе само на основу радног налога.

Код зграде Општине
У главном парку на Тргу народних хероја

Врши се прање фонтана, замјена воде, хемикалије и
чишћење филтера један пут мјесечно у току сезоне, као
и постављање церада и скидање пумпи у зимском
периоду ради заштите од смрзавања.

и) Рушење дрвећа са уклањањем грана –радови се
изводе само на основу радног налога.
ј) Постепено рушење огранака пилом од врха ка деблурадови се изводе само на основу радног налога
к) Сакупљање, утовар и одвоз дрвене масе и грана.

2. Одржавање и уређивање паркова и других јавних
зелених површина

л) Набавка и садња новог дрвећа -радови се изводе само
на основу радног налога

а) Кошење парковских површина у просјеку пет пута
годишње (40% машински и 60% ручно) грабљење и
одвоз траве на депоније

Одржавање десне обале ријеке Уне
-

Главни парк
Јабушље I
Јабушље II
Јабушље III

- Ручно кошење десне обале ријеке Уне у просјеку два
пута годишње.
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I
ОДРЖАВАЊЕ
САОБРАЋАЈНИЦА

За реализацију наведеног Програма задужено је
надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове.

У складу са износом средстава која су усвојена у
Буџету за 2016. годину нећемо бити у могућности
финансирати обухватније санације асфалтираних улица
тј. комплетно пресвлачење појединих саобраћајница.
План је санација ударних рупа како на градским тако и
на сеоским асвалтним саобраћајницама.

Реализацију планираних активности спроводиће се
након проведене процедуре избора најповољнијег
понуђача за радове из поменутих области. Поједини
радови ће се вршити тек по издавању радног налога
који ће се сачињавати у складу са реалним потребама.
Надзор над провођењем планираних активности врши
представник Одјељења за стамбено-комуналне послове.

Програмом предвиђени радови су довољни за
одржавање саобраћајница како се не би угрозила
сигурност учесника у саобраћају. Уколико се буџетом
обезбједе додатна средства извршиће се проширење а у
складу са постојећим програмом.

Број: 02-013-21/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Највећи проблем представља недостатак вертикалне
саобраћајне сигнализације. Из наведених разлога ове
године предвиђа се повећање износа средстава за ову
набавку. Посебно ће се обратити пажња на
обиљежавању до сада не обиљежених мјеста али и
поправак и санацију оштећених саобраћајних знакова.

20.
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА САОБРАЋАЈНИЦА
-Градских улица, локалних
и некатегорисаних путеваза 2016. годину

Код радова на хоризонталној сигнализацији, обавезни
смо извршити обнову средишње линије, пјешачке
прелазе и срелице за усмјеравање саобраћаја, паркинг
линије и сл.

УВОД

А)
ЗА ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТИРАНИХ
САОБРАЋАЈНИЦА
(градских улица, локалних и
некатегорисаних
путева)

На подручју Општине имамо око 765 км саобраћајница.
Путна мрежа дијели се на:
1.
2.
3.

АСФАЛТИРАНИХ

градске улице – 45 км
локалне путеве- 170 км
некатегорисане путеве – 550 км

Предвиђена средства распоређена су према исказаним
потребама на радове:
- Крпање ударних рупа на асфалтираним
саобраћајницама у граду
10.000,00 КМ
- Крпање ударних рупа на асфалтираним
саобраћај. у сеоском подручју
15.000,00 КМ

Од укупне дужине градске улице су асфалтиране око
85%. Просјечна ширина асфалтиране саобраћајнице је 5
м и дужине цца 35 км. Локалне саобраћајнице су
асвалтиране око 50%. Просјечна ширина локалних
саобраћајница је 4 м. Некатегорисани путеви
асвалтирани су око 10% од укупне километраже, a
просјечна ширина 3 м.

25.000,00 КМ
Б)
ОДРЖАВАЊЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Остатак саобраћајница су макадамски путеви.
Опрема неопходна за безбједност саобраћаја је
хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација.
На свим градским улицама и локалним путевима
постављена је вертикална, а на градским улицама и
хоризонтална сигнализација.

САОБРАЋАЈНЕ

1. Постављање вертикалне саобраћајне
сигнализације

15.000,00 КМ

2. Одржавање хоризонталне саобраћајне
сигнализације
15.000,00 КМ

Буџетом за 2016.годину за одржавање путева укупно
предвиђена средства су 300.000 КМ од чега 150.000 КМ
из изворних прихода и 150.000 КМ по основу прихода
од Накнаде за развој неразвијених дијелова Општине на
чијем подручју се врши експлоатација и транспорт
шумских сортимената.

Укупно средства за саобраћајну
сигнализацију

30.000,00 КМ

УКУПНO

55.000,00 KM

В)
ОДРЖАВАЊЕ
МАКАДАМСКИХ
САОБРАЋАЈНИЦА НАСИПАЊЕМ МАТЕРИЈАЛА

Распоред средстава врши се на основу усвојеног
Програма одржавања саобраћајница за дати период.

Макадамске саобраћајнице одржавају се посипањем
каменом и шљунком.
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Ова активност се дијели на одржавање макадамских
саобраћајница у градском и сеоском подручју.

А. Врста инфраструктурних објеката:
1. Изградња водоводних и канализационих објеката
2. Изградња и асвалтирање градских улица
3. Изградња регионалних саобраћајница
4. Изградња и санација објеката за одбрану од
поплава

Посебна подјела је и на локалне и некатегорисане
путеве.
Приликом расподјеле средстава приоритет су локални
путеви и путеви којима саобраћа аутобуски саобраћај.

Б. Изворе финансирања:
1. Изворни приходи локалне заједнице
2. Кредитна средства ( ЕИБ )
3. Грантовска средства државних институција ( Влада
РС, Савјет Министара БИХ, ЈУ Воде РС, ЈП Путеви
РС.... )
4. Донаторска средства европских фондација ( ДЕА,
ИПА, ГИЗ,УНДП....)
5. Остала извори

Некатегорисани путни правци одржаваће се у складу са
реалним потребама и могућностима.
1. За одржавање макадамских
градских улица

30.000,00 КМ

2. За одржавање локалних макадамских
путева
120.000,00 КМ
3. За некатегорисаних макадамских
путева
УКУПНO

95.000,00 КМ
245.000,00 KM

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ
ПУТЕВА И УЛИЦА:

300.000,00 КМ

Ц. Рокове за реализацију предложених инвестиција:
1. Пројекте гдје је реализација је већ започела у
неком ранијем периоду и завршава се 2016.г.
2. Комплетна реализација инвестиције треба да буде
током 2016.г.
3. Реализација почиње у 2016.г. а завршетак радова се
очекује у некој од наредних година

Реализација планираних активности спроводиће се
након проведене процедуре избора најповољнијег
извођача радова за наведене области.

Тачан дио инвестиције за 2016.г. посебно је дефинисан
у табеларном прегледу.
Средства из изворних прихода и кредитних средстава
дио су Буџета општине Козарска Дубица.

Сви радови ће се вршити тек по издавању радног
налога који ће се сачињавати у складу са реалним
потребама и стањем на конкретном путном правцу.

Уколико приходи буду мањи или већи од планираних
извршиће се
корекција Плана у складу са
расположивим финансијама.

Надзор над провођењем планираних активности врши
представник Одјељења за стамбено комуналне послове.

Тачан износ инвестиције за 2016.г. по појединим
пројектима зависи и од периода добијања Сагласности
за почетак радова (ово се посебно односи изградњу
водоводног система са изворишта Комленац), али и од
конкретне уговорене вриједности радова након
проведене тендерске процедуре.

Уколико реализација Буџета буде одступала од
предвиђеног плана и овај програм одржавања
прилагођаваће се датим околностима.
Број: 02-013-22/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Највећи дио инвестиционих пројекта финансираће се
из грантовских средстава и неких других извора који су
намјењени и планирани за конкретне пројекте.

21.

Општина је за већину објеката добила одобрење за
финансирање, а почетак радова се очекује у првој
половини године. Већину тих активности воде друге
Институције тако да локална заједница нема директну
ингеренцију на провођењу активности. Такви пројекти
су: Изградња и санација насипа на ријеци Сави и Уни,
чишћење корита Кнежице, пут Моштаница Мраковица. Учешће локалне заједнице у овим
пројектима огледа се у рјешавању имовинских односа,
припрему пројектне документације и ревизије пројекта,
обезбијеђење приступа локацијама на којима се граде
објекти.

План инвестиција за 2016. годину
УВОД
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске„, број: 101/04,
118/05, 42/05 и 98/13), Скупштина општине усваја План
и програм инвестиција за одређени период.
Програмом рада Скупштине општине Козарска Дубица
за 2016.г. предвиђено је усвајање Плана инвестиција за
2016.г.

Број: 02-013-23/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Комплетан преглед инфраструктурних објеката
превиђених за изградњу у 2016.г. можемо подијелити
по основу неколико критеријума.
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испуне критеријуме из Програма улагања и субвенција
у пољопривреди (утврђује се записником Комисије за
субвенције) на подручју општине Козарска Дубица.

22.
ПРОГРАМ УЛАГАЊА И СУБВЕНЦИЈА У
ПОЉОПРИВРЕДИ
ЗА 2016. ГОДИНУ

Подношење захтјева ће се вршити у Одјељењу за
пољопривреду, гдје ће подносиоци захтјева попунити
образац захтјева, у коме ће тачно бити назначено на
коју врсту подстицаја се захтјев односи и који
документи се морају приложити.

1. У В О Д
Пољопривредна производња на подручју наше
општине, кроз учешће у укупном дохотку и броју
запослених у тој грани привреде има велики значај.

Комисија формирана од стране Начелника општине, ће
разматрати захтјеве појединачно, утврдити чињенично
стање на терену и сачинити записник о испуњености
критеријума.

Сходно томе и програм кориштења новчаних
подстицаја за унапређење пољопривредне производње
на подручју општине усмјерава средства на
пољопривредну производњу која је у развоју, коју треба
подстицати јер је увезана са постојећим прерађивачким
капацитетима, те подстицање нове производње за чији
развој постоје одређени предуслови, и оранизовање
изложби и сајмова.

Приједлози закључака о исплати подстицајних
средстава, на основу записника у којима је јасно
прецизирана испуњеност критеријума достављају се
Начелнику општине.
Ако се утврди да подносилац захтјева није испунио
један или више критеријума, такав захтјев се одбацује
закључком.

Пољопривредни
произвођачи
су
благовремено
информисани путем средстава медија, информација
приликом рада на терену и у канцеларији Oдjељења. Из
структуре кориштења средстава је видљиво да су
највише, у прошлој години средства кориштена у
санацију штета од елементарних непогода што је и било
логично с обзиром на временске прилике у прошлој
години.Такође, је настављено улагање у обнову
пољопривредне механизације.

Ако Комисија за подстицаје утврди да подносилац
захтјева достави Комисији нетачне податке, иста је
надлежна подносиоца искључити из програма за било
коју врсту подстицаја у наредне три године.
Рок за подношење захтјева је 15. 12. 2016. године.
Исплата подстицајних средстава ће се вршити на
текући или жиро-рачун подносиоца.

И ове године намјера Одjељења је да издвоји одређена
средства за чишћење канала и крчење површина
обрадивог земљишта (општинског и државног) у сливу
ријека Уне и Саве због, са једне стране константне
опасности од поплава и штета на ратарским културама
које су последњих година све чешће и све веће,а које су
огромним дијелом последица зараслих и запуштених
канала, а са друге стране крчења заралог обрадивог
земљишта у државниј својини на подручју наше
општине.

3. СТРУКТУРА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Програм подстицаја за унапређење пољопривредне
производње обухвата :
1.
2.

Средства за унапређење пољопривредне производње
обезбјеђена су Буџетом општине Козарска Дубица за
2016. годину у износу од 100.000,00 КМ.

3.
4.

У изради Програма кориштене су анализе стања
пољопривредне производње, при чему су узети у обзир
сви квантитативни показатељи који утичу на
пољопривреду као привредну дјелатност, као и
искуство које Одјељење има у сарадњи са
пољопривредним произвођачима.

5.
6.
7.
8.
9.

2. ОПШТИ УСЛОВИ

Подстицајна средства за изградњу пластеника,
подстицајна средства за испитивање плодности
земљишта,
подстицај производњи и дохотку,
организовање изложбе-сајма стоке и осталих
манифестација,
помоћ удружењима и појединцима,
субвенција крчења зараслог пољопривредног
земљишта
у
општинском
или
државном
власништву,
субвенција премије осигурања усјева и засада од
штетa,
сертификација и увођење стандарда и
подршка воћарству.

3.1. ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ
ПЛАСТЕНИКА

Након усвајања Програма, Одјељење за пољопривреду
Oпштине Козарска Дубица ће путем средстава јавног
информисања
и
обавјештења
обавјестити
пољопривреднике о подстицајним мјерама и
критеријумима за одобравање средстава.Право на
добијање подстицајних средстава, у складу са
Програмом субвенција имају сва физичка лица и правна
која благовремено поднесу захтјев за подстицаје и

Производња поврћа на подручју општине Козарска
Дубица је заступљена на изузетно малим површинама и
углавном се одвија за личне потребе, а незнатан дио се
пласира као тржишни вишак.
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У 2014. години је предузеће Биоплод кренуло са
подизањем пластеника на површини од 0,6 ха са
тенденцијом даљег ширења у наредним годинама. С
тим у вези постоји могућност развоја ове производње с
циљем повећања површина под пластеницима и
значајнијег остваривања дохотка у овој врсти
производње.

3.3. ИНВЕСТИЦИЈЕ У НАБАВКУ ПРИКЉУЧНИХ
МАШИНА, ОРУЂА И ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА СА
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Право на подстицајна средства из овог члана имају
физичка и правна лица која се баве пољопривредном
производњом,а која изврше улагања у текућој години
куповином пољопривредних прикључних машина,
оруђа и опреме домаћих произвођача.

За ове подстицаје Општина издваја из буџетских
средстава износ од 10.000,00 КМ.

Општина по овом основу ће издвојити 9.000 КМ из
буџета за 2016.г.

Начин на који ће се вршити расподјела средстава је
следећи:

Подстицајна средства за ову намјену се остварују на
основу захтјева који се подноси Одјељењу за
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се
прилаже следећа документација:
- Рачуни о извршеној набавци опреме, оруђа и
машина из производног програма домаћег
произвођача оруђа и опреме,
- физичка лица прилажу потврду о регистрацији
газдинства,
- правна лица прилажу и копију рјешења о упису у
судски регистар.

Право на подстицајна средства за изградњу нових
пластеника и набавку опреме за пластеничку
производњу корисне површине од најмање 200 м2 по
пластенику, имају физичка лица која се баве
пољоприврдном производњом и која у текућој години
изврше улагања за наведену намјену. Корисници
остварују подстицајна средства на основу захтјева који
подносе Одјељењу за пољопривреду уз који прилажу
следећу документацију:
-

-

-

Рачуне или предрачуне о набавци материјала,
опреме или о извршеним услугама као доказ о
инвестираним средствима;
Висина подстицаја по овом основу не прелази 2.000
КМ по кориснику,
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до
01.09.2016.г. и исплаћиваће се до висине
расположивих средстава.
Комисија 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.
Из састављених записника ће се јасно утврдити
колико подносиоца захтјева испуњава критеријуме;

Висина подстицајних средстава за набавку по овом
члану утврђују се у износу од 10% од висине
инвестираних средстава и не могу бити већа од 2.000
КМ.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до
01.11.2016.године и исплаћиваће се до висине
расположивих средстава.
3.4. ОРГАНИЗОВАЊЕ САЈМА – ИЗЛОЖБЕ СТОКЕ И
ДРУГИХ
САЈМОВА И ИЗЛОЖБИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Сваке године на 12.10. на Михољдан у нашој општини
се одржавао сајам и изложба квалитетних грла стоке.

3.2. ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ПЛОДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

За оживљавање ове традиције и за остале
манифестације пољопривреде Општина ће издвојити
13.000,00 КМ.

За ову намјену издваја се износ од 3.000 КМ.С обзиром
на све интензивнију ратарску производњу како у
комерцијалне сврхе тако и предуслов за успјешну
сточарску производњу, плодност земљишта представља
један од лимитирајућих фактора. Пољопривредно
земљиште се све интензивније обрађује и све веће
количине храњива се износе из земљишта што доводи
до постепене деградације и осиромашења обрадивих
површина.Због свега овог,испитивање плодности
земљишта представља први и најзначајнији предуслов
високих приноса.С тим у вези постоји потреба
субвенције ове активности од стране Општине.

Изложба квалитетних грла ће обухватити и наградити:
Краве (сименталац и холштајн), приплодне јунице
(сименталац и холштајн), супрасне назимице,
првојагњене овце, категорију наљепши коњ и најљепши
пар коња.
КРАВЕ:

Исплата ће се вршити
на текући рачун
пољопривредника који ураде анализу уз предрачун
институције или фирме која је урадила узимање
узорака или анализу.
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Сименталац:

1. мјесто 300,00 КМ
2. мјесто 200,00 КМ
3. мјесто 100,00 КМ

Холштајн:

1. мјесто 300,00 КМ
2. мјесто 200,00 КМ
3. мјесто 100,00 КМ
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наведене услове имају право на бесповратна средства у
максималном износу од 0,10 КМ/м2 искрченог и
уређеног зараслог пољопривредног земљишта, а
максимално 3.000,00 КМ по кориснику.

ЈУНИЦЕ:
Сименталац:

1.мјесто 300,00 КМ
2.мјесто 200,00 КМ
3.мјесто 100,00 КМ

Холштајн:

1. мјесто 300,00 КМ
2. мјесто 200,00 КМ
3. мјесто 100,00 КМ

Обавезе корисника:
-

СУПРАСНЕ НАЗИМИЦЕ:
1.мјесто 300,00 КМ
2.мјесто 200,00 КМ
3.мјесто 100,00 КМ

Да изврше крчење предметног земљишта и исто
привреде култури,
да редовно измирује обавезе по уговору,
да омогући надлежној комисији да прати и
контролише крчење земљишта.

Потребна документација:
Потенцијални корисници ових средстава уз захтјев су
дужни доставити:

ПРВОЈАГЊЕНЕ ОВЦЕ:
1.
1.мјесто 300,00 КМ
2.мјесто 200,00 КМ
3.мјесто 100,00 КМ

2.
3.

Награђен ће бити најљепши пар коња и најљепши коњ
са 200,00 КМ.

4.

Комисија формирана од стране Начелника општине ће
бити задужена за оцјену и рангирање квалитетних грла
о чему ће сачинити записник на основу којега ће бити
исплаћене награде власницима грла.

Копију уговора о закупу пољопривредног
земљишта.
записник комисије о увођењу у посјед са
констатованим површинама зараслог земљишта,
доказ о редовним уплатама обавеза по уговору о
закупу пољопривредног земљишта,
записник комисије о површини искрченог
земљишта.

Рок за подношење захтјева је 01.10.2016. године. Након
истека рока комисија коју ће именовати Начелник
Општине ће провјерити испуњеност услова о чему ће
сачинити записник.

3.5.ПОМОЋ УДРУЖЕЊИМА И ПОЈЕДИНЦИМА
Уколико не буде заинтересованих физичких лица,
Одјељење ће расписати оглас за крчење канала на горе
поменутим површинама у вриједности одобрених
средстава.

Права на подстицајна средства из овог члана имају
пољопривредна удружења и физичка лица која се
налазе на територији општине Козарска Дубица.

3.7. СУБВЕНЦИЈА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЈЕВА
И ЗАСАДА ОД ШТЕТА

Подршка за развој пословних активности унутар
удружења пољопривредних произвођача одобравати ће
се на основу захтјева, програма активности удружења и
задруга уз изјаву одговорног лица о тачности
података,а у висини 2000,00 КМ по кориснику.

Утврђује се износ за ову намјену у висини од 10.000,00
КМ. Износ премије осигурања који се субвенционише,
не може бити већи од 1.500,00 КМ по кориснику, а
исплаћиваће се у складу са расположивим средствима и
процентуално на број корисника.

Удружења која су добила помоћ од Општине морају
доказати утрошак средстава до 90 дана од добијања
средстава.

3.8. СУБВЕНЦИЈА УВОЂЕЊА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
Средства за исплату из овог члана исплаћива ће се до
висине расположивих средстава, а износе 20.000,00
КМ.

Значај овакве врсте субвенција се огледа у стимулацији
производних субјеката за стандардизацију своје
производње с циљем добијања сертификата који су
потребни за испуњење услова приликом извоза
производа. Наиме, познато је да европско и остала нама
доступна тржишта траже исуњавање одређених услова
за робу која долази на њихово тржиште. С тим у вези,
се појављује потреба да локална заједница крене са
стимулацијом овакве врсте, односно субвенцијом, која
би олакшала нашим производним субјектима добијање
сертификата. Ову врсту субвенција је својим
Правилником
планирало
и
Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде па постоји и
реална потреба да и локална заједница предузме прве
кораке у овом погледу.

Захтјев за исплату средстава за намјену из овог члана
подноси се до 01.12.2016. године.
3.6. СУБВЕНЦИЈА КРЧЕЊА ЗАРАСЛОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ОПШТИНСКОМ ИЛИ ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ
Планирана средства за ову намјену износе 15.000 КМ.
Право на кориштење средстава имају произвођачи са
подручја општине Козарска Дубица, који су путем
Јавног огласа за закуп остварили право на кориштење
пољопривредног земљишта, а код којих је комисија
констатовала постојање зараслог земљишта,те о томе
сачинила записник. Корисници који испуњавају горе
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Висина средстава која ће се одобрити за ову намјену
износе 5.000,00 КМ, а одобраваће се са завршетком
увођења и добијања сертификата што ће се доказивати
добијеном документацијом, а што ће утврдити комисија
за додјелу подстицаја коју именује Начелник Општине.

I
Овом Одлуком Општина Козарска Дубица обезбједиће
гаранцију од банке у укупном износу главног дуга од
422.395,89 КМ увећаног за законске затезне камате у
сврху обезбјеђења одгођеног плаћања пореског дуга за:

Рок за подношење документације је 31.08., а
исплаћиваће се у складу са расположивим средствима
за ову намјену.

-

3.9. ПОДРШКА ВОЋАРСТВУ
С обзиром да је воћарска производња на подручју
општине заступљена на око 500 ха и са приносом око
10000 т годишње, а све већим изазовима и захтјевима
тржишта за квалитетом производа, постоји потреба да
се помогне произвођачима воћа који изврше капитална
улагања у својим воћњацима. Право на ову субвенцију
имају сви произвођачи воћа са подручја општине који
изврше улагања у воћњацима у 2016.години и то:

Општинску управу
Центар за информисање и културу
ЈУ Центар за социјални рад
Дјечији вртић Пчелица

318.490,98 КМ
62.300,42 КМ
17.824,67 КМ
23.779,82 КМ

II
Банка ће за уредно измирење обавеза општине из члана
I ове одлуке издати гаранцију под сљедећим условима:
-

Куповину противградне мреже, постављање система за
наводњавање или изградњу складишног простора.

-

Услов за добијање подстицаја је регистрација
газдинства у АПИФ-у и рачуни о извршеним
улагањима. Комисија одређена од стране Начелника
Општине ће извршити контролу улагања и донијети
одлуку о додјели субвенције.

износ гаранције: основни дуг 422.395,89 КМ увећан
за законске затезне камате
провизија за обраду: једнократно 0,50% од износа
гаранције
провизија за кориштење гаранције: квартално
унапријед 0,50% од износа гаранције
рок важења: 24 мјесеца
корисник гаранције: Министарство финансија РСПореска управа РС.
III

За провођење ове Одлуке задужује се Начелник
Општине Козарска Дубица и Начелник Одјељења за
финансије, рачуноводство и наплату буџета .

За ову намјену одређују се средства у износу од
15000,00 КМ, и то10% од улагања и не прелазе 2500,00
КМ по кориснику, а рок подношења документације је
01.10.2016.

IV

Овлашћује се Начелник општине да може вршити
преусмјеравање средстава из једне у другу намјену.

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

Уколико сва расположива средства не буду утрошена
према овом Прoграму разлика се може усмјерити у
друге намјене у пољопривредне сврхе у складу са
законом.

Број: 02-013-13/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-24/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

24.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама, (''Службени гласник РС'', број:
121/12.), члана 30. алинеја 10. Закона о локалној
самоуправи, (''Службени гласник РС'', број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13.), члана 33. тачка 11. Статута
општине Козарска Дубица, („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана
113. Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица на 36. редовној сједници одржаној дана
23.02.2016. године, донијела је

23.
На основу члана 7 став 2 Закона о одгођеном плаћању
пореског дуга (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 94/15), члана 30 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута Општине
Козарска Дубица, (“Службени гласник Општине
Козарска Дубица”, број: 3/14 и 2/15), Скупштина
Општине Козарска Дубица на 36. редовној сједници,
одржаној дана 23.02.2016. године, донијела је

ОДЛУКУ
I
Скупштина општине Козарска Дубица усваја Програм
рада Цивилне заштите Општине Козарска Дубица за
2016. годину.

ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ПЛАЋАЊА ОДГОЂЕНОГ
ПОРЕСКОГ ДУГА
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Начелник општине и Начелник Одјељења за стамбено
комуналне послове.
V

II
Саставни дио ове Одлуке чини Програм радa Цивилне
заштите Општине Козарска Дубица за 2016. годину.

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

III
За провођење
Програма радa Цивилне заштите
Општине Козарска Дубица за 2016. годину задужује се
Одсјек цивилне заштите.

Број: 02-013-26/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.

26.

Број: 02-013-25/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

На основу члана 11. Закона о социјалној заштити,
(„Службени гласник РС“, број: 37/12), члана 30. Закона
о локалној самоуправи, („Службени гласник РС“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 6. Одлуке о
додатним проширеним облицима социјалне заштите,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
5/13) и члана 33. Статута Општине Козарска Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15), Скупштине општине Козарска Дубица на
36.
редовној
сједници,
одржаној
дана
23.02.2016.године, донијела је

25.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи,
(''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13.), члана 33. Статута општине Козарска Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 4/14), Скупштина
општине Козарска Дубица на 36. редовној сједници
одржаној дана 23.02.2016. године, донијела је

ОДЛУКУ
о расподјели средстава предвиђених за проширене
облике социјалне заштите
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин расподјеле средстава
предвиђених Буџетом Општине за финансирање
проширених облика социјалне заштите за 2016. године
у укупном изноу од 65.000 КМ и то како слиједи:

OДЛУКУ
I
Скупштина општине Козарска Дубица усваја План
инвестицвија на подручју Општине Козарска Дубица за
2016. годину.
II

1.
Помоћ за школовање дјеце из сиромашних
породица:
10.000 КМ
2.
Рекреација и љетовање дјеце и омладине из
сиромашних породица и дјеце и омладине са сметњама
у развоју – „Кумбор“
2.000 КМ

Саставни дио ове Одлуке чини План инвестицвија на
подручју Општине Козарска Дубица за 2016. годину.

Услуге персоналне
инвалидитетом

III
Средства за реализацију Плана инвестиција за 2016.
годину обезбједиће се:
-

3.

Изворни приходи локалне заједнице;
Кредитна средства (ЕИБ);
Грантовска средства државних институција (Влада
РС, Савјет Министара БиХ, ЈУ Воде РС, ЈП Путеви
РС);
Донаторска средства европских фондација (ДЕА,
ИПА, ГИЗ, УНДП);
Остали изврори;

асистенције

за

Једнократна новчана помоћ

4.
-

Субвенције за:
утрошак електричне енергије,
утрошак воде,
станарину,
набавку огревног дрвета

5.
Субвенција
новчане помоћи

трошкова

сахране

лица са
11.500 КМ
15.000 КМ
3.000 КМ
500 КМ
3.000 КМ
2.500 КМ
корисника
2.400 КМ

6.
Субвенција за набавку народног хљеба и
брашна
15.100 КМ

IV
За провођење
Планa инвестицвија на подручју
Општине Козарска Дубица за 2016. годину, задужује се
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Члан 2.

28.

За извршење ове Одлуке задужује се Начелник за
финансије, рачуноводство и наплату буџета и директор
ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица.

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1.
алинеја 2. Закона о локалној самоупави, („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13) и претходно прибављене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде број: 12.03.5-330-5138-3/15 од 02.02.2016.
године, Скупштина општине Kозарска Дубица на 36.
редовној сједници, одржаној 23.02.2016. године,
донијела је

Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
број: 02-013-117/15. од 30.04.2015. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
гласнику Општине
објављивања у „Службеном
Козарска Дубица“.
Број: 02-013-27/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,
РАДМАНОВИЋ НЕНАД, Демировац,
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

27.
На основу члана 7. став 1. Закона о комуналним
дјелатностима,
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број: 124/11), члана 30. Закона о локалној
самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 33. Статута
Општине Козарска Дубица, („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15),
Скупштина општине Козарска Дубица на 36. редовној
сједници, одржаној дана 23.02.2016. године, донијела је

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

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

II
У складу са тачком I ове одлуке Радмановић Ненаду,
Демировац из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 204, њива 3. класе, површине 5400 м² у к.о.
Драксенић и
к.ч. 346/2, ливада 2. класе, површине 2630 м², к.ч. 155,
њива 4. класе, површине 2864 м², к.ч. 156, њива 4.
класе, површине 1919 м², к.ч. 157, њива 4. класе,
површине 1994 м² и к.ч. 158, њива 4. класе, површине
497 м² у к.о. Демировац, а које чине укупну површину
од 15304 м².

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

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.

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

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 148,40 КМ.

Број: 02-013-28/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 148,40 КМ .

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

Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.

II
У складу са тачком I ове одлуке, Семиз Душка,
Мирковац, из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се узакуп пољопривредно земљиште
у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 1681 – дио, њива 6.класе, површине 8228 м², к.ч.
1677/3 – дио, њива 5. класе, површине 8439 м², к.ч. 1668
– дио, њива 6. класе, површине 20750 м², к.ч. 1615,
њива 6. класе, површине 12901 м², к.ч. 1614, њива 6.
класе, површине 997 м², к.ч. 1611 – дио, њива 6. класе,
површине 8251 м², к.ч. 1608 – дио, њива 6. класе,
површине 3879 м², к.ч. 1667/2, пашњак 4. класе,
површине 7625 м², к.ч. 1667/1 – дио, њива 6. класе,
површине 1189 м², уписане у п.л. 164/38, к.о. Клековци
и
к.ч. 7 – дио, ливада 5.класе, површине 4000 м²,к.ч. 10,
ливада 5. класе, површине 11330 м², к.ч. 11 – дио,
ливада 5. класе, површине 3130 м², к.ч. 304, ливада 5.
класе, површине 4200 м², к.ч. 305, њива 7. класе,
површине 5737 м², к.ч. 303 – дио, ливада 5. класе,
површине 9187 м², к.ч. 307 – дио, пашњак 4. класе,
површине 2198 м², к.ч. 306 – дио, ливада 5. класе,
површине 5828 м², к.ч. 302 – дио, ливада 5. класе,
површине 5329 м², к.ч. 301 – дио, ливада 5. класе,
површине 98 м², уписане у п.л. 108/10, к.о. Дoње
Срефлије,које чине блок парцелу К5-А у укупној
површини 123296 м².

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-29/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

29.

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.

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“,
брoj: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30.став 1.
алинеја 2. Закона о локалној самоупави, („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13) и претходно прибављене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде број:12.03.5-330-5138-2/15 од 02.02.2016.
године, Скупштина општине Kозарска Дубица на 36.
редовној сједници, одржаној 23.02.2016. године,
донијела је

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 872,30 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 872,30 КМ.
Годишња закупнина за остале године закупауплаћују се
30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,
СЕМИЗ ДУШКО, Мирковац, ИЗ КОЗАРСКЕ
ДУБИЦЕ

IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро и
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закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.

31.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи,
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 33. Статута општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15), члана 4. став 1.
Правила о оцјени рада службеника јединице Локалне
самоуправе, („Службени гласник Републике Српске“,
број: 37/05), Скупштина општине Козарска Дубица, на
36. редовној сједници, одржаној дана 23.02.2016.
године, донијела је

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за оцјену рада секретара
Скупштине општине Козарска Дубица

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

I
Именује се Комисија за оцјену рада секретара
Скупштине општине Козарска Дубица у саставу:

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

1.
2.
3.

Број: 02-013-30/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Mилован Баришић, предсједник Комисије;
Маринко Гвозден, члан;
Саша Ћирић, члан;
II

Задатак Комисије је да врши оцјену рада секретара
Скупштине општинe Козарска Дубица у складу са
правилима о оцјени рада службеника јединице Локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“
број: 37/05).
III

30.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи,
(''Службени гласник Републике Српске '', број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 33. Статута Општине
Козарска Дубица
(''Службени гласник Општине
Козарска Дубица'', број: 3/14 и 2/15) и члана 4. Правила
о оцјени рада службеника јединице Локалне
смаоурпаве, (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 37/05), Скупштина општине Козарска Дубица, на
36. редовној сједници, одржаној дана 23.02.2016.
године, донијела је

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Oпштине Козарска Дубица“.
Број: 02-111-12/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Комисије за оцјену рада секретара
Скупштине општине Козарска Дубица

32.

Разрјешава се Комисија за оцјену рада секретара
Скупштине општине Козарска Дубица и то:
1. Миловчевић Небојша, предсједник Комисије;
2. Личанин Ненад, члан;
3. Ћирић Саша, члан;

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 36. редовној сједници,
одржаној дана 23.02.2016. године, донијела је

II

ЗАКЉУЧАК

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

I

I

Скупштина општине Козарска Дубица прихвата
Информацију о раду Правобранилаштва Републике
Српске – Сједиште замјеника Приједор за 2015.
годину.

Број: 02-111-11/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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II

35.

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

На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду Скупштине општине Козарска Дубица (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14),
Скупштина општине Козарска Дубица, на 36. редовној
сједници, одржаној дана 23.02.2016. године, донијела је

Број: 02-013-12/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

33.

ЗАКЉУЧАК
I

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 36. редовној сједници,
одржаној дана 23.02.2016. године, донијела је

Скупштина општине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду Одсјека за инспекције за период од 01.01. 31.12.2015. године.
II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.

ЗАКЉУЧАК

Број: 02-013-16/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

I
Скупштина општине Козарска Дубица прихвата
Информацију о раду у мјесним заједницама на подручју
Општине Козарска Дубица у 2015. години.

36.

II

На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица, на 36.
редовној сједници, одржаној дана 23.02.2016. године,
донијела је

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-14/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

34.

ЗАКЉУЧАК
I

На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица на 36.
редовној сједници, одржаној дана 23.02.2016. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Извјештај
о раду Комуналне полиције за период 01.01.31.12.2015.године.
II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-17/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

I
Скупштина општине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду Одбора за жалбе за 2015. годину.
II

37.

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

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина

Број: 02-013-15/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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општине Козарска Дубица, на 36. редовној сједници,
одржаној дана 23.02.2016. године, донијела је

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ЗАКЉУЧАК
I

Број: 02-013-20-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Скупштина општине Козарска Дубица усваја Програм
обиљежавања значајних догађаја на подручју Oпштине
Козарска Дубица.
II

39.

Саставни дио овог Закључка је Програм обиљежавања
значајних догађаја на подручју Oпштине Козарска
Дубица.
III

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 36. редовној сједници,
одржаној дана 23.02.2016. године, донијела је

За провођење Програма обиљежавања значајних
догађаја на подручју Oпштине Козарска Дубица,
задужује се Одјељење за општу управу и борачкоинвалидску заштиту.
IV

ЗАКЉУЧАК

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарске Дубице“.

I

Број: 02-013-19-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Скупштина општине Козарска Дубица усваја Програм
одржавања градске чистоће и зелених површина на
подручју Општине Козарска Дубица.

38.

Саставни дио овог Закључка је Програм одржавања
градске чистоће и зелених површина на подручју
Општине Козарска Дубица.

II

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 36. редовној сједници,
одржаној дана 23.02.2016. године, донијела је

III
За провођење Програма одржавања градске чистоће и
зелених површина на подручју Општине Козарска
Дубица, задужује се Одјељење за стамбено-комуналне
послове.
IV

ЗАКЉУЧАК
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

I

Број: 02-013-21-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Скупштина општине Козарска Дубица усваја Програм
заједничке комуналне потрошње на подручју Општине
Козарска Дубица за 2016. годину.
II

40.

Саставни дио овог Закључка је Програм заједничке
комуналне потрошње на подручју Општине Козарска
Дубица за 2016. годину.
III

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 36. редовној сједници,
одржаној дана 23.02.2016. године, донијела је

За провођење овог Закључка задужује се Одјељење за
стамбено-комуналне послове.
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ЗАКЉУЧАК

IV

I

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

Скупштина општине Козарска Дубица усваја Програм
одржавања саобраћајница - Градских улица, локалних
и некатегорисаних путева - за 2016.годину.

Број: 02-013-24-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

II
Саставни дио овог Закључка је Програм одржавања
саобраћајница - Градских улица, локалних и
некатегорисаних путева - за 2016.годину.

42.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 54. Статута Општине Козарска
Дубица ("Сл. гласник Општине Козарска Дубица", број:
3/14), а у складу са чланом 17. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), начелник
Општине Козарска Дубица доноси

III
За провођење Програма одржавања саобраћајница Градских улица, локалних и некатегорисаних путева за 2016.годину, задужује се Одјељење за стамбенокомуналне послове.
IV

ОДЛУКУ
о доношењу Плана набавки

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

Члан 1.
Доноси се План јавних набавки Општине Козарска
Дубица за 2016. годину.

Број: 02-013-22-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.02.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 2.
План јавних набавки је сачињен у складу са Буџетом
Општине Козарска Дубица за 2016. годину.

41.

Члан 3.
У току буџетске године могу се вршити измјене и
допуне Плана јавних набавки.

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 36. редовној сједници,
одржаној дана 23.02.2016. године, донијела је

Члан 4.
Саставни дио ове Одлуке чини План јавних набавки
Општине Козарска Дубица за 2016. годину.
Члан 5.
Извод из Плана јавних набавки биће објављен на web
страници Општине.

ЗАКЉУЧАК
I

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

Скупштина општине Козарска Дубица усваја Програм
улагања и субвенција у пољопривреди на подручју
Општине Козарска Дубица за 2016. годину.

Број: 01-404-14/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

II
Саставни дио овог Закључка је Програм улагања и
субвенција у пољопривреди на подручју Општине
Козарска Дубица за 2016. годину.

43.

III

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

За провођење овог Закључка задужује се Одјељење за
пољопривреду.
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ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

45.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три
стотине конвертибилних марака) за исплату Црнкић
Адемири из Козарске Дубице на име помоћи за
лијечење.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број:
5620108116360448.
III
За извршење ове Одлуке задужује се начелник
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три
стотине конвертибилних марака) за исплату Панић
Предрагу из Козарске Дубице на име помоћи за
лијечење.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број:
5673010600000220.
III

Број: 01-430-3/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

44.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-9/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три
стотине конвертибилних марака) за исплату Ручнов
Ради из Козарске Дубице на име помоћи за лијечење.

46.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. тачка Статута Општине Козарска
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број:
5673015024167019.
III
За извршење ове Одлуке задужује се начелник
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Бранке Шарац као финансијску помоћ на наставак
лијечења.
II

Број: 01-430-7/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 567301-04000894-28.
III
За извршење ове Одлуке задужују се начелник
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
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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 300,00 КМ на име
Рајка Будимира као једнократна помоћ због тешке
материјалне ситуације.
II

Број: 01-430-8/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.01.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 567301-59002911-95.
III

47.

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

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. тачка Статута Општине Козарска
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-434-10/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 482,88,00 КМ на
име Комуналац А.Д. Цвјећара из Козарске Дубице за
погребну опрему и услуге за преминулу Дару Авдулај.

49.

II
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р.
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8.
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица
за 2016. годину („Службени гласник oпштине Козарска
Дубица“, број: 12/15) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 567303-11000395-84.
III
За извршење ове Одлуке задужују се начелник
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
IV

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.
Одобрава се реалокација средстава Начелника
општине-стручна служба (потрошачка јединица
0070120) са позиције

Број: 01-430-12/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

300 КМ.

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

48.

Буџетска резерва
-на позицију

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. тачка Статута Општине Козарска
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и

416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета

300 КМ

300 КМ.

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

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

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

Број: 01-403-14/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

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

50.
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р.
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8.
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица
за 2016. годину („Службени гласник oпштине Козарска
Дубица“, број: 12/15) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију
416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета

Број: 01-403-22/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

483 КМ.

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

416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета

300 КМ.

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

1.
Одобрава се реалокација средстава Начелника
општине-стручна служба (потрошачка јединица
0070120) са позиције

Буџетска резерва
-на позицију

300 КМ

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Буџетска резерва

300 КМ.

52.

483 КМ

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р.
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8.
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица
за 2016. годину („Службени гласник oпштине Козарска
Дубица“, број: 12/15) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

483 КМ.

3.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.

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

Број: 01-403-15/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

300 КМ.

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

51.
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р.
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8.
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица
за 2016. годину („Службени гласник oпштине Козарска
Дубица“, број: 12/15) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију
416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета
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3.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.

Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица
за 2016. годину („Службени гласник oпштине Козарска
Дубица“, број: 12/15) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

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

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

Број: 01-403-23/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

53.

300 КМ.

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

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р.
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8.
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица
за 2016. годину („Службени гласник oпштине Козарска
Дубица“, број: 12/15) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију
416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета

300 КМ

300 КМ.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.
Одобрава се реалокација средстава Начелника
општине-стручна служба (потрошачка јединица
0070120) са позиције

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

Буџетска резерва

Број: 01-403-30/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

300 КМ.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
Буџетска резерва
-на позицију
416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета

55.

300 КМ
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р.
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8.
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица
за 2016. годину („Службени гласник oпштине Козарска
Дубица“, број: 12/15) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

300 КМ.

3.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-403-25/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

54.

300 КМ.

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

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р.
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8.

Буџетска резерва
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-на позицију
416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета

57.
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р.
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана
8. Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска
Дубица за 2016. годину („Службени гласник oпштине
Козарска Дубица“, број: 12/15) начелник oпштине
Козарска Дубица доноси

300 КМ.

3.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-403-31/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

1.
Одобрава се реалокација средстава Начелника
општине-стручна служба (потрошачка јединица
0070120) са позиције

56.

Буџетска резерва

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р.
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана
8. Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска
Дубица за 2016. годину („Службени гласник oпштине
Козарска Дубица“, број: 12/15) начелник oпштине
Козарска Дубица доноси

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

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

300 КМ.

Број: 01-403-36/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета

300 КМ.

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

1.
Одобрава се реалокација средстава Начелника
општине-стручна служба (потрошачка јединица
0070120) са позиције

Буџетска резерва
-на позицију

300 КМ

416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Буџетска резерва

300 КМ.

300 КМ

58.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. алинеја 17. Статута Општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, броj: 03/14) а у складу са чланом 20.
тачка 3. Посебног колективног уговора за запослене у
области локалне самоуправе Републике Српске (,,Сл.
Гласник РС'', број: 114/07 ) Начелник општине доноси

300 КМ.

3.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.

О Д Л У К У
о одобравању средстава

Број: 01-403-35/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Одлуку о Утврђивању
коефицијента за обрачун плате директора ЈУ
Центар за социјални рад Козарска Дубица

Средства из тачке 1. ове Одлуке биће исплаћена са
позиције: 4112 – накнада трошкова запослених , а
исплата ће се извршити на текући рачун , а уплатиће се
на текући рачун службенице Станивуковић Милене .

I
Даје се сагласност на Одлуку о утбрђивању
коефициента за обрачун плате директора ЈУ Центар за
социјални рад Козарска Дубица који је донесен од
стране Предсједника управног одбора, дана 15.12.2015.
године , број: 01-12-1/2/08.

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

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у ,,Службеном гласнику општине Козарска
Дубица''.

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

Број: 01-430-11/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Број: 01-022-10/15-1
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

59.

61.

На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр.101/04,
42/05 ,118/05 и 98/13 ) и члана 54. Статута Општине
Козарска Дубица (,,Службени гласник Општине
Козарска Дубица '' , бр. 03/14 ), а по захтјеву ЈУ
Центар за социјални рад Козарска Дубица Начелник
Општине Козарска Дубица , д о н о с и

На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр.101/04,
42/05 ,118/05 и 98/13 ) и члана 54. Статута Општине
Козарска Дубица (,,Службени гласник Општине
Козарска Дубица '' , бр. 03/14 ), а по захтјеву ЈУ
Центар за социјални рад Козарска Дубица Начелник
Општине Козарска Дубица , д о н о с и

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Статут ЈУ Центар за
социјални рад Козарска Дубица

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у ЈУ Центар за
социјални рад Козарска Дубица

I
Даје се сагласност на Статут ЈУ Центар за социјални
рад Козарска Дубица који је донесен од стране
Предсједника управног одбора , дана 15.12.2015.
године , број: 04-023-1/6/08.

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ Центар за
социјални рад Козарска Дубица који је донесен од
стране директора ЈУ Центар за социјални рад дана
17.12.2015. године , број: 02-023-1/6/05.

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

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

Број: 01-022-10/15-2
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Број: 01-022-10/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

60.
На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр.101/04,
42/05 ,118/05 и 98/13 ) и члана 54. Статута Општине
Козарска Дубица (,,Службени гласник Општине
Козарска Дубица '' , бр. 03/14 ), а по захтјеву ЈУ
Центар за социјални рад Козарска Дубица Начелник
Општине Козарска Дубица , д о н о с и

62.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. тачка Статута Општине Козарска
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Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",
број: 3/14) Начелник општине д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-430-13/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Емине Хабибовић као једнократна помоћ за лијечење
дијетета.
II

64.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 45429740000.
III

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. тачка Статута Општине Козарска
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
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 на име
Јове Станивуковић као једнократна помоћ за лијечење
дијетета.
II

Број: 01-430-6/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 562010-80753776-57.
III

63.

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

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. тачка Статута Општине Козарска
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-430-14/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Милинко Вујановић као једнократна помоћ за лијечење
тешко обољелеле супруге Милке.

65.

II

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. тачка Статута Општине Козарска
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 567301-50073860-19.
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Милоша Ћорића као једнократна помоћ за лијечење.
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("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
Слађане Ћорић број: 567301-59002956-57.

ОДЛУКУ
о начину расподјеле средстава за финансирање
вјерских заједница у Општини Козарска Дубица у
2016. години

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

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се расподјела средстава за
финансирање вјерских заједница у Општини Козарска
Дубица у 2015. години у висини од 35.000 КМ на
слиједећи начин:

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

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
Број: 01-430-5/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

- Црквена општина Козарска Дубица
- Црквена општина Кнежица
- Црквена општина Демировац
- Црквена општина Бијаковац
- Српски православни Манастир
„Моштаница“

66.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. тачка Статута Општине Козарска
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

2.000 KM
2.000 KM
2.000 KM
2.000 КМ
2.000 KM

КАТОЛИЧКА ЦРКВА
У КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ

1.000 КМ

МЕЏЛИС ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
У КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ

2.000 KM

Средства у износу од 21.000 КМ биће дозначена
Црквеној општини Козарска Дубица за слиједеће
активности:

I

- За грејање Светосавског омладинског
православног вртића предвиђен је износ од:
- за изградњу капеле солунским
добровољцима
- за свечаности које се организују при
храму Св. Петра и Павла предвиђен
је износ од:

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Миранде Стојаковић Тадић као једнократна помоћ за
наставак школовања.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 1301991375000.
III

центра и
8.000 КМ
10.000 КМ
4.000 КМ

Члан 2.

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

Вјерским заједницама из члана 1. ове Одлуке средства
ће се дозначавати према исказаним потребама и
могућностима Општине Козарска Дубица.
Члан 3.

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

Општина Козарска Дубица задржава право да умањи
средства из члана 1. ове Одлуке у складу са процентом
остварења буџета Општине Козарскс Дубица.

Број: 01-430-10/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Члан 4.
За провођење ове Одлуке задужују се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за
финансије, рачуноводство и наплату буџета.

67.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
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Члан 5.

69.

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

На основу члана 6543 и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13). и члана 54. Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и члана 19.
Одлуке о допунским правима породица погинулих
бораца, ратних војних инвалида од прве до четврте
категорије и носилаца партизанске споменице
1941.године („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“,број:4/07,
4/08,
01/10,
09/11
и
04/13),,Начелник Општине Козарска Дубица, д о н о с и

Број: 01-403-33/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

68.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 44. Статута Општине Козарска Дубица
(«Службени гласник Општине Козарска Дубица, бр.
3/14 и 2/15), Одлуке о финансирању политичких
странака из Буџета општине бр. 02-013-80/08 од
17.09.2008. године («Сл.гласник Општине Коз. Дубица,
бр. 6/08), и Одлуке о усвајању Буџета Општине
Козарска Дубица за 2016.године број 02-013-213/15,
Начелник општине Козарска Дубица, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
за борачко-инвалидску заштиту
I
У Комисију за борачко-инвалидску заштиту именују
се:

ОДЛУКУ
о распореду средстава за рад политичких странака
за 2016. годину

1.

I

3.

Средства за рад политичким странкама у укупном
износу од 100.000,00 КМ распоређује се како слиједи:

.

- Савез независних социјалдемократа
- Српска демократска странка
- Партија демократског прогреса РС
- Демократски народни савез
- Социјалистичка партија РС
- Странка демократске акције
- Представник нац. мањине Радоњић Жељко

Задатак Комисије за борачко-инвалидску заштиту је да
у складу са критеријима из Одлуке о допунским
правима породица погинулих бораца, ратних војних
инвалида од прве до четврте категорије и носилаца
партизанске споменице 1941. („Службени гласник
општине Козарска Дубица“ број: 4/07, 4/08, 01/10, 09/11
и 04/13), рјешава о додјели једнократних новчаних
помоћи лицима из члана 2. наведене одлуке.

2.

БАБИЋ МИЛАН – предсједник комисије,
представник општинске управе,
ДЕРИКУЋА ТАЊА, члан комисије, представник
ППБ и
ШТРБАЦ МИРОСЛАВ – члан комисије,
представник РВИ.
II

29.524,00
23.598,00
17.672,00
11.746,00
5.820,00
5.820,00
5.820,00

II

III

Средства из тачке 1. ове Одлуке исплаћиваће се са
позиције 415200 – «Накнаде парламентарним
странкама».
III

Административно-стручне послове
за потребе
Комисије вршиће Одјељење за општу управу и
борачко-инвалидску заштиту – Одсјек борачкоинвалидске заштите.

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

IV
Овим рјешењем ставља с ван снаге рјешење Начелника
општине Козарска Дубица број:01-111-235/13 од
24.12.2013.године.
V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у «Службеном гласнику Општине Козарска Дубица».

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

Број: 01-403-39/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.02.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Број: 01-111-2/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 12.01.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------
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