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42.
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора
и грађењу («Сл. гласник Републике Српске», бр. 40/13,
106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гласник Републике Српске», бр. 97/16) и члана 36.
Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, бр. 9/17),
Скупштина општине Козарска Дубица на сједници
одржаној дана 30.03. 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене
m2 корисне површине стамбеног и пословног
простора у 2017. години
Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена m2 корисне
површине стамбеног и пословног простора на подручју
Општине Козарска Дубица у 2017. години износи
750,оо КМ.
Члан 2.
Утврђена висина просјечне коначне грађевинске цијене
из члана 1. ове Одлуке служиће у 2018. години као
основица за израчунавање висине ренте према Закона о
уређењу простора и грађењу и општинској одлуци о
уређењу простора и грађевинском земљишту.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-18/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
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43.
На основу члана 22. Закона о комуналним
дјелатностима («Сл. гласник Републике Српске», бр.
124/11), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16),
члана 11. став. 1. Одлуке о комуналној накнади

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

(«Службени гласник Општине Козарска Дубица», бр.
3/16) и члана 36. Статута Oпштине Козарска Дубица
(“Службени гласник Општине Козарска Дубица”, бр.
9/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
сједници одржаној дана 30.03.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању вриједности бода за обрачун
комуналне накнаде у 2018. години
Члан 1.
Утврђује се вриједност бода за обрaчун комуналне
накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње у 2018. години у износу од 0,016
КМ/m2 мјесечно.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-17/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

44.
На основу члана 39.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.97/16), и
члана 36.Статута Општина Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,
бр.9/17), Скупштина општине Козарска Дубица, на
Шеснаестој сједници одржаној дана 30.03.2018.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о уступању просторија зграде алтернативног
смјештаја у МЗ Међувође
на коришћење одређено вријеме
Мото клубу „ЧОПОР“
Члан 1.
Мото клубу „Чопор“ из Козарске Дубице (у даљем
тексту: Корисник), уступају се на коришћење
просторије:
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-Алтернативног смјештаја (први спрат) са локацијом у
Међувођу која лежи на земљишту означеном као к.ч
бр.241 „кућа и зграде“ пов.360м2 уписане у ПЛ бр.197
К.О Међувође на име Општина Козарска Дубица са
дијелом 1/1, која се састоји од :
-просторије пов.13,44м2,
-просторије пов.11,55м2
-просторије пов.11,55м2
-просторије пов.8,37м2
-просторије пов.8,37м2
-просторије пов.17,36м2

ОДЛУКУ
о приступању изради Измјена и допуна
Урбанистичког плана „Козарска Дубица 2020“
Члан 1.
Приступа се изради Измјена и допуна Урбанистичког
плана „Козарска Дубица 2020“ („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, бр.10/06),( у даљем
тексту:План), за земљиште означено као:
- к.ч. 227 површине 3109м2, к.ч. бр. 946
површине 5460м2 и к.ч. бр. 958/248 површине 3816м2,
све уписане у л.н. 628 к.о. Козарска Дубица 2

а ради обављања дјелатности Мото клуба „Чопор“.

Члан 2.

Члан.2
Просторије из члана 1.ове одлуке уступају се без
накнаде, на одређено вријеме на период од 5 (пет)
година.
Члан 3.
Све трошкове режијског, текућег и инвестиционог
одржавања просторија сноси Корисник.

Временски период за који се утврђују и процјењују
плански параметри је период важења Урбанистичког
плана „Козарска Дубица 2020“.
Члан 3.
За израду Плана дефинишу се слиједеће смјернице:
- План израдити у складу са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр.40/13, 106/15 и 3/16) и
Правилника о начину израде, садржају и
формирању докумената просторног уређења
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/13),
те другим прописима из посебних области
релевантних за планирање и уређење простора
(саобраћај, снабдијевање водом и енергијом,
телекомуникације, заштита од природних непогода
и техничких инцидената, заштита ваздуха, воде,
тла, природних вриједности, културних добара и
других елемената животне средине и др.);
- приликом израде Плана, сви субјекти који
учествују у изради дужни су да воде рачуна о
јавном интересу, општим и посебним циљевима
просторног развоја;
- носилац израде је обавезан обезбиједити
усаглашеност Плана у току његове израде, са
документом просторног уређења ширег подручја,
односно да је у сагласности са важећим
документом просторног уређења најближег
претходног нивоа, као и програмским елементима
који му буду достављени од стране Носиоца
припреме.

Члан 4.
Корисник је дужан уступљене просторије користити са
пажњом доброг домаћина.
Корисник не може вршити никакве промјене
просторија, а које прелазе ниво редовног управљања
ствари.
Члан 5.
Датум почетка коришћења просторија утврдиће се
потписивањем записника о увођењу у посјед између
Корисника и Одјељења за стамбено комуналне послове.
Члан 6.
Овом Одлуком се између Општине Козарска Дубица и
Корисника не закључује уговор о закупу, нити
Корисник по основу ове одлуке стиче било које стварно
право на предметним просторима.
Члан 7.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за
стамбено комуналне послове и Одјељење за финансије.
Члан 8.
Одлука ступа на даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-19/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

45.
На основу члана 40. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
бр.40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 97/16) и члана 36. Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, бр.9/17), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Шеснаестој сједници, одржаној дана
30.03.2018.године, донијела је

Прије утврђивања Нацрта Плана, носилац припреме
разматра Преднацрт Плана на стручној расправи на
којој присуствују и чланови Савјета Плана и на коју се
обавезно позивају овлаштени стручни представници
органа и правних лица из члана 42. став 3. Закона о
уређењу простора и грађењу.
Рок за израду Плана је 120 календарских дана од дана
потписивања уговора са носиоцем израде Плана.
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Приједлог Плана утврдиће Носилац припреме Плана у
складу са закључцима са јавне расправе и то најдуже у
року од 30 дана од дана одржавања јавне расправе из
члана 48.став 4. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.40/13,
106/15 и 3/16).

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

Члан 5.

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

Члан 8.

Садржај Плана начелно је одређен чланом 35. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр.40/13, 106/15 и 3/16), а
детаљније одредбама Правилника о начину израде,
садржају и формирању докумената просторног
уређења, чл.144-154 („Службени гласник Републике
Српске“, бр.69/13).

План се обрађује у складу са Законом о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, бр.40/13, 106/15 и 3/16), Правилником о
садржају, начину израде и доошења докумената
просторног уређења („Службени гласник Републике
Српске“, бр.69/13) и Правилником о садржају,
носиоцима просторно-информационог система и
методологији прикупљања и обраде података
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.93/13).

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

Члан 9.
Средства за израду Плана, и трошкове у поступку
његовог доношења, обезбијеђена су Буџетом општине
Козарска Дубица.
Члан 10.

Нацрт Плана који утврди Скупштина општине ставиће
се на јавни увид у трајању од 30 дана, у просторијама
Носиоца припреме и Носиоца израде Плана.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на
јавни увид, јавност и власници непокретности на
подручју за које се доноси План биће обавијештени
путем огласа у у најмање два средства јавног
информисања најмање два пута, с тим да се прва
обавијест објављује осам дана прије почетка јавног
увида а друга 15 дана од почетка излагања нацрта
Плана на јавни увид.

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење општинске управе Општине Козарска Дубица,
а носилац израде Плана изабраће се у складу са
Законом о јавним набавкама.
Даје се овлаштење Начелнику општине Козарска
Дубица да може именовати Савјет за израду Плана за
подручје планирања из члана 1.ове Одлуке.

Носилац израде Плана обавезан је да размотри све
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени
током јавног увида и да прије утврђивања приједлога
Плана о њима заузме свој став који у писаној форми
доставља носиоцу припреме и лицима која су доставила
своје приједлоге, примједбе и мишљења.

Члан 11.
Све стручне, административне и друге послове у вези
доношења Плана, обавиће Одјељење за просторно
уређење општинске управе Општине Козарска Дубица.

Став Носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматра се на јавној
расправи у року од 30 (тридесет) дана од завршетка
јавног увида.

Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке на подручју из члана
1.ове Одлуке утврђује се забрана грађења за нову
изградњу, до ступања на снагу Одлуке о усвајању
измјена и допуна Урбанистичког плана „Козарска
Дубица 2020“.

У складу са закључцима утврђеним на јавној расправи,
одржаној у складу са одредбама члана 48. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр.40/13, 106/15 и 3/16) Носилац
припреме Плана утврдиће Приједлог Плана и доставити
га Скупштини на усвајање.

Став 1.овог члана не односи се на изградњу објеката за
које је издато одобрење за грађење прије ступања на
снагу ове Одлуке, ако није истекла важност рјешења о
одобрењу за грађење.

Члан 7.
Изузетно, Одјељење за просторно уређење као
надлежни општински орган управе за послове грађења
може у периоду трајање израде измјена и допуна
Урбанистичког плана „Козарска Дубица 2020“, након
прибављене сагласности Савјета за израду Плана у
сваком конкретном случају, одобрити нову изградњу
ако нова изградња није у супротности са идејним

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

Нацрту

Плана,

односно

другим прописима из посебних области релевантних за
планирање
и
уређење
простора
(саобраћај,
снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације,
заштита од природних непогода и техничких
инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, природних
вриједности, културних добара и других елемената
животне средине и др.);
-приликом израде Урбанистичког пројекта, сви
субјекти који учествују у изради дужни су да воде
рачуна о јавном интересу, општим и посебним
циљевима просторног развоја;
-носилац израде је обавезан обезбиједити
усаглашеност Урбанистичког пројекта у току његове
израде, са документом просторног уређења ширег
подручја, односно да је у сагласности са важећим
документом просторног уређења најближег претходног
нивоа, као и програмским елементима који му буду
достављени од стране Носиоца припреме.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.
Број: 02-013-20/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

46.
На основу члана 40.Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
бр.40/13, 106/15 и 3/16), члана 39.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр.97/16) и члана 36.Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,
бр.9/17), Скупштина општине Козарска Дубица, на
Шеснаестој
сједници,
одржаној
дана
30.03.
2018.године, донијела је

Члан 4.
Изради Урбанистичког пројекта
Нацрта Урбанистичког пројекта.

претходи

израда

Прије утврђивања Нацрта Урбанистичког пројекта,
носилац припреме разматра Преднацрт Урбанистичког
пројекта на стручној расправи на којој присуствују и
чланови Савјета за израду Урбанистичког пројекта и на
коју се обавезно позивају овлаштени стручни
представници органа и правних лица из члана 42.став
3.Закона о уређењу простора и грађењу.

ОДЛУКУ
о приступању изради Урбанистичког пројекта
„Светосавска улица“
Члан 1.
Приступа се изради Урбанистичког пројекта
„Светосавска улица“, (у даљем тексту: Урбанистички
пројекат), у дијелу обухвата:
- од раскрснице са улицом Видовданска до моста на
ријеци Уни и Давидовог трга (изузев комплекса
„Цептер плато“), укључујући све грађевинске
објекте и грађевинске парцеле који лицем или
наличјем гравитирају улици Светосавска,
- улице Ђачка и улице Данила Киша укључујући све
грађевинске објекте и грађевинске парцеле који
лицем или наличјем гравитирају овим улицама,
- плато између улице Светосавска и Дома културе,
укључујући све грађевинске објекте и грађевинске
парцеле који лицем или наличјем гравитирају овом
платоу.

Рок за израду Урбанистичког пројекта је 120
календарских дана од дана потписивања уговора са
носиоцем израде Урбанистичког пројекта.
Приједлог Урбанистичког пројекта утврдиће Носилац
припреме Урбанистичког пројекта у складу са
закључцима са јавне расправе и то најдуже у року од 30
дана од дана одржавања јавне расправе из члана 48.став
4.Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, бр.40/13, 106/15 и 3/16).
Члан 5.
Садржај Урбанистичког пројекта начелно је одређен
чланом 35.Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.40/13,
106/15 и 3/16), а детаљније одредбама Правилника о
начину израде, садржају и формирању докумената
просторног уређења, чл.144-154 („Службени гласник
Републике Српске“, бр.69/13).

Укупна површина обухвата је цца 6.600,00 м2.
Члан 2.
Временски период за који се утврђују и процјењују
плански параметри је 10 (десет) година.

Члан 6.

Члан 3.

На Приједлог Носиоца припреме Урбанистичког
пројекта Скупштина општине утврђује Нацрт
Урбанистичког пројекта, мјесто, вријеме и начин
његовог излагања на јавни увид.

За израду Урбанистичког пројекта дефинишу се
слиједеће смјернице:
-Урбанистички пројекат израдити у складу са
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.40/13,
106/15 и 3/16) и Правилника о начину израде, садржају
и формирању докумената просторног уређења
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.69/13), те

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

4

Број 02/18

Службени гласник Општине Козарска Дубица

О мјесту, времену и начину излагања Нацрта
Урбанистичког пројекта на јавни увид, јавност и
власници непокретности на подручју за које се доноси
Урбанистички пројекат биће обавијештени путем
огласа у најмање два средства јавног информисања
најмање два пута, с тим да се прва обавијест објављује
8 дана прије почетка јавног увида а друга 15 дана од
почетка излагања нацрта Урбанистичког пројекта на
јавни увид.

Члан 9.
Средства за израду Урбанистичког пројекта, и
трошкове у поступку његовог доношења, обезбијеђена
су Буџетом општине Козарска Дубица.
Члан 10.
Носилац припреме Урбанистичког пројекта је
Одјељење за просторно уређење општинске управе
Општине Козарска Дубица, а Носилац израде
Урбанистичког пројекта изабраће се у складу са
Законом о јавним набавкама.

Носилац израде Урбанистичког пројекта обавезан је да
размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су
достављени током јавног увида и да прије утврђивања
приједлога Урбанистичког пројекта о њима заузме свој
став који у писаној форми доставља носиоцу припреме
и лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе
и мишљења.

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

Став Носиоца израде Урбанистичког пројекта о
примједбама, приједлозима и мишљењима разматра се
на јавној расправи у року од 30 (тридесет) дана од
завршетка јавног увида.

Члан 11.
Све стручне, административне и друге послове у вези
доношења Урбанистичког пројекта, обавиће Одјељење
за просторно уређење општинске управе Општине
Козарска Дубица.

У складу са закључцима утврђеним на јавној расправи,
одржаној у складу са одредбама члана 48.Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр.40/13, 106/15 и 3/16) Носилац
припреме Урбанистичког пројекта утврдиће Приједлог
Урбанистичког пројекта и доставити га Скупштини на
усвајање.

Даном ступања на снагу ове Одлуке забрањује се
извођење било каквих радова у сврху намјене или
којима се мијења вањски изглед објекта у зони обухвата
Урбанистичког пројекта „Светосавска улица“ до
ступања на снагу Одлуке о усвајању Урбанистичког
пројекта.

Члан 7.

Изузетно, Одјељење за просторно уређење као
надлежни општински орган управе за послове грађења
може у периоду израде Урбанистичког пројекта, након
прибављене
сагласности
Савјета
за
израду
Урбанистичког пројекта у сваком конкретном случају,
одобрити нову изградњу ако нова изградња није у
супротности са идејним рјешењем садржаним у Нацрту
Урбанистичког
пројекта,
односно
Приједлогу
Урбанистичког пројекта.

Носилац припреме Урбанистичког пројекта дужан је да
у току израде Урбанистичког пројекта прибави
мишљења на приједлоге планских рјешења од стране
одговарајућих органа и организација, а које ће одредити
зависно од постојећег стања и планиране намјене
простора и објеката у обухвату Урбанистичког
пројекта.
Прије приступања изради Преднацрта Урбанистичког
пројекта Носилац припреме и Носилац израде
усаглашавају начин израде Урбанистичког пројекта у
дигиталном облику са надлежним Миистарством.

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе
одредбе Одлуке о приступању изради Урбанистичког
пројекта „Светосавска улица“ („Службени гласник
Oпштине Козарска Дубица“, бр.7/13 ).

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

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.

Урбанистички пројекат се обрађује у складу са Законом
о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр.40/13, 106/15 и 3/16),
Правилником о садржају, начину израде и доошења
докумената просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“, бр.69/13) и Правилником о
садржају,
носиоцима
просторно-информационог
система и методологији прикупљања и обраде података
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.93/13)

Број: 02-013-22/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

47.
На основу члана 348. став 1 Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.124/08,
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16),), члана 3. Одлуке о
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ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

условима уласка инвеститора у Пословну зону „Липова
Греда“ („Службени
гласник општине Козарска
Дубица“, бр. 11/10, 3/13 и 1/17), члана 18.став 1.Одлука
о уређењу простора
и грађевинском земљишту
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,
бр.10/15) и члана 36. Статута општине Козарска Дубица
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, бр.
9/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Шеснаестој редовној сједници одржаној дана
30.03.2018.године, донијела је

- грађевинска парцела бр. 10, укупне површине: 4716
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 89/3, пов. 334 m2, к.ч.
бр. 82/7, пов. 1395 m2, к.ч. бр. 90/1, пов. 2765 m2, к.ч.
бр. 91/1, пов. 27 m2 и к.ч. бр. 91/4, пов. 195 m2, уписане
у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз.
Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/14, пов. 4716 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

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

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

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се начин и услови продаје путем
усменог јавног надметања (лицитације), односно путем
непосредне погодбе, неизграђеног осталог грађевинског
земљишта у власништву Општине Козарска Дубица у
послoвној зони „Липова Греда“ Драксенић, Козарска
Дубица (у даљем тексту: Пословна зона) у 2018.
години.
Члан 2.
Продаја грађевинског земљишта у Пословној зони
врши се јавном продајом на начин ближе регулисан
Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, бр.20/12).

- грађевинска парцела бр. 12, укупне површине: 4658
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 82/4, пов. 4234 m2 и к.ч.
бр. 84/5, пов. 424 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о.
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/16,
пов. 4658 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци,
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела);
- грађевинска парцела бр. 13, укупне површине: 5674
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/19, пов. 5674 m2,
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/17, пов. 5674 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

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

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

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

- грађевинска парцела бр. 15, укупне површине: 5515
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/23, пов. 5515 m2,
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/19, пов. 5515 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);
- грађевинска парцела бр. 16, укупне површине: 5545
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/20, пов. 3726 m2,
к.ч. бр. 81/8, пов. 329 m2, к.ч. бр. 91/6, пов. 1400 m2,
к.ч. бр. 92/5, пов. 89 m2 и к.ч. бр. 93/8, пов. 1 m2,
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/20, пов. 5545 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

- грађевинска парцела бр. 9, укупне површине: 4450 m2,
а која се састоји од: к.ч. бр. 84/6, пов. 741 m2, к.ч. бр.
89/2, пов. 3120 m2 и к.ч. бр. 82/5, пов. 589 m2, уписане
у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз.
Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/13, пов. 4450 m2, уписана у з.к.
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- грађевинска парцела бр. 21, укупне површине: 5059
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 91/7, пов. 284 m2, к.ч.
бр. 92/3, пов. 1048 m2, к.ч. бр. 93/10, пов. 3540 m2 и к.ч.
бр. 102/1, пов. 187 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о.
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/25,
пов. 5059 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци,
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела);
- грађевинска парцела бр. 22, укупне површине: 5272
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/11 пов. 3625 m2, к.ч.
бр. 102/2, пов. 1074 m2 и к.ч. бр. 101/6, пов. 573 m2,
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина
Коз. Дубица, са 1/1 дијела (што по земљишној књизи
одговара: к.ч. бр. 121/26, пов. 5272 m2, уписана у з.к.
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица,
са 1/1 дијела);

Ако се на лицитацију јави само један учесник,
Комисија може приступити поступку продаје,
непокретности непосредном погодбом, под условом да
цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене
у огласу.
Члан 8.
Општина на утврђену цијену земљишта из члана 5. ове
Одлуке даје попусте сходно одреби члана 8. Одлуке о
условима уласка инвеститора у пословну зону „Липова
Греда“ („Службени
гласник општине Козарска
Дубица“, бр. 11/10, 3/13 и 1 /17).
Општина ће ради регулисања међусобних права и
обавеза са најповољнијим понуђачем који улази у
пословну зону, прво закључити уговор о условима
уласка и пословања у Пословној зони, а након тога
купопродајни уговор с обзиром на одобрене попусте из
члана 8. Одлуке о условима уласка инвеститора у
пословну зону „Липова Греда“.

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

Продајну цијену наведеног земљишта најповољнији
понуђач са којим се закључи уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана закључивања
уговора, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће
се у року од 15 дана од дана уплате купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник о увођењу у
посјед.

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

Члан 9.
Оглас о продаји неизграђеног осталог грађевинског
земљишта у власништву Општине објавиће се у једном
дневном листу, на огласној табли општинске управе
општине Козарска Дубица, радију и телевизији
Козарска Дубица и веб страници Општинске управе
Општине Козарска Дубица, најкасније 15 дана прије
продаје.

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

Члан 10.
Поступак продаје грађевинског земљишта спровешће, у
складу са Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе, Комисија за
спровођење поступка продаје грађевиског земљишта у
пословној зони, која се састоји од 3 члана.

Члан 5.
Почетна продајна цијена износи 9,00 KM (словима:
девет КМ/m2).
Члан 6.

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

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан да
положи кауцију у износу од 10% од почетне продајне
цијене.
Кауција се уплаћује на јединствени рачун трезора
Општине Козарска Дубица.
Члан 7.
Прва лицитација може се одржати само ако на њој
учествује најмање два учесника.
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Члан 11.

Члан 6.

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

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

Број: 02-013-21/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-36/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

48.

49.

На основу чланова 54.,77.,78. и 79 Закона о
службеницима и намјештеницама у органима јединице
локлане самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број:97/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16),члана 36. став (2) тачка 2 и члана 72.
Статута општине Козарска Дубица („Службени гласник
општине Козарска Дубица“, број: 9/17), Скупштина
општине Козарска Дубица на Шеснаестој редовној
сједници, одржаној дана 30.03.2018.године, донијела је:

На основу члана 36.став 2. тачка 24. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника
о раду Скупштине општине Козарска Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Шеснаестој редовној сједници, одржаној дана
30.03.2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу начелника
Одјељења за привреду и пољопривреду

ОДЛУКУ
o расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање начелника Одјељења за привреду и
пољопривреду

I
Тица Мирослав, дипломирани инг. пољопривреде,
разрјешава се дужности начелника Oдјељења за
привреду и пољопривреду, због подношења неопозиве
оставке.
II

Члан 1.
Скупштина општине Козарска Дубица расписује Јавни
конкурс за избор и именовање начелника Одјељења за
привреду и пољопривреду.

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

Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање начелника одјељења општинске управе
прописани
су
Законом
о
службеницима
и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе и Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у Општинској управи
општине Козарска Дубица.

Број: 02-111-44/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 3.

На основу члана 4. тачка 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03),
члана 39. тачка 21. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 55. алинеја 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 36. став 2. тачка 24. Статута
Општине Козарска Дубица, („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17 ) и члана 129.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубицa, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 11/17), Скупштина општине Козарска
Дубица на Шеснаестој редовној сједници, одржаној
дана 30.03.2018. године, донијела је

50.

Јавни конкурс за избор и именовање начелника
Одјељења за привреду и пољопривреду, објавиће се у
једном од дневних листова и „Службеном гласнику
Републике Српске“.
Члан 4.
Поступак провођења Конкурса, укључујући преглед
приспјелих пријава, интервју и предлагање кандидата, у
складу са Законом и Правилником извршиће Конкурсна
комисија коју именује Начелник општине.
Члан 5.
За спровођење ове Одлуке, задужује се начелник
Општине и Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и пољопривреду
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I

ЗАКЉУЧАК

ДУШКО БОДИЛОВИЋ, магистар воћарства из
Козарске Дубице, именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за привреду и пољопривреду на
период најдуже до 90 дана.

I
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о реализацији аката донесених на
сједницама Скупштине општине Козарска Дубица у
периоду 12.10.2017.-31.01.2018.године.

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

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

Број: 02-111-41/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-14/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

51.

53.

На основу члана 36.став 2. тачка 24. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. и 177.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, (''Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 11/17), Скупштина општине Козарска
Дубица на Шеснаестој редовној сједници одржаној
дана 30.03.2018. године, a након разматрања
Иницијативе за опозив потпредсједника Скупштине
општине, донијела је:

На основу члана 36.став 2. тачка 31. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника
о раду Скупштине општине Козарска Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Шеснаестој редовној сједници, одржаној дана
30.03.2018. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине
Козарска Дубица

I

ЗАКЉУЧАК

Скупштина општине Козарска Дубица, прихвата
Информацију о стању јавне безбједности на подручју
Општине Козарска Дубица за 2017. годину.

I
Бране Миљатовић,
разрјешава се
потпредсједника Скупштине општине
Дубица, због опозива.

дужности
Козарска

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

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

Број: 02-013-16/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-111-45/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

54.
На основу члана 36.став 2. тачка 30. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника
о раду Скупштине општине Козарска Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Шеснаестој редовној сједници, одржаној дана
30.03.2018. године, донијела је

52.
На основу члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
9/17) и члана 129. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 11/17.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на Шеснаестој редовној
сједници, одржаној дана 30.03.2018. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
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I

II

Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Извјештај
о раду начелника Општине Козарска Дубица и
Општинске управе за 2017. годину.

Овај Закључак
објавити у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-24/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

57.

Број: 02-013-15/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

На основу члана 36.став 2. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17),
Скупштина општине Козарска Дубица на Шеснаестој
редовној сједници, одржаној дана 30.03.2018. године,
донијела је

55.
На основу члана 36.став 2. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17),
Скупштина општине Козарска Дубица на Шеснаестој
редовној сједници, одржаној дана 30.03.2018. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Програм
одржавање градске чистоће и зелених површина за
2018. годину.
II

ЗАКЉУЧАК
I

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

Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Извјештај
о раду комуналне полиције за 2017. годину.

Број: 02-013-29/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

58.

Број: 02-013-25/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

На основу члана 36.став 2. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17),
Скупштина општине Козарска Дубица на Шеснаестој
редовној сједници, одржаној дана 30.03.2018. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

56.
На основу члана 36.став 2. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17),
Скупштина општине Козарска Дубица на Шеснаестој
редовној сједници, одржаној дана 30.03.2018. године,
донијела је

I
Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Програм
одржавања путева за 2018. годину.
II
Овај Закључак
објавити у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.

ЗАКЉУЧАК
I

Број: 02-013-28/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Извјештај
о раду Одсјека за инспекцијске послове за период
01.01.2017-31.12.2017. године.

10
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Службени гласник Општине Козарска Дубица
Скупштина општине Козарска Дубица на Шеснаестој
редовној сједници, одржаној дана 30.03.2018. године,
донијела је

59.
На основу члана 36.став 2. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17),
Скупштина општине Козарска Дубица на Шеснаестој
редовној сједници, одржаној дана 30.03.2018. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Програм
рада начелника Општине и Општинске управе Козарска
Дубица за 2018. годину.
II

ЗАКЉУЧАК

Саставни дио овог Закључка је Програм рада.

I

III

Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Програм
одржавања водних објеката за 2018. годину.

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

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

Број: 02-013-12/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-30/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

62.
На основу члана 36.став 2. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17),
Скупштина општине Козарска Дубица на Шеснаестој
редовној сједници, одржаној дана 30.03.2018. године,
донијела је

60.
На основу члана 36.став 2. тачка 13. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника
о раду Скупштине општине Козарска Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Шеснаестој редовној сједници, одржаној дана
30.03.2018. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I

ЗАКЉУЧАК

Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Програм
заједничке комуналне потрошње за 2018. годину.

I

II

Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Програм
рада Цивилне заштите Општине Козарска Дубица за
2018. годину.
II

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

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

Број: 02-013-12/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-13/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

63.
На основу члана 47.став 1.Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
бр.40/13, 106/15 и 3/16 ), члана 39.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр.96/17), члана 36.Статута Општина Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,
бр.9/17), Скупштина општине Козарска Дубица на

61.
На основу члана 36.став 2. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17),

11
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Службени гласник Општине Козарска Дубица

Шеснаестој радној сједници одржаној дана 30.03. 2018.
године, донијела је

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

ЗАКЉУЧАК

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

1.Скупштина општине Козарска Дубица утврђује Нацрт
Ревизије Регулационог плана Централна зона Козарска
Дубица(у даљем тексту:Нацрт Плана), у дијелу
обухвата:

Буџетска резерва

1.200 КМ.

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

-на јужној страни, простор омеђен улицама Краља
Петра 1 Ослободиоца и Цвијићевом и трасом
регулације потока Бињачка, те улицама Влатка
Вуковића, Скендера Куленовића и Војводе Петра
Бојовића на западу, ријеком Уном на сјеверу и улицама
Видовданска, Слободана Јанковића и Моравском на
истоку, у укупној површини 186,50ха.

Буџетска резерва
-на позицију

1.200 КМ

4152 – Грантови у земљи

1.200 КМ

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

Које је израдило предузеће „Геопут“ д.о.о Бања Лука
као носилац израде Плана.

ове

одлуке

задужује

се

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

2. Нацрт Плана се излаже на Јавни увид у складу са
обавезом утврђеном одредбама члана 47.Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр.40/13, 106/15 и 3/16).

Број: 01-403-9/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 14.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

3. Нацрт Плана изложиће се на јавни увид на паноу
испред Велике сале Скупштине општине Козарска
Дубица, Светосавска бр.5, други спрат те просторијама
предузећа „Геопут“ д.о.о Бања Лука.

65.

4. О мјесту, трајању и начину јавног излагања Нацрта
Плана јавност ће се обавијестити објављивањем огласа
у дневним новинама као и путем Радио-телевизије
Козарска Дубица, те на Огласној табли Општинске
управа Општине Козарска Дубица, најмање два пута, с
тим да се прва обавијест објављује 8 дана прије почетка
јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања
нацрта Плана.

На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

5.Јавни увид ће трајати 30 дана, а тачан термин трајања
јавног увида утврдиће Одјељење за просторно уређење
као носилац припреме Плана.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.

Број: 02-013-23/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

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

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

64.
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију

1.000 КМ

4152 – Грантови у земљи

1.000 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

12

ове

одлуке

задужује

се

Број 02/18
4.

Службени гласник Општине Козарска Дубица

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.

Број: 01-403-13/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију

600 КМ

4152 – Грантови у земљи

600 КМ.

4.

100 КМ.

задужује

ове

одлуке

задужује

се

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

68.

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

одлуке

4152 – Грантови у земљи

Број: 01-403-15/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

600 КМ.

ове

100 КМ

4.

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

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

Буџетска резерва
-на позицију

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Буџетска резерва

100 КМ.

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

66.

1.

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

На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

се

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.

Број: 01-403-14/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

600 КМ.

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

67.
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију

600 КМ

4152 – Грантови у земљи

600 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

13

ове

одлуке

задужује

се

Број 02/18
4.

Службени гласник Општине Козарска Дубица

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.

Број: 01-403-16/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију

1.550 КМ

4152 – Грантови у земљи

1.550 КМ.

4.

850 КМ.

задужује

ове

одлуке

задужује

се

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

71.

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

одлуке

4152 – Грантови у земљи

Број: 01-403-19/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

1.550 КМ.

ове

850 КМ

4.

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

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

Буџетска резерва
-на позицију

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Буџетска резерва

850 КМ.

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

69.

1.

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

На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

се

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.

Број: 01-403-18/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

750 КМ.

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

70.
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију

750 КМ

4152 – Грантови у земљи

750 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

14

ове

одлуке

задужује

се

Број 02/18
4.

Службени гласник Општине Козарска Дубица

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

I
Одобравају се средства у износу од 250,00 Јасни
Драгаш као финансијску помоћ за превоз ћерке Драгаш
Александре до СШЦ „Никола Тесла“ у поподневну
смјену за коју нема редован аутобуски превоз.

Број: 01-403-21/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 29.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4163 – субвенција за превоз ученика и
уплатиће се на рачун: 45469681000.

72.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16),
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица
("Службени гласник Општине Козарска Дубица", број:
3/14 и 2/15) и члана 4. Одлуке о стипендирању
студената ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", брoj: 10/09, 8/11 и 9/16), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о додјели стипендије у школској
2017/18

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 01-431-6/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
У Одлуци о додјели стипендија за школску 2017/18
годину, број 01-67-1/2-18 од 06.03.2018. године, у члану
1. у табели под називом: Ранг листа 2 – студената из
категорије осталих студената у школској 2017/18
години“, брише се студент Бранкица Пралица, под
редним бројем 32, због одустанка од стипендије.

74.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

II
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за
општу управу и друштвене дјелатности.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

III
I
Одобравају се средства у износу од 250,00 Крњајић
Магдалени као финансијску помоћ за превоз ћерке
Крњајић Јане до СШЦ „Никола Тесла“ у поподневну
смјену за коју нема редован аутобуски превоз.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена на огласној табли Општине Козарска
Дубица.
Број: 01-67-1/3/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4163 – субвенција за превоз ученика и
уплатиће се на рачун: 562100-80085715-78.

73.

III

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

За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и
друштвене дјелатности.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-431-5/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

15

Број 02/18

Службени гласник Општине Козарска Дубица
IV

75.

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

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

Број: 01-430-11/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

77.

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Смиље Котаран као једнократну помоћ за лијечење.

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
45438058000.
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

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

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ
Босиљки Гороња као једнократну помоћ за лијечење.
II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
45467571000.
III

Број: 01-430-9/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

76.

IV

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-10/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

78.

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Буразор
Борку као једнократну помоћ за лијечење брата.

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
567301-50042040-31.
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 100,00 КМ Здравку
Цвијићу као једнократну помоћ за лијечење.
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Број 02/18

Службени гласник Општине Козарска Дубица
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 09/17)
Начелник општине доноси

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
567301-04001039-78.
III

ОДЛУКУ
O ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА
I

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

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Радојки
Буква као једнократну помоћ за лијечење.

IV

II

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

Средства из тачке 1 ове одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број: 45090368000 .
III

Број: 01-56-24/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

За спровођење ове одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и
друштвене дјелатности .
VI

79.

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

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

Број: 01-430-11/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

81.

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Стеве Поповић као једнократну помоћ за адаптације
кровне конструкције.
II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
45416731001.
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

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

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Милош Ћорић као једнократну новчану помоћ у сврху
превазилажења тешке материјалне ситуације.

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
45098351001.
III

Број: 01-430-21/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

80.
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број: 97/16 ) и члана 87.
Статута Општине
Козарска Дубица („ Службени
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IV

I

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

Даје се сагласност на Статут о измјенама и допунама
Статута ЈУ ,,Центар за социјални рад''
Козарска
Дубица,
којег
је донио Управни одбор
дана
22.12.2017.године под бројем : 04-023-1/7/08.

Број: 01-434-23/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

82.

Број: 01-022-13/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
3/14 и 2/15), начелник општине, д о н о с и

84.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Поповић Милораду као финансијску помоћ за
превазилажење
тешке
материјално-финансијске
ситуације.
II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 5620108060765480.

I
III
Даје се сагласност на Правилник о платама и другим
примањима запослених у ЈП ,, Цента за информисање и
културу'' Козарска Дубица коју је донио Управни
одбор дана 31.12.2017.године под бројем : 325/17 .

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

II
Ова Одлука биће објављена у ,,Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица'' а примјењиваће се од
01.01.2017. године.

Број: 01-434-33/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Број: 01-022-2/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

83.

85.

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр. 97/16 ) и члана 87.
Статута Општине Козарска Дубица (,,Службени
гласник Општине Козарска Дубица '' , бр. 09/17 ), а по
захтјеву ЈУ ,,Центар за социјални рад'' Козарска Дубица
Начелник Општине Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Статут о измјенама и
допунама Статута ЈУ ,,Центар за социјални рад''
Козарска Дубица
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ОДЛУКУ
О давању сагласности на Правилник о платама и
другим примањима запослених у ЈУ ,, Туристичка
организација општине Козарска Дубица''

87.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

I
Даје се сагласност на Правилник о платама и другим
примањима запослених у ЈУ ,, Туристичка организација
општине Козарска Дубица'' којeг је донио Управни
одбор дана 20.02.2018.године под бројем : 10-1-037/18,

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

II

Одобравају се средства у износу од 950,00 КМ Милану
Видовићу као новчану помоћ ради реновирања мокрог
чвора за непокреног сина.

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

II

Број: 01-022-1/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
567301-04000904-95.
III

86.

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

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
3/14 и 2/15), 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: 01-434-42/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 12.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Петковић Ане као финансијску помоћ за наставак
школовања.
II

88.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције једнократне новчане помоћи за школовање, а
исплатиће се на рачун број: 5551000029730177.
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

За извршење ове Одлуке задужују се начелник
Одјељења за финансије.

I
Одобравају се средства у износу од 2.000,00 КМ Жупи
Узвишења св. Крижа из Козарске Дубице за набавку
керамике и санитарија за вјеронаучну дворану.

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4152 – средства за финансирање вјерских
објеката и исплатиће се на рачун: 562007-80793510-21.

Број: 01-431-12/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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III

I

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

Одобравају се новчана средства у износу од 5.400,00
КМ на име поклона за 8. Март
за 108 жена
запослених у општинској управи Општине Козарска
Дубица и буџетским корисницима, за сваку по 50,00
КМ и то:

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Број: 01-434-46/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

89.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
3/14 и 2/15), начелник општине, д о н о с и

II
Новчана средства из тачке 1. ове одлуке одобравају се
са позиције: 1429- расходи по основу организација
пријема и манифестација а исплатиће се готовински
на благајни .
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 450,00 КМ ЈУ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД као финансијску помоћ
за НАБАВКУ НАМИРНИЦА које су потребне за
функцијаонисање дневног центра.

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

II

Број: 01-403-12/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – остала удружења, а набавка ће се вршити у
продавници „Симил“ Козарска Дубица, мјесечно до
50КМ.
III
За извршење ове Одлуке
Одјељења за финансије.
IV

задужују се

Општинка управа – 54 жене
Дјечији вртић ,,Пчелица'' -19 жена
Центар за информисање и културу -13 жена
Центар за социјални рад – 9 жена
Народна библиотека – 5 жена
Општинска туристичка организација -2 жене
Општинска борачка организација -1 жена
Општински Црвени крст -1 жена
Одборнице у Скупштини општине – 4 жене

91.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

начелник

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 04/2-434-36/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 01.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Здравку
Котарану као једнократну помоћ за лијечење.

90.

II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се путем поште
на адресу Брекиња бб, Козарска Дубица.

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
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III

I
Одобравају се средства у износу од 450,00 КМ Стеви
Симатовићу као једнократну новчану помоћ за
адаптацију помоћног објекта.

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
Милоша Радуловића број:567301-50001648-54.

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

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

Број: 01-430-13/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

92.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Број: 01-430-53/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

94.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16),
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица
("Службени гласник Општине Козарска Дубица", број:
3/14 и 2/15) и члана 4. Одлуке о стипендирању
студената ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", брoj: 10/09, 8/11 и 9/16), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Госпи
Ћурић као једнократну новчану помоћ за лијечење.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
45309198000.
III

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о додјели стипендије у школској
2017/18

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

I
У Одлуци о додјели стипендија за школску 2017/18
годину, број 01-67-1/2-18 од 06.03.2018. године, у члану
1. у табели под називом: Ранг листа 2 – студената из
категорије осталих студената у школској 2017/18
години“, брише се студент Бранкица Пралица, под
редним бројем 32, због одустанка од стипендије.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-23/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за
општу управу и друштвене дјелатности.
III

93.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена на огласној табли Општине Козарска
Дубица.

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

Број: 01-67-1/3/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
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95.

96.

На основу члана 188. и 195.Закона о водама ”Службени
гласник Републике Српске“, бр.50/06, 92/09 и 121/12),
Плана одбране од поплава у Републици Српској у
2018.години, те примјене члана 10.став 1. тачке д.
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник
БиХ“, бр.39/14), у складу са одредбама члана 59. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр.97/16), сагласно одредбама члана
66.Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“,,бр.9/17), а у циљу
заштите становништва и материјалних добара од
висoких вода, а у вези са функционисањем црпне
станице „Уна“ у 2018.години, начелник Општине
Козарска Дубица доноси

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

ОДЛУКУ
о прихватању понуде предузећа „Водовод“ а.д
Козарска Дубица

II

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I
Одобравају се средства у износу од 600,00 КМ Зорану
Милићу као једнократну новчану помоћ за санацију
пратећих објеката уништених од снијега.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
567301-50002173-31.
III

Члан 1.
Прихвата се Понуда број:349/18 од 09.03.2018.године у
укупном износу од 46.518,98 КМ са урачунатим ПДВом, која се односи на Предмјер и предрачун радова
текућег одржавања и функционисања водопривреднoг
објекта у 2018.години-црпне станице „Уна“ у Општини
Козарска Дубица, достављена од стране предузећа
„Водовод“ а.д Козарска Дубица.

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

Члан 2.
У циљу реализације ове Одлуке закључиће се Уговор о
текућем одржавању и функционисању основног
водопривредног објекта-црпне станице у 2018.години
на подручју Козарске Дубице, између Општине
Козарска Дубица- с једне стране и предузећа „Водовод“
а.д Козарска Дубица, с друге стране.

Број: 01-434-48/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

97.

Члан 3.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,
број:97/16),члана 13. под б тачка 12), члана 39. став (1)
и члана 41. став (1) Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“,број: 121/12,46/17) Начелник општине, а на
приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
доноси:

За раелизацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
стамбено-комуналне послове општине Козарска
Дубица, док ће се средства за финансирање
обезбиједити у складу са Споразумом бр.01-40-20/17 од
27.04.2017.године закљученим између Јавне установе
„Воде Српске“ Бијељина и Општине Козарска Дубица о
чему се задужује Одјељење за финансије Општине
Козарска Дубица.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације на подручју
Општине Козарска Дубица

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

Члан 1.
Проглашава се ванредна ситуација на подручју
општине Козарска Дубица због опасности за
становништво и имовину од поплава, бујица и
клизишта.
Члан 2.

Број: 01-404-32/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Свим активностима на заштити и спасавању
руководиће Општински штаб за ванредне ситуације.
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Члан 3.

Члан 1.

Ванредне мјере ће трајати до престанка опасности од
поплава, бујица и клизишта.

Проглашава се ванредна ситуација на подручју
општине Козарска Дубица због опасности за
становништво и имовину од поплава, бујица и
клизишта.
Члан 2.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Козарска Дубица“.

Свим активностима на заштити и спасавању
руководиће Општински штаб за ванредне ситуације.

Број: 01-339-11/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 3.
Ванредне мјере ће трајати до престанка опасности од
поплава, бујица и клизишта.

98.

Члан 4.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16),
члана 13. под б тачка 12), члана 39. став (1) и члана 41
став (1) Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,број: 121/12,46/17) Начелник општине, а на
приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
доноси:
Одлуку
о престанку ванредне ситуације на подручју
Општине Козарска Дубица

Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Козарска Дубица“.
Број: 01-339-16/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

100.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16),
члана 13. под б тачка 12), члана 39. став (1) и члана 41
став (1) Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,број: 121/12,46/17) Начелник општине, а на
приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
доноси:

Члан 1.
Овом Одлуком престаје да важи Одлука о проглашењу
ванредне ситуације на подручју општине Козарска
Дубица, број 01-339-11/18 од 19.03.2018. године, усљед
престанка опасности за становништво и имовину од
поплава,бујица и клизишта.
Члан 2.

Одлуку
о престанку ванредне ситуације на подручју
Општине Козарска Дубица

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

Члан 1.
Број: 01-339-11/1/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Овом Одлуком престаје да важи Одлука о проглашењу
ванредне ситуације на подручју општине Козарска
Дубица, број 01-339-16/18 од 23.03.2018. године, усљед
престанка опасности за становништво и имовину од
поплава,бујица и клизишта.

99.

Члан 2.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,
број:97/16),члана 13. под б тачка 12), члана 39. став (1)
и члана 41. став (1) Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“,број: 121/12,46/17) Начелник општине, а на
приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
доноси:

Ова одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Козарска Дубица“.
Број: 01-339-16/1/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације на подручју
Општине Козарска Дубица

101.
На основу члана 9. став 1. Правилника о измијенама и
допунама правилника о процјени потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју
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("Службени гласник РС", број: 16/18.), члана 25. став 1.
и 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број: 37/12. ), члана 59. и 82. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број:97/16.) и чл. 54. Статута Општине Коз. Дубица
(„Службени гласник Општине Коз. Дубица“, број:3/14.
и 2/15.), Начелник Општине Козарска Дубица доноси

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица.“
Број: 01-111-39/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 21.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама
Одлуке о именовању Првостепене стручне комисије
о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине
са сметњама у развоју

102.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о именовању Првостепене стручне
комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и
омладине са сметњама у развоју, број:01-111-111/16. од
20.12.2016.године,

ОДЛУКУ
о формирању Организационог одбора за
обиљежавање 27. априла – Дана општине
Козарска Дубица

У Првостепену стручну комисију као стални чланови
именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Др Стана Николетић , спец. педијатрије,
Гордана Марин, дипломирани психолог,
Ивана Милошевић, дипл. соц. радник,
Др Љубица Бањац, специјалиста физијатар,
Зорица Радовић, дипломирани дефектолог.

I
Овом Одлуком формира се Организациони одбор за
обиљежавања Дана општине Козарска Дубица.
II
У Организациони одбор из тачке 1. именују се:
1.
Раденко Рељић
– предсједник
2.
Миле Злојутро
– замјеник
3.
Милован Баришић
– члан
4.
Душан Дрљић
– члан
5.
Дијана Кондић
– члан
6.
Милорад Буква
– члан
7.
Божидар Николетић
– члан
8.
Нада Гргача
– члан
9.
Горан Драгаш
– члан
10.
Слободан Премасунац – члан
11.
Бранко Пралица
– члан

Повремени чланови комисије:
1. Др Весна Зец, спец. неуропсихијатар,
2. Др Нада Лазић, спец. интерне медицине,
3. Др Владимир Бабић, спец. ОРЛ,
4. Др Нада Лукић, спец. офталмолог.
Координатор стручне комисије:
-

Мр. сци. Весна Мијић, дипл. соц. радник.

мијења се и гласи:
У Првостепену стручну комисију као стални чланови
именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

III
Задатaк Организационог одбора је да сачини програм
одржавања манифестација везане за Дан општине,
прати припреме и обезбједи његову реализацију.

Др Стана Николетић, спец. педијатрије,
Гордана Марин, дипломирани психолог,
Мр. сци. Весна Мијић, дипл. соц. радник, уједно и
координатор стручне Комисије,
Александар Тубица, дипломирани педагог и
Зорица Радовић, дипломирани дефектолог.

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

Повремени чланови комисије:
6. Др Весна Зец, спец. неуропсихијатар,
7. Др Нада Лазић, спец. интерне медицине,
8. Др Владимир Бабић, спец. ОРЛ,
9. Др Нада Лукић, спец. офталмолог.

Број: 01-111-29/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

103.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16),
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица
("Службени гласник Општине Козарска Дубица", број:
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3/14 и 2/15) и члана 4. Одлуке о стипендирању
студената ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", брoj: 10/09, 8/11 и 9/16), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о додјели стипендије у школској
2017/18

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

I
Број: 01-403-19/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 21.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

У Одлуци о додјели стипендија за школску 2017/18
годину, број 01-67-1/2-18 од 06.03.2018. године, у члану
1. у табели под називом: Ранг листа 1 – студената
стипендиста у школској 2017/18 години који добијају
стипендију без обзира на просјек и вуковаца, брише се
студент Стојаковић Саша, под редним бројем 17, због
одустајања од стипендије, те са Ранг листа 2 –
студената из категорије осталих студената у школској
2017/18 години“, бришу се студенти Дамјановић
Никола, под редним бројем 41 и Вученовић Дражен,
под редним бројем 53, због одустанка од стипендије.

105.
Нa основу члaнa 39. став 2. Зaконa о локaлној
сaмоупрaви (Службeни глaсник Рeпубликe Српскe
97/16) и члaнa 85. Стaтутa Општинe Козрска Дубица
("Службeни глaсник Општине Козарска Дубица", број:
09/17) , Начелник општине Козарска Дубица доноси
ОДЛУКУ
о испитивању задовољства грађана радом
Општинске управе општине Козарска Дубица

II
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за
општу управу и друштвене дјелатности.
III

Члан 1.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена на огласној табли Општине Козарска
Дубица.

Овом одлуком утврђује се обавеза испитивања
задовољства грађана радом Општинске управе и
Скупштине општине Козарска Дубица с циљем
унапређења комуникације са грађанима, прикупљања
информација о задовољству грађана вршењем послова
из надлежности Општинске управе и Скупштине
општине и унапређења квалитета услуга.

Број: 01-67-1/4/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

104.

Члан 2.

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

Испитивање задовољства грађана врши се најмање
једном годишње, у другој половини календарске
године, путем анкете.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

За спровођење ове одлуке, утврђивање методологије и
садржаја анкетног упитника, спровођење анкете и
припрему извјештаја о резултатима задужује се
Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности.

I
Одобравају се средства у износу од 850,00 КМ Рајку
Граховцу као једнократну новчану помоћ за санацију
привредног објекта уништеног од снијега.

Члан 4.
Извјештај са резултатима анкете, компаративном
анализом са претходним анкетним циклусима и
закључцима и препорукама за поступање објављује се
на интернет страници Општине и доставља надлежним
општинским Одјељењима/службама и комуналним
предузећима.

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
161045-00000000-37, 0945399442.
III

Члан 5.
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(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Козарска Дубица".

РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању комисије за
провођење Пројекта „Заштита дјеце изложене
ризику и контакту са Законом у БиХ“

Број: 01-052-9/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
У рјешењу о именовању комисије за провођење
Пројекта „Заштита дјеце изложене ризику и контакту са
Законом у БиХ“ објављеном у Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица број: 10/16, у тачки I под
редним бројем 12, умјесто: „Николина Душанић,
психолог – ЈУ ОШ Вук С. Караџић“ именује се
„Михаела Новаковић, психолог - ЈУ ОШ ВУК С.
Караџић“.
II

106.
На основу члана 109. став 2. Закона о уређењу простора
и грађењу („Сл. гласник Републике Српске број: 40/13 и
106/15), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 66.
Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), начелник
Општине доноси

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

РЈЕШЕЊЕ
I

Број: 01-111-15/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Јејинић (Милорад) Мишо, дипл. инж. грађевине,
ималац овлаштења за извођење грађевинских радова и
надзор, број лиценце: ФЛ-6322/16, број протокола:
15.02-361-2224/16 од 29.09.2016. године, именује се за
Надзорни орган за вршење послова стручног надзора на
извођењу грађевинских радова на реконструкцији и
доградњи зграде Општине Козарска Дубица, а који ће
се изводити на основу Уговора закљученог између
Општине Козарска Дубица, као наручиоца и предузећа
„Нигра“ д.о.о. Козарска Дубица, као извођача, број
Уговора:01-404-137/4-17 од 05.02.2018.године.

108.
На основу члана 109. став 2. Закона о уређењу простора
и грађењу („Сл. гласник Републике Српске број: 40/13 и
106/15), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 66.
Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), начелник
Општине доноси

II
Стручни надзор обухвата послове утврђене у члану 119.
Закона о уређењу простора и грађењу и члану 5. и 6.
Правилника о вршењу стручног надзора у току
изградње објекта.
III

РЈЕШЕЊЕ
I
Борко (Мирко) Јајчанин, дипл. инж. машинства,
ималац овлаштења за извођење и надзор над извођењем
машинске фазе, област термотехнике, број регистра:
7256/07, број протокола: 16-361-632/07 од 26.10.2007.
године, именује се за Надзорни орган за вршење
послова стручног надзора на извођењу машинских
радова код „Извођења радова на реконструкцији и
доградњи зграде Општине Козарска Дубица“, а који ће
се изводити на основу Уговора бр. 01-404-137/4-17 од
05.02.2018,године закљученог између
Општине
Козарска Дубица и предузећа „Нигра“ д.о.о из Козарске
Дубице као извођача радова.

Са именованом ће се закључити уговор о вршењу
стручног надзора, којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-111-13/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 12.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Стручни надзор обухвата послове утврђене у члану 119.
Закона о уређењу простора и грађењу и члану 5. и 6.
Правилника о вршењу стручног надзора у току
изградње објекта.

107.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
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III

Са именованим ће се закључити уговор о вршењу
стручног надзора, којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-111-20/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.02.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

109.
На основу члана 59. став 1 тачка 8. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 97/16) , члана 48 став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима
у органима јединице локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 97/16) , и члана 87. Статута општине Козарска
Дубица (''Службени гласник општине Козарска
Дубица'', бр. 3/14 и 2/15), a у складу са чланом 16.
Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и
систематизацију радних мјеста у градсјкој односно
општинској управи (,,Сл. гласник Републике Српске''
број:10/17) и чланом 5. Уредбе о категоријама ,
звањима и условима за обављање послова службеника
у јединицви локалне самоуправе (,,Сл. гласник
Републике Српске'' број:10/17) начелник општине
Козарска Дубица, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
КОЗАРСКА ДУБИЦА
Члан 1.
У правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Oпштинској управи
општине
Козарска Дубица , (''Службени гласник
општине Козарска Дубица'', бр.15/17 ) у даљем тексту
Правлник , у члану 75.Правилника послије ријечи
,,факултет '' додају се ријечи,, природног, техничког
или '' .
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Козарска Дубица".
Број: 01-022-14/17-1
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.03.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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