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123.

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

Члан 3.

На основу члана 6. тачка б) Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 20/12), а у вези са чланом 348. став (3) тачка д)
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,
60/15 и 18/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19) и члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
09/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Двадесет шестој редовној сједници одржаној дана
31.05.2019. године донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непосредном погодбом
некретнина у власништву Ошштине Козарска
Дубица у к.о. Козарска Дубица
Баста Зори из Козарске Дубице
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Стручним мишљењем и
урбанистичко-техничким условима издатим од стране
предузећа „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево, број. У-0513/19 од децембра 2018. године и Увјерењем Одјељења
за просторно уређење Општине Козарска Дубица, број:
05-363-29/19 од 24.04.2019. године, утврђују се начин и
услови продаје непосредном погодбом грађевинског
земљишта Баста Зори из Козарске Дубица, на локацији
у Козарској Дубици, у насељу Ђолови, Ул. Петра
Пеције, ради формирања грађевинске парцеле за
редовну употребу изграђеног стамбеног објекта.

Вриједност некретнине која је предмет продаје је
утврђена у складу са процјеном тренутне тржишне
вриједности од стране сталног судског вјештака
грађевинске струке Суботић Милана и износи 8,20
КМ/м2,
односно
6.182,80
КМ
(словима:
шестхиљадастоосамдесетдвије КМ и 80/100).
Купац Баста Зора из Козарске Дубице дужна је платити
купопродајну цијену из става 1. овог члана у року од 15
(петнаест) дана од дана закључења уговора о продаји
некретнина код нотара.
Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем
уговора о продаји у јавним евиденцијама некретнина
сноси купац.
Члан 4.
Општина Козарска Дубица је сагласна да се без њеног
даљег присуства и сагласности након уплате
купопродајне цијене Баста Зора из Козарске Дубице
укњижи као власник са дијелом 1/1 у јавном регистру о
непокретностима код Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове, Подручна једниница
Козарска Дубица.
Члан 5.
Продаја некретнина из члана 2. ове Одлуке провешће се
у свему у складу са чланом 6. тачка б) Правилника о
поступку
јавног
конкурса
за
располагање
непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Сл. гласник Републике
Српске“, број: 20/12).

Члан 2.

Члан 6.

Предмет продаје непосредном погодбом ради
комплетирања грађевинске парцеле Баста Зори из
Козарске Дубице су некретнине означене као:
-к.ч бр. 227/2 површине 754м2 уписана у л.н.
бр. 2390 к.о. Козарска Дубица 2 на име Општина
Козарска Дубица са дијелом 1/1 (што по грунтовним
подацима одговара к.ч. бр. 367/13 површине 754м2
уписана у з.к. ул. бр. 3617 к.о. Козарска Дубица на име
Општина Козарска Дубица са дијелом 1/1).

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 15 (петнаест) дана након уплате купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник о увођењу у
посјед.
Члан 7.
Овлашћује се Начелник Општине да може у име
Општине закључити уговор о продаји некретнина из
члана 2. ове Одлуке.
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Члан 8.

Члан 3.

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

Вриједност некретнине која је предмет продаје је
утврђена у складу са процјеном тренутне тржишне
вриједности од стране сталног судског вјештака
грађевинске струке Суботић Милана и износи 690,00
КМ (словима: шестодеведесет КМ).

Број: 02-013-55/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Купци, Карагић Владо и Карагић Милица из Козарске
Дубице дужни су платити купопродајну цијену из става
1. овог члана у року од 15 (петнаест) дана од дана
закључења уговора о продаји некретнина код нотара.

124.
На основу члана 6. тачка б) Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 20/12,), а у вези са чланом 348. став (3) тачка д)
Закона о стварним правима („Службени
гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,
60/15 и 18/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19) и члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
9/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Двадесет шестој редовној сједници одржаној дана
31.05.2019. године донијела је

Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем
уговора о продаји у јавним евиденцијама некретнина
сноси купац.
Члан 4.
Општина Козарска Дубица је сагласна да се без њеног
даљег присуства и сагласности након уплате
купопродајне цијене Карагић Владо и Карагић Милица
из Козарске Дубице укњиже као сувласници са дијелом
1/2 у јавном регистру о непокретностима код
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове, Подручна једниница Козарска Дубица.
Члан 5.

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непосредном погодбом
некретнина у власништву Општине Козарска
Дубица у к.о. Козарска Дубица 1
Карагић Влади и Карагић Милици из Козарске
Дубице

Продаја некретнина из члана 2. ове Одлуке провешће се
у свему у складу са чланом 6. тачка б) Правилника о
поступку
јавног
конкурса
за
располагање
непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Сл. гласник Републике
Српске“, број: 20/12).
Члан 6.

Члан 1.

Предаја земљишта у посјед купцима извршиће се у
року од 15 (петнаест) дана након уплате купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник о увођењу у
посјед.
Члан 7.

Овом Одлуком, у складу са Урбанистичко-техничким
условима за план парцелације ради утврђивања
земљишта за редовну употребу изведеног пословног
објекта, издатим од стране предузећа „Атриј“ д.о.о.
Добој, број: УТУ36/2019 АТКГ од априла 2019. године
и Увјерењем Одјељења за просторно уређење Општине
Козарска Дубица број: 05-363-28/19 од 19.04.2019.
године, утврђују се начин и услови продаје
непосредном погодбом грађевинског земљишта
Карагић Влади и Карагић Милици из Козарске Дубице,
на локацији у Козарској Дубици, Ул. Петровданска,
ради формирања грађевинске парцеле за редовну
употребу изведеног пословног објекта.

Овлашћује се начелник Општине да може у име
Општине закључити уговор о продаји некретнина из
члана 2. ове Одлуке.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-56/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 2.
Предмет продаје непосредном погодбом ради
комплетирања грађевинске парцеле Карагић Влади и
Карагић Милици из Козарске Дубице су некретнине
означене као:
-к.ч бр. 327/3 површине 34м2 уписана у л.н.
бр. 1581 к.о. Козарска Дубица 1 на име Општина
Козарска Дубица са дијелом 1/1 (што по грунтовним
подацима одговара к.ч. бр. 1/4559 повришне 30м2
уписана у к.о. Козарска Дубица).

125.
На основу члана 50. став (5) Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута Општине
Козарска Дубица („Службени глaсник Општине
Козарска Дубица“, број:09/17), на Двадесет шестој
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редовној сједници одржаној дана 31.05.2019. године,
Скупштина општине Козарска Дубица, донијела је

126.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-18 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној
сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

ОДЛУКУ
o усвајању Ревизије дијела Регулационог плана
„Ђолови 2“ Козарска Дубица
I
Усваја се Ревизија дијела Регулационог плана „Ђолови
2“ Козарска Дубица, у дијелу обухвата:
- са запада Улицом краља Петра I Ослободиоца од
раскршћа са Улицом краља Милутина, пружајући се до
раскршћа са Новосадском улицом (до бензинске пумпе
„Нешковић“)
- са сјевера Улицом краља Милутина до раскршћа са
Острошком улицом
- са истока Острошком улицом и обухвата дио зоне
предвиђен за индивидуално становање (20 стамбених
јединица), наставља Острошком улицом до раскршћа са
Ђурђевданском улицом и даље иде границом парцела
означених као к.ч. бр. 958/233 и к.ч. бр. 958/232, к.ч. бр.
958/234 и к.ч. бр. 958/235, к.ч. бр. 958/237 и к.ч. бр.
958/308 и к.ч. бр. 958/214 и к.ч. бр. 958/242 и к.ч. бр.
958/241 и излази на Савску улицу и даље иде према
Новосадској улици, гдје обухвата зону за индивидуално
становање (14 стамбених јединица), у укупној
површини 13,50 ха.
II

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ШАРКАН ТВРТКУ, ДРАКСЕНИЋ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Шаркан Твртка,
Драксенић бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког
дијела.
III
Елаборат Плана, израђен од стране „Радис“ д.о.о.
Источно Сарајево у мјесецу мају 2019. године, налази
се у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни дио.
IV

У складу са тачком I ове одлуке, Шаркан Твртко,
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:

План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела осталог грађевинског земљишта у
државној својини, у смислу члана 3. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16).

к.ч. 703 – дио, њива 3. класе, површине 1250 м², к.ч.
704 – дио, њива 2. класе, површине 3871 м² и к.ч. 704 –
дио, њива 3. класе, површине 489 м², к.ч. 705-дио њива
2.класе, површине 1160 м², к.ч. 691-дио њива 2.класе,
површине 5 м², к.ч. 693-дио њива 4.класе, површине
4537 м², к.ч. 700-дио њива 3.класе, површине 1653 м²,
к.ч. 695-дио њива 4 .класе, површине 125 м², к.ч. 694дио њива 4.класе, површине 26 м², к.ч. 869-дио њива
3.класе, површине 961 м², к.ч. 868-дио ливада 2.класе,
површине 5880 м², к.ч. 875-дио ливада 3.класе,
површине 152 м² и к.ч. 867-дио ливада 4.класе,
површине 2301 м², уписане у п.л. 101 к.о. Драксенић а
које заједно чине блок парцелу Д-6 укупне површине
22410 м²,

V
План се излаже на стали јавни увид код општинског
органа управе надлежног за послове просторног
уређења.
VI
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из тачке V
ове Одлуке.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Козарска Дубица“.

к.ч. 740 ливада 2. класе, површине 7727 м² и к.ч. 742
њива 3. класе, површине 12630 м², уписане у п.л.91 к.о.
Чуклинац, а које заједно чине блок парцелу Ч-К-1
укупне површине 20357м²,

Број: 02-013-54/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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к.ч. 139 ливада 3. класе, површине 1370 м², к.ч. 139
ливада 6. класе површине 80 м², к.ч. 141 ливада 3.класе,
површине 1680 м², к.ч. 141 ливада 6. класе, површине
1220 м², к.ч. 143 ливада 3.класе, површине 4730 м², к.ч.
145 ливада 7.класе, површине 800 м² и к.ч. 148 ливада
6.класе, површине 8630 м², уписане у п.л. 164 к.о.
Клековци, а које заједно чине блок парцелу К-1-1
укупне површине 18510 м²,

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-85/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

к.ч. 595/1-дио њива 3.класе, површине 3369 м², к.ч.
598/3-дио ливада 2.класе, површине 6550 м², к.ч. 605дио шума 3.класе, површине 1313 м², к.ч. 606-дио њива
3.класе, површине 4872 м², к.ч. 683-дио њива 3.класе,
површине 2234 м², к.ч. 684-дио њива 3.класе, површине
765 м², к.ч. 682/2-дио шума 2.класе, површине 695 м²,
к.ч. 682/1 шума 2.класе, површине 17 м² и к.ч. 597-дио
шума 3.класе, површине 185 м², уписане у п.л. 91 к.о.
Чуклинац, а која чини блок парцелу Ч-6 укупне
површине 20000 м² .

127.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-17 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 81277 м² односно 8,1277 xа.
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III

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

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 793,50 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 793,50 КМ .

I

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

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

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Шкондрић Владо,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 661/1 – дио, њива 3. класе, површине 3670 м², к.ч.
660 – дио, ливада 3. класе, површине 8580 м² , к.ч. 659 –
дио, њива 3. класе, површине 5351 м², к.ч. 655 - дио
њива 3.класе, површине 317 м², к.ч. 662/1 - дио њива
3.класе, површине 4980 м², к.ч. 657 - дио пашњак
3.класе, површине 2918 м², к.ч. 650 - дио њива 3.класе,
површине 1185 м², к.ч. 649 - дио ливада 2 .класе,
површине 405 м², к.ч. 829/6 -дио њива 3.класе,
површине 31472м² и к.ч. 658 - дио њива 3.класе,

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.

4
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површине 5600 м², уписане у п.л. 187 к.о. Млинарице а
које заједно чине блок парцелу М-7 укупне површине
64478 м².
к.ч. 654/1 – дио њива 3. класе, површине 1716 м² , к.ч.
653 - дио њива 3. класе, површине 31 м², к.ч. 655 – дио
њива 3.класе површине 1367 м², к.ч. 662/1 – дио, њива
3.класе површине 533 м², к.ч.656 – дио, њива 3.класе
површине 2830 м², к.ч. 651 – дио пашњак 1.класе
површине 287 м², к.ч. 657 – дио пашњак 3. класе,
површине 600 м²,
к.ч. 650 – дио њива 3. класе
површине 1595 м², к.ч. 646/6 - дио ливада 4.класе,
површине 615м², к.ч. 648 - дио ливада 2. класе,
површине 1880 м², к.ч. 649 – дио ливада 2.класе,
површине 1572 м², и к.ч. 829/6 – дио њива 4.класе,
површине 1615 м², уписане у п.л. 187 к.о. Млинарице, а
које заједно чине блок парцелу М-22 укупне површине
14641 м².

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-53/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

128.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-2/19
од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 79119 м² односно 7,9119 xа.
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 793,39 КМ.

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

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 793,39 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

I

IV

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Бабић Жељка, Драксенић
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Бабић Жељко,
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:

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

к.ч. 795-дио, њива 3. класе, површине 6061 м², к.ч. 775,
шума 3. класе, површине 991 м², к.ч. 774 њива 3.класе,
површине 5587 м², к.ч. 776 шума 3.класе, површине
1914 м², к.ч. 777 пашњак 1.класе, површине 3909 м²,
к.ч. 780 њива 3.класе, површине 10729 м², к.ч. 760
ливада 2.класе, површине 5978 м², к.ч. 761 њива
3.класе, површине 5358 м², к.ч. 762 њива 3.класе,
површине 4617 м² и к.ч. 781 њива 3.класе, површине

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

5
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2657 м², уписане у п.л. 91 к.о. Чуклинац, а које заједно
чине блок парцелу Ч-3 укупне површине 47801 м²,
к.ч. 595/1-дио њива 3.класе, површине 200 м², к.ч.
598/3-дио ливада 2.класе, површине 140 м², к.ч. 606-дио
њива 3.класе, површине 3660 м², к.ч. 598/4-дио ливада
2.класе, површине 4325 м²и к.ч. 682/1-дио шума
2.класе, површине 755 м², уписане у п.л. 91 к.о.
Чуклинац, а које заједно чине блок парцелу Ч-8 укупне
површине 9080 м² и

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-57/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

к.ч. 495/4 ливада 2.класе, површине 11516 м², а уписане
у п.л. 187 к.о. Млинарице, укупне површине 11516 м².

129.

Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 68397 м² односно 6,8397 xа.

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-3/19
од
16.05.2019
године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања ратарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 714,51 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 714,51 КМ .

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БИЖИЋ МАРКУ, СУВАЈА ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Бижић Маркa, Суваја бб,
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске које се налази
на територији општине Козарска Дубица.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V

II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Бижић Марко, Суваја
бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као:

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

к.ч. 662 – дио, ливада 4. класе, површине 10149 м², к.ч.
661 – дио, ливада 3. класе, површине 16550 м², к.ч. 660
, њива 6. класе, површине 1920 м², к.ч. 663, њива
6.класе, површине 900 м², к.ч. 655, ливада 4.класе,
површине 4846 м², к.ч. 664-дио, ливада 4.класе,
површине 5348 м², к.ч. 654 – дио, ливада 4.класе,
површине 2016 м², к.ч. 653/2-дио, ливада 7.класе,
површине 3019 м², к.ч. 650, ливада 3.класе, површине
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3820 м², к.ч. 657-дио, ливада 5.класе, површине 9606 м²,
к.ч.653/1-дио, ливада 4.класе, површине 6375 м², к.ч.
656, њива 6.класе, површине 2531 м² , к.ч. 648/3 – дио,
ливада 7.класе, површине 472 м²,к.ч. 659 – дио, ливада
3.класе површине 81 м², к.ч. 658 – дио, њива 6.класе
површине 285 м², к.ч.652, ливада 5.класе, површине
6560 м², к.ч. 649/2 – дио, шума 4.класе површине 2263
м², к.ч.648/1 – дио, ливада 6.класе површине 560 м²
,к.ч.648/2 – дио, ливада 7.класе 2776 м², к.ч. 651 – дио,
ливада 3.класе површине 7604 м², к.ч. 649/3 – дио,
шума 4.класе, површине 650 м²,к.ч. 648/4 – дио, ливада
4класе површине 3705 м² и к.ч. 649/1- дио шума 4.класе
површине 4108 м², уписане у п.л. 164 к.о. Клековци,
к.ч. 838 – дио ливада 3.класе површине 340 м², к.ч. 833
– дио ливада 3.класе површине 2908 м², к.ч. 936 – дио
шума 5.класе површине 343 м², к.ч.945 ливада 3.класе
површине 2700 м²,к.ч. 831- дио ливада3.класе
површине 4159 м²,к.ч.832 – дио ливада 3.класе
површине 8522 м², к.ч. 940 – дио ливада 3.класе
површине 16387 м²,к.ч. 938/1 – дио ливада 4.класе
површине 6981 м²,к.ч.937 – дио ливада 6.класе,
површине 2861 м²,к.ч. 938/2 – дио ливада 4.класе
површине 2358 м²,к.ч. 939 – дио ливада 3.класе
површине 3034 м²,к.ч. 946 – дио ливада 3.класе
површине 3276 м²,к.ч. 944 – дио ливада 3.класе
површине 7723 м²,к.ч. 947 – дио ливада 3.класе
површине 3283 м², к.ч. 948 – дио ливада 3.класе
површине 6171 м², к.ч. 949 – дио ливада 6.класе
површине 10318 м² и к.ч. 950 – дио ливада 3.класе
површине 202 м², уписане у п.л. 362, к.о. Јошик а које
заједно чине блок парцелу Ј-1 укупне површине
177710 м².

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-58/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

130.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367- 4 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1573,42 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БЈЕЛОВУК СВЈЕТЛАНИ, ДЕМИРОВАЦ бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 1573,42 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Бјеловук Свјетлана,
Демировац бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Бјеловук Свјетлана,
Демировац бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
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закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:

131.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367- 5 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

к.ч. 488/1-дио, ливада 3. класе, површине 14624 м², к.ч.
488/2-дио, њива 4. класе, површине 205 м², к.ч. 489дио, њива 4.класе, површине 2304 м², к.ч. 491-дио
пашњак 1.класе, површине 237 м² и к.ч. 492/1-дио,
шума 3.класе, површине 11130 м², уписане у п.л. 187,
к.о. Млинарице, а које заједно чине блок парцелу М-21
површине 28500 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 283,00 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БЛАГОЈЕВИЋ БРАНКУ, МЕЂЕЂА бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 283,00 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Благојевић Бранка,
Међеђа бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Благојевић Бранку,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:

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

к.ч. 895/2-дио, ливада 5. класе, површине 372 м² ,
уписане у п.л. 187, к.о. Млинарице, к.ч. 135/1 – дио,
њива 5. класе, површине 17435 м², к.ч. 121/1-дио, њива
5. класе, површине 2256 м², к.ч. 202/1- дио, ливада 5.
класе, површине 17153 м² и к.ч. 204/1-дио, ливада 4.
класе, површине 12390 м², уписане у п.л. 194, к.о.
Међеђа, а које заједно чине блок парцелу М-17
површине 49606 м².

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

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања ратарска
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-59/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 409,22 КМ.
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Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 409,22 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БЛАГОЈЕВИЋ ДАВОРУ, МЕЂЕЂА бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

IV

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Благојевић Давора,
Међеђа бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

У складу са тачком I ове одлуке, Благојевић Давор,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:

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

к.ч. 1087/1-дио, шума 6. класе, површине 250 м², к.ч.
1099/1-дио, ливада 3. класе, површине 9141 м², к.ч.
1102-дио шума 4.класе, површине 4005 м², к.ч. 1111дио шума 4.класе, површине 2662 м², к.ч. 1045-дио
шума 4.класе, површине 943 м², к.ч. 1046/1-дио ливада
4.класе, површине 35 м², к.ч. 1044-дио њива 4.класе,
површине 1928 м², к.ч. 1043-дио шума 6.класе,
површине 220 м², к.ч. 1094/1 ливада 3.класе, површине
3838 м², к.ч. 1103 ливада 3.класе, површине 3597 м²,
к.ч. 1104 ливада 3.класе, површине 3597 м², к.ч. 1097дио ливада 3.класе, површине 413 м², к.ч. 1110 ливада
2.класе, површине 7634 м², к.ч. 1109-дио шума 4.класе,
површине 6875 м², к.ч. 1108-дио ливада 3.класе,
површине 3111 м², к.ч. 1113 ливада 2.класе, површине
5006 м², к.ч. 1117 шума 5.класе, површине 352 м², к.ч.
1119-дио ливада 2.класе, површине 6945 м², к.ч. 1118
трстици 1.класе, површине 1600м² и к.ч. 1105-дио шума
6.класе, површине 1544м², уписане у п.л. 187/28 к.о.
Млинарице, а које заједно чине блок парцелу М-3
укупне површине 63696 м².

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-60/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

132.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367- 6 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 628,80 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 628,80 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
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IV

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Благојевић Стеве, Међеђа
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

У складу са тачком I ове одлуке, Благојевић Стево,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:

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

к.ч. 895/2 – дио, ливада 5. класе, површине 33175 м²,
уписана у п.л. 187, к.о. Млинарице и к.ч. 135/1 –
дио,њива 5. класе, површине 8299 м² уписана у п.л.
194, к.о.Међеђа а које заједно чине блок парцелу М14 површине 41474 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања ратарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.

III
Број: 02-013-61/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 331,79 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 331,79 КМ .

133.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-7 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Козарска Дубица и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БЛАГОЈЕВИЋ СТЕВИ , Међеђа бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
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к.ч. 880-дио, њива 3. класе, површине 42 м², к.ч. 879дио, њива 3. класе, површине 625 м², к.ч. 877-дио њива
4.класе, површине 4030 м², к.ч. 873-дио њива 3.класе,
површине 2921 м², к.ч. 869-дио њива 3.класе, површине
1885 м², к.ч. 868-дио њива 4.класе, површине 1305 м²,
к.ч. 876-дио шума 2.класе, површине 5398 м², к.ч. 882дио њива 3.класе, површине 8560 м², к.ч. 885-дио
ливада 4.класе, површине 45 м², к.ч. 901/11-дио шума
3.класе, површине 3470 м², к.ч. 901/1-дио шума 3.класе,
површине 897 м², к.ч. 874 њива 4.класе, површине
12866 м², к.ч. 878 њива 4.класе, површине 1963 м² и
к.ч. 875-дио ливада 4.класе, површине 8783 м², уписане
у п.л. 101 к.о. Драксенић, а које заједно чине блок
парцелу Д-5 укупне површине 52790 м².

VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-62/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања ратарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

134.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367- 8 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној
сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 504,27 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 504,27 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Козарска Дубица и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ВЛАЈИНИЋ ДРАШКУ, ЧУКЛИНАЦ бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Влајинић Драшка бб,
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске које се налази
на територији општине Козарска Дубица.

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.

II
У складу са тачком I ове одлуке, Влајинић Драшко,
Чуклинац бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
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3.класе, површине 327 м², к.ч. 692 шума 3.класе,
површине 1440 м², к.ч. 693-дио њива 4.класе, површине
4557 м², к.ч. 870 шума 3.класе, површине 1254 м², к.ч.
877-дио њива 4.класе, површине 7524 м², к.ч. 873 њива
3.класе, површине 9838 м², к.ч. 873-дио њива 4.класе,
површине 3846 м², к.ч. 869-дио њива 3.класе, површине
6233 м², к.ч. 670 шума 3.класе, површине 720 м², к.ч.
673/1 ливада 1.класе, површине 2530 м², к.ч. 673/2
ливада 1.класе, површине 4721м², к.ч. 673/3 ливада
1.класе, површине 3768 м², к.ч. 673/4 шума 4.класе,
површине 121 м², к.ч. 871 њива 3.класе, површине 3952
м², к.ч. 872 шума 3.класе, површине 488 м², и к.ч. 683дио њива 2.класе, површине 30 м², уписане у п.л. 101
к.о. Драксенић а које заједно чине блок парцелу Д-4
укупне површине 102153 м².

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-63/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

135.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367- 9 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној
сједници
одржаној дана 31.05.2109. године донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1073,31 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 1073,31 КМ .

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ВЛАЈИНИЋ ЗОРАНУ, ДРАКСЕНИЋ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I

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

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

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

II

V

У складу са тачком I ове одлуке, Влајинић Зоран,
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:

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

к.ч. 680-дио, њива 2. класе, површине 6533 м², к.ч. 681дио, шума 3. класе, површине 634 м², к.ч. 672-дио
ливада 1.класе, површине 9120 м², к.ч. 668 - дио ливада
4.класе, површине 2768 м², к.ч. 669-дио ливада 4.класе,
површине 4011 м², к.ч. 679-дио њива 2.класе, површине
240 м², к.ч. 674-дио њива 2.класе, површине 12830 м²,
к.ч. 675 - дио њива 2.класе, површине 9216 м², к.ч. 691дио њива 2.класе, површине 5452 м², к.ч. 704 - дио њива

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
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2.класе, површине 1041 м², к.ч. 675-дио њива 2.класе,
површине 1190 м², к.ч. 674-дио
њива 2.класе,
површине 768 м², к.ч. 680-дио њива 2.класе, површине
4030 м² и к.ч. 683-дио њива 2.класе, површине 10608
м², к.ч. 678 пашњак 1.класе, површине 1476 м², к.ч. 676
њива 2.класе, повешине 3959 м², к.ч. 679-дио њива
2.класе, површине 23 м² и к.ч. 677 њива 2.класе,
површине 98 м², уписане у п.л. 101 к.о. Драксенић а
које заједно чине блок парцелу Д-3 укупне површине
46360 м².

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-64/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

136.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-10 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године донoси:

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 507,00 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 507,00 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ВЛАЈНИЋ САШИ, ДРАКСЕНИЋ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

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

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

II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Влајнић Саша,
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:

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

к.ч. 685-дио, њива 2. класе, површине 6911 м², к.ч. 686дио, њива 2. класе, површине 3833 м², к.ч. 688-дио
воћњак 4.класе, површине 951 м², к.ч. 689-дио њива
2.класе, површине 2952 м², к.ч. 690-дио њива 2.класе,
површине 2724 м², к.ч. 709-дио њива 2.класе, површине
483 м², к.ч. 708-дио њива 2.класе, површине 1658 м²,
к.ч. 705-дио њива 2.класе, површине 1155 м², к.ч. 704дио њива 3.класе, површине 2500 м², к.ч. 691-дио њива

Број: 02-013-65/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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Чуклинац, а које заједно чине блок парцелу Ч-2 укупне
површине 46932м²,

137.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-12 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица на Двадет шестој редовној сједници одржаној
дана 31.05.2019. године, донoси:

к.ч. 835 њива 3. класе, површине 4214 м², к.ч. 834-дио
њива 2. класе површине 3803 м² и к.ч. 696-дио ливада
2.класе, површине 5659 м², уписане у п.л. 91 к.о.
Чуклинац, а које заједно чине блок парцелу Ч-2-1
укупне површине 13676 м² .
Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 87650 м² односно 8,7650 xа.
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 920,89 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДАМЈАНОВИЋ РАДОМИРУ, ДРАКСЕНИЋ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 920,89 КМ .

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Дамјановић Радомира,
Драксенић бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

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

У складу са тачком I ове одлуке,
Дамјаноивић
Радомир, Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем
тексту: закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:

V

к.ч. 827 – дио, ливада 2.класе, површине 3300 м²,
к.ч.828 ливада 2. класе, површине 2980 м² и к.ч. 829,
ливада 2.класе, површине 4960 м², к.ч. 830-дио њива
4.класе, површине 4870 м², к.ч. 940-дио ливада 3.класе,
површине 1762 м², к.ч. 941-дио ливада 3.класе,
површине 7180 м², к.ч. 838-дио ливада 3.класе,
површине 322 м² и к.ч. 831-дио ливада 3 .класе,
површине 1668 м², уписане у п.л. 362 к.о. Јошик а које
заједно чине блок парцелу Ј-9 укупне површине 27042
м²,

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.

к.ч. 845-дио ливада 2. класе, површине 6870 м², к.ч.
846/1-дио ливада 2.класе, површине 5435 м², к.ч. 846/2дио ливада 2.класе, површине 3284 м², к.ч. 843 њива
3.класе, површине 2154 м², к.ч. 842 ливада 2.класе,
површине 7975 м², к.ч. 841 њива 3.класе, површине
5383 м², к.ч. 840 њива 3.класе, површине 13358 м², к.ч.
847 њива 3.класе,површине 1027 м² и к.ч. 844 шума
3.класе, површине 1446 м², уписане у п.л.91 к.о.

Број: 02-013-66/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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к.ч. 470-дио њива 2. Класе површине 3525 м² и к.ч. 471дио шума 6 класе површине 2664 м², уписане у п.л. 187
к.о. Млинарице, а које чине блок парцелу М-20 укупне
површине 6189 м².

138.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-11 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године донoси:

Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 191000 м² односно 19,1000
xа.
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1569,92 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЂЕКАНОВИЋ ЗДРАВКУ, Међеђа бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 1569,92 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

I

IV

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Ђекановић Здравка,
Међеђа бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Ђекановић Здравко,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 895/4 – дио, ливада 5. класе, површине 17812 м²,
к.ч. 891/2 – дио, ливада 5. класе, површине 15653 м² и
к.ч. 895/2 – дио, ливада 5. класе, површине 50638 м²,
уписане у п.л. 187 к.о. Млинарице а које заједно чине
блок парцелу М-13 укупне површине 84103 м²,
к.ч. 895/2 - дио, ливада 5. класе, површине 31995
м²,уписана у п.л.187 к.о.Млинарице и к.ч. 135/1 - дио,
њива 5. класе, површине 19663 м², уписане у п.л.194
к.о. Међеђа а које заједно чине блок парцелу М-15
укупне површине 51658 м²,
к.ч. 895/8-дио, ливада 5. класе, површине 8947 м² и к.ч.
891/11- дио ливада 5. класе површине 531 м², уписане у
п.л. 187 к.о. Млинарице и к.ч. 121/1- дио њива 5. Класе
површине 8098 м² и к.ч. 135/8-дио њива 5. класе,
површине 19234 м², уписане у п.л. 194 к.о. Међеђа, а
које заједно чине блок парцелу М-18 укупне површине
36810 м²,
к.ч. 475-дио ливада 2. класе површине 12240 м² уписане
у п.л. 187 к.о. Млинарице, а која чини блок парцелу М19 укупне површине 12240 м², и

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-67/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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Службени гласник Општине Козарска Дубица
површине 705 м², к.ч. 935-дио њива 3.класе, површине
171 м², к.ч. 936-дио ливада 2.класе, површине 1093 м²,
к.ч. 934-дио шума 3.класе, површине 380 м², к.ч. 942/1дио шума 4.класе, површине 117 м², к.ч. 942/2-дио
шума 4.класе, површине 197 м², к.ч. 942/3-дио шума
4.класе, површине 235 м², к.ч. 1008, ливада 3. класе,
површине 9310 м², к.ч. 1006, ливада 3. класе, површине
7539 м², к.ч. 997, ливада 2. класе, површине 4795 м²,
к.ч. 1130 шума 4. класе, површине 1762 м², к.ч. 1128 м²,
ливада 2.класе, површине 13095 м² и к.ч. 1004 ливада
2.класе, површине 6151 м², уписане у п.л. 187/28 к.о.
Млинарице а које заједно чине блок парцелу М-1,
укупне површине 101907 м²,
к.ч. 913 - дио ливада 4. класе, површине 3645 м², к.ч.
912 ливада 4. класе, површине 4224м², 912-дио ливда
5.класе, површине 883 м², к.ч. 1143-дио ливада 4 .класе,
површине 10205 м², к.ч. 1138-дио пашњак 1.класе,
површине 2086 м², к.ч. 1159-дио трстици и мочваре
1.класе, површине 505 м², к.ч. 1169/3-дио ливада
5.класе, површине 1381 м², к.ч. 1165-дио ливада
5.класе, површине 6445 м², к.ч. 1157-дио ливада
5.класе, површине 7110 м², к.ч. 1153 – дио, трстици и
мочваре 1. класе, површине 1937 м², к.ч. 1152 – дио,
ливада 4. класе, површине 1260 м², к.ч. 1144/1 – дио,
ливада 4. класе, површине 468 м², к.ч. 1139-дио ливада
4. класе, површине 5413 м², к.ч. 1144/2-дио ливада
4.класе, површине 200м², к.ч. 1158 ливада 3.класе,
површине 6478 м², к.ч. 1154 ливада 5.класе, површине
957 м², к.ч. 1141 ливада 4 .класе, површине 439 м², к.ч.
1140 трстици и мочваре 1.класе, површине 1854 м², к.ч.
1142 ливада 5.класе, површине 2326 м², уписане у
п.л.187 к.о. Млинарице а које заједно чине блок
парцелу М-12, укупне површине 57816м²,
к.ч. 895/2 -дио ливада 5. класе, површине 7045,
уписане у п.л. 187 к.о. Млинарице. к.ч. 135/1 – дио
њива 5. класе површине 15461 м², к.ч. 121/1 – дио њива
5.класе, површине 4417 м², к.ч. 202/1 – дио ливада 5.
класе, површине 9262 м², к.ч. 204/1 - дио ливада
4.класе, површине 9858 м², уписане у п.л. 194 к.о.
Међеђа а које заједно чине блок парцелу М-16, укупне
површине 46043 м².

139.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде,
број:
12.03.5-330-1367-13/19
од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној
сједници
одржаној дана 31.05.2019 године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЂЕКАНОВИЋ МИОДРАГУ, МЕЂЕЂА ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као
најповољнија понуда Ђекановић Миодрага, Међеђа
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Ђекановић Миодраг,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 1014 – дио, њива 3. класе, површине 674 м², к.ч.
1013 – дио, ливада 2. класе, површине 4362 м², к.ч. 1011
– дио, ливада 2. класе, површине 2482 м², к.ч. 1010-дио
ливада 2.класе, површине 4953 м², к.ч. 1007-дио ливада
2.класе, површине 8115 м², к.ч. 1143-дио ливада
4.класе, површине 25 м², к.ч. 912-дио ливда 5.класе,
површине 388 м², к.ч. 913-дио ливада 4 .класе,
површине 737 м², к.ч. 914-дио ливада 5.класе,
површине 1600 м², к.ч. 915-дио ливада 4.класе,
површине 408 м², к.ч. 916-дио ливада 4.класе,
површине 410 м², к.ч. 917-дио ливада 3.класе,
површине 1480 м², к.ч. 1003-дио њива 3.класе,
површине 8720 м², к.ч. 1000 – дио, ливада 3. класе,
површине 6495 м², к.ч. 980 – дио, ливада 2. класе,
површине 1535 м², к.ч. 979/2 – дио, пашњак 1. класе,
површине 840 м², к.ч. 979/1-дио ливада 2. класе,
површине 1850 м², к.ч. 946-дио ливада 2.класе,
површине 5525 м², к.ч. 943/1-дио ливада 3.класе,
површине 5090 м², к.ч. 943/2-дио ливада 3.класе,
површине 668 м², к.ч. 943/3-дио ливада 3 .класе,

Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 205766 м² односно 20,5766
xа.
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1975,43 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 1975,43 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
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Службени гласник Општине Козарска Дубица
IV

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Кесић Љубана, Међеђа бб,
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске које се налази
на територији општине Козарска Дубица.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

II
У складу са тачком I ове одлуке, Кесић Љубану,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 802/2 – дио, њива 4. класе, површине 953 м², к.ч.
803 – дио, шума 3. класе, површине 1268 м², к.ч. 804 –
дио, ливада 2. класе, површине 1918 м², к.ч. 806/5- дио,
ливада 2. класе, површине 2867 м², к.ч. 806/4.-дио,
ливада 2. класе, површине 8696 м², к.ч. 806/3-дио,
ливада 2. класе, површине 552 м², к.ч. 798/1, воћњак 5.
класе, површине 147 м², к.ч. 797/1, двориште, површине
117 м², к.ч.799, њива 3.класе, површине 2100 м²,
к.ч.800, ливада 2. класе, површине 1882 м²,
к.ч.801,ливада 2. класе, површине 2315 м², к.ч.792,
ливада 2.класе површине 3220 м², к.ч.793/1, њива 3.
класе, површине 2525 м², к.ч.785- дио, шума 3.класе,
површине 755 м², к.ч.786-дио, шума 3.класе површине
830 м², к.ч.787-дио, шума 3. класе, површине 1380 м²,
к.ч.788/1-дио, шума 3. класе, 3473 м², по све уписане у
п.л. 187, к.о. Млинарице а које заједно чине блок
парцелу М-10 укупне површине од 34988 м² и к.ч.
788/1 – дио, шума 3. класе, површине 540 м² , к.ч. 787дио, шума 3. класе, површине 460 м², к.ч 786- дио,
шума 3. класе, површине 300 м², к.ч. 785 – дио, шума 3.
класе, површине 285 м², к.ч. 806/1 – дио, ливада 2.
класе, површине 3240 м², к.ч. 806/2 – дио, ливада
2.класе површине 3576 м², к.ч. 806/36 – дио, ливада 2.
класе, површине 490 м², к.ч. 777 – дио, ливада 2. класе,
површине 4530 м², и к.ч. 782/1 – дио, њива 3. класе,
површине 8633 м²,
уписане у п.л. 187, к.о.
Млинарице а које заједно чине блок парцелу М-11
површине 22054 м².

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-68/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

140.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-14 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 57042 м² односно 5,7042 xа.
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КЕСИЋ ЉУБАНУ, Међеђа бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 601,34 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 601,34 КМ .
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Службени гласник Општине Козарска Дубица

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

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КЛИНЦОВ МИЛОШУ, Драксенић бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Клинцов Милоша,
Драксенић бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Клинцов Милош,
Драксенић бб, Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 700 – дио, шума 3. класе, површине 55 м², к.ч. 701
– дио, њива 4. класе, површине 8900 м², к.ч. 702 – дио,
шума 3. класе, површине 1935 м², к.ч. 703/1 - дио, њива
3. класе, површине 8375 м², к.ч.703/2 -дио, њива 3.
класе, површине 3480 м², к.ч. 703/3 - дио, њива 3. класе,
површине 2930 м², к.ч. 833 - дио, ливада 2. класе,
површине 1965 м² и к.ч. 834 - дио, њива 3.класе ,
површине 2269 м², уписане у п.л. 91. к.о. Чуклинац а
које заједно чине блок парцелу Ч-1 површине 29909
м².

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-69/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

141.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-15 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 292,16 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 292,16 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Козарска Дубица и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
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Службени гласник Општине Козарска Дубица

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

II
У складу са тачком I ове одлуке, Кнежевић Рајко ,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 933/2 – дио, ливада 2. класе, површине 436 м², к.ч.
933/2 – дио, ливада 2. класе, површине 2695 м², к.ч.
930/1 – дио, ливада 2. класе, површине 8645 м², к.ч. 920,
шума 6. класе, површине 255 м², к.ч. 921, ливада 2.
класе, површине 2920 м², к.ч. 923/1, њива 3. класе,
површине 1026 м², к.ч. 924, ливада 2. класе, површине
2962 м², к.ч. 925, шума 4. класе, површине 774 м²,
к.ч.926, шума 4.класе, површине 680 м², к.ч. 927/1,
ливада 2. класе, површине 5253 м², к.ч. 929, шума 4.
класе, површине 1000 м², к.ч, 802/2 – дио, њива 4.класе
површине 434 м², к.ч.803 – дио , шума 3. класе,
површине 952 м², к.ч.804 - дио, ливада 2.класе,
површине 1542 м² и к.ч.806/5 - дио, ливада 2.класе
површине 983 м², уписане у п.л. 187, к.о. Млинарице а
које заједно чине блок парцелу М-9 површине 30557
м².

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-70/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

142.

III

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-16 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 327,07 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 327,07 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Козарска Дубица и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.

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

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Кнежевић Рајка, Међеђа
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
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Службени гласник Општине Козарска Дубица
шума 3.класе, површине 2112 м², к.ч. 165-дио ливада
2.класе, површине 13931 м², к.ч. 162 - дио ливада
2.класе, површине 9377 м², к.ч. 163-дио шума 2.класе,
површине 3008 м² и к.ч. 164 - дио шума 2.класе,
површине 1140 м²,уписане у п.л. 15/13 к.о. Главинац а
које заједно чине блок парцелу Г-1 укупне површине
42652 м²,
к.ч. 316 шума 3. класе, површине 5315 м² уписане у
п.л.15/13 к.о. Главинац, а која чини блок парцелу Г-2
укупне површине 5315 м².
Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 47967 м² односно 4,7967 xа.

VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-71/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања ратарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

143.

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 516,13 КМ.

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде,
број:
12.03.5-330-1367-31/19
од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 516,13 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Козарска Дубица и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КОВАЧЕВИЋ РАДЕТУ, ДЕМИРОВАЦ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

I

V

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Ковачевић Раде, Јошик бб,
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске које се налази
на територији општине Козарска Дубица.

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII

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

У складу са тачком I ове одлуке, Ковачевић Раде,
Демировац бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 173/2 – дио, ливада 3. класе, површине 4055 м², к.ч.
172 – дио, ливада 2. класе, површине 2851 м², к.ч. 182 –
дио, ливада 2. класе, површине 6178 м², к.ч. 183-дио

Број: 02-013-72/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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површине 3190 м², к.ч. 941/6 њива 3.класе, површине
1587 м², к.ч. 941/4 њива 3.класе, поврсине 1204 м², к.ч.
941/2 њива 3 класе, површине 1358 м², к.ч. 967/1 њива
3.класе, површине 2077 м², к.ч. 970 њива 3 клаасе,
површине 2689 м², к.ч. 971 њива 3.класе, површине
4355 м², к.ч. 977 њива 3.класе, површине 2820 м², к.ч.
976 њива 3.класе, површине 3376 м², к.ч. 975 ливада
2.класе, површине 4734 м², к.ч. 978 ливада 2.класе,
површине 5377 м² и к.ч. 946-дио, ливада 2.класе,
површине 2510м² уписане у п.л. 187/28 к.о. Млинарице,
а које заједно чине блок парцелу М-5 укупне
површине 56962 м²
к.ч. 961/1-дио ливада 2.класе, површине 703 м², 982дио ливада 3.класе, површине 2610 м², к.ч. 985-дио
ливада 2.класе, површине 3205 м², к.ч. 986/2-дио ливада
2.класе, површине 2114 м², к.ч. 960/2-дио ливада
2.класе, површине 391 м² и к.ч. 983-дио трстици
1.класе, површине 67 м² уписане у п.л. 187/28 к.о.
Млинарице, а које заједно чине блок парцелу М-6
укупне површине 9090 м².
Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 66052 м² односно 6,6052 xа.

144.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде,
број:
12.03.5-330-1367-30/19
од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ ЛОНЧАР
МИЛАНКИ МЕЂЕЂА бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

I

III

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Лончар Миланке, Међеђа
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 676,52 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 676,52 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

У складу са тачком I ове одлуке, Лончар Миланка,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 933/2-дио, ливада 2. класе, површине 70090 м², к.ч.
633/2-дио, ливада 2. класе, површине 1090 м², к.ч. 937дио њива 3.класе, површине 25 м², к.ч. 938-дио њива
3.класе, површине 2903 м², к.ч. 940/2-дио њива 3.
Класе, површине 935 м², к.ч. 943/3-дио ливада 3.класе,
површине 240 м², к.ч. 943/2-дио ливада 3.класе,
површине 141 м², к.ч. 943/1-дио ливада 3.класе,
површине 85 м², к.ч. 944/1-дио њива 4.класе, површине
1842 м², к.ч. 945/1-дио њива 3.класе, површине 2400 м²,
к.ч. 947/2-дио њива 4.класе, површине 7250 м², к.ч.
979/1-дио ливада 2.класе, површине 770 м², к.ч. 979/2дио пашњак 1.класе, површине 480 м², к.ч. 1000-дио
ливада 3.класе, површине 145 м², к.ч. 965/1-дио њива
5.класе, површине 589 м², к.ч. 968-дио њива 5.класе,
површине 176 м², к.ч. 969-дио њива 5.класе, површине
240 м², к.ч. 972-дио трстици 1.класе, површине 310 м²,
к.ч. 973-дио трстици 1.класе, површине 432 м², к.ч. 974дио трстици 1.класа, површине 226 м², к.ч. 981/1-дио
трстици 1.класе, површине 32 м², к.ч. 980-дио ливада
2.класе, површине 2384 м², к.ч. 939/2 њива 3.класе,

IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Козарска Дубица и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
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1099/1-дио ливада 3.класе, површине 370 м², к.ч. 1105дио шума 6.класе, површине 8368 м², к.ч. 1108-дио
ливада 3.класе, површине 6521 м², к.ч. 1169/2-дио
ливада 5.класе, површине 1005 м², к.ч. 1135-дио ливада
4.класе, површине 763 м², к.ч. 1119-дио ливада 2.класе,
површине 10490 м², к.ч. 1136-дио трстици 1.класе,
површине 103 м², к.ч. 1137-дио трстици 1.класе,
површине 33 м², к.ч. 1138-дио пашњак 1.класе,
површине 3165 м², к.ч. 1139-дио ливада 4.класе,
површине 213 м², к.ч. 1143-дио ливада 4.класе,
површине 3179 м², к.ч. 1131-дио ливада 2.класе,
површине 6110 м², к.ч. 1127-дио њива 3.класе,
површине 5507 м², к.ч. 1014-дио њива 3.класе,
површине 3458 м², к.ч. 1013-дио ливада 2.класе,
површине 1593 м², к.ч. 1106 воћњак 5.класе, површине
4856 м², к.ч. 1107 њива 3.класе, површине 4556м², к.ч.
1122 ливада 2.класе, површине 6928 м², к.ч. 1121 њива
3.класе, површине 442 м², к.ч. 1124 њива 3.класе,
површине 4005 м², к.ч. 1134 њива 3.класе, површине
2340 м², к.ч. 1133 воћњак 5.класе, површине 2230 м² и
к.ч. 1126 шума 4.клас, површине 907 м², уписане у п.л.
187/28 к.о. Млинарице, а које заједно чине блок
парцелу М-2 укупне површине 81100 м².

VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-73/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

145.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде,
број:
12.03.5-330-1367-29/19
од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 783,80 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 783,80 КМ .

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЛОНЧАР МИЛИНКУ, МЕЂЕЂА бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Лончар Милинка, Међеђа
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V

У складу са тачком I ове одлуке, Лончар Милинко,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 1097-дио, ливада 3. класе, површине 1690 м², к.ч.
1172/2-дио, ливада 4. класе, површине 370 м², к.ч.
1169/1-дио ливада 5.класе, површине 1898 м², к.ч.

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
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6.класе, површине 1034 м², к.ч. 1099/1-дио ливада
3.класе, површине 10864 м², к.ч. 1102-дио шума 4.класе,
површине 2210 м², к.ч. 1046/1-дио ливада 4.класе,
површине 2987 м², к.ч. 1046/1 ливада 3.класе, површине
11423 м², к.ч. 1047/2 ливада 4.класе, површине 1035 м²,
к.ч. 1111-дио шума 4.класе, површине 515 м², к.ч. 1045дио шума 4.класе, површине 3513 м², к.ч. 1044-дио
њива 4.класе, површине 9761 м², к.ч. 1039/2-дио ливада
3.класе, површине 948 м², к.ч. 1043-дио шума 6.класе,
површине 40 м² и к.ч. 1099/4-дио ливада 3.класе,
површине 3965 м², уписане у п.л. 187/28 к.о.
Млинарице, а које заједно чине блок парцелу М-4
укупне површине 55414 м².

VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-74/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

146.

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 534,48 КМ.

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде,
број:
12.03.5-330-1367-28/19
од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 534,48 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Козарска Дубица и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.

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

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Милановић Драгића,
Међеђа бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.

У складу са тачком I ове одлуке, Милановић Драгић,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 1086/3, ливада 2. класе, површине 4653 м², к.ч.
1086/1, ливада 3. класе, површине 1795 м², к.ч. 1189/2
ливада 3.класе, површине 671 м², к.ч. 1087/1-дио шума

Број: 02-013-75/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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к.ч. 842/12 њива 2. класе, површине 4400 м², к.ч.
842/13 њива 2. класе, површине 4070 м²,к.ч. 842/2, њива
2.класе површине 13091 м², к.ч.842/3, њива 3.класе,
површине 15040 м², к.ч.842/8 њива 3.класе, површине
150 м²,к.ч.839 – дио,ливада 3.класе, површине 1291 м² и
к.ч.842/2 – дио,ливада 2.класе 5716 м² уписане у п.л.362
к.о. Јошик, а које заједно чине блок парцелу Ј-8 укупне
површине 43758 м².
Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 160171 м² односно 16,0171
xа.

147.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-27 /19 од
16.05.2019 године , Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1647,65 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МИЛАНОВИЋ МИРКУ, ЈОШИК ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 1647,65 КМ .

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Милановић Мирка, Јошик
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Милановић Мирко,
Јошик бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као:
к.ч. 924 – дио, њива 3. класе, површине 5639 м², к.ч.
926 – дио, њива 3. класе, површине 13181 м² , к.ч. 933/3
– дио, њива 4. класе, површине 489 м², к.ч. 705-дио
њива 2.класе, површине 1160 м², к.ч. 691-дио њива
2.класе, површине 4020 м², к.ч. 929-дио шума 3.класе,
површине 13091 м², к.ч. 925 њива 3.класе, површине
6030 м², к.ч. 930/1-дио њива 4 .класе, површине 11219
м², к.ч. 932-дио ливада 3.класе, површине 1862 м², к.ч.
834-дио шума 3.класе, површине 206 м², к.ч. 833-дио
ливада 3.класе, површине 4102 м², к.ч. 928 ливада
2.класе, површине 12620 м² ,к.ч. 835 – дио, ливада
3.класе површине 6508 к.ч. 836/2-дио ливада 2.класе,
површине 9377 м²,к.ч. 838 – дио, ливада 3.класе,
површине 426 м²,к.ч.837 – дио, ливада 3.класе
површине 3559 м², к.ч. 841- дио, пашњак 2.класе,
површине 3240 м², к.ч. 842/7 – дио , њива 3.класе,
површине 3073 м², к.ч. 836/1 – дио, ливада 2.класе
површине 3020 м² и к.ч. 927, ливада 2.класе, површине
15240 м² а све уписане у п.л. 362 к.о. Јошик а које
заједно чине блок парцелу Ј-7 укупне површине
116413 м²,

IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Козарска Дубица и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-76/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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148.
III

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-26 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 410,20 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 410,20 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Козарска Дубица и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
САВКОВИЋ НЕДЕЉКУ, ДРАКСЕНИЋ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Савковић Недељко,
Драксенић бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII

У складу са тачком I ове одлуке, Савковић Недељко
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 590 – дио, шума 3. класе, површине 520 м², к.ч. 596
– дио, шума 3. класе, површине 1410 м², к.ч. 591 – дио,
њива 3. класе, површине 4057 м², к.ч. 592-дио ливада
4.класе, површине 11851 м², к.ч. 593-дио њива 3.класе,
површине 3332 м², к.ч. 686 шума 3.класе, површине
1168 м², к.ч. 685-дио шума 3.класе, површине 1625 м²,
к.ч. 684-дио њива 3.класе, површине 830 м², к.ч. 681дио њива 3.класе, површине 2192 м², к.ч. 597-дио шума
3.класе, површине 4555 м², к.ч. 598/1-дио ливада
2.класе, површине 4088 м² и к.ч. 598/2-дио ливада
2.класе, површине 5602 м² уписане у п.л. 91 к.о.
Чуклинац а које заједно чине блок парцелу Ч-4 укупне
површине 41230 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-77/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

149.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
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Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-25 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЊЕГОВАН ГОРАНУ, МЕЂЕЂА бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Његован Горана, Међеђа
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-78/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

У складу са тачком I ове одлуке, Његован Горан,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 789 – дио, њива 5. класе, површине 105 м², к.ч. 862
– дио, воћњак 3. класе, површине 2565 м², к.ч. 861 –
дио, воћњак 3. класе, површине 251 м², к.ч. 859- дио,
воћњак 3. класе, површине 310 м², к.ч. 860, њива 5.
класе, површине 520 м², к.ч. 854 - дио, њива 5. класе,
површине 3490 м², к.ч. 1207 – дио , воћњак 3. класе,
површине 22282 м² и к.ч. 1205 – дио , њива 5. класе,
површине 17488 м², уписане у п.л. 194, к.о. Међеђа ,а
које заједно чине блок парцелу МА-1 површине
47011 м².

150.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-24 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 426,36 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПАВЛОВИЋ КОСТИ, ДРАКСЕНИЋ бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 426,36 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као
најповољнија понуда Павловић Косте, Драксенић бб,

IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Козарска Дубица и
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Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске које се налази
на територији општине Козарска Дубица.

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Павловић Коста,
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 610-дио, њива 2. класе, површине 2852 м², к.ч. 611дио, њива 2. класе, површине 1156 м², к.ч. 612-дио њива
2.класе, површине 3618 м², к.ч. 613-дио њива 2.класе,
површине 5431 м², к.ч. 614 шума 2. Класе, површине
944 м², к.ч. 615-дио њива 2.класе, површине 6850 м²,
к.ч. 617-дио њива 2.класе, површине 6447 м², к.ч. 618дио њива 2.класе, површине 586 м², к.ч. 625-дио ливада
1.класе, површине 3302 м², к.ч. 632-дио њива 2.класе,
површине 2120 м², к.ч. 633-дио њива 2.класе, површине
9173 м², к.ч. 634-дио њива 2.класе, површине 2495 м²,
к.ч. 636-дио пашњак 1.класе, површине 353 м², к.ч. 637
њива 2.класе, површине 2807 м², к.ч. 638-дио ливада
8.класе, површине 7930 м², к.ч. 639-дио њива 8.класе,
површине 950 м², к.ч. 684-дио шума 3.класе, површине
250 м², к.ч. 685-дио њива 2.класе, површине 7311 м²,
к.ч. 686-дио њива 2.класе, површине 4933 м² и к.ч. 687дио, пашњак 1. класе, површине 977м² уписане у п.л.
101 к.о. Драксенић, а које заједно чине блок парцелу Д1 укупне површине 63285 м².

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-79/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

151.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-23 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 656,12 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПАВЛОВИЋ МИРИ, ДРАКСЕНИЋ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 656,12 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

I

IV

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

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

II
У складу са тачком I ове одлуке Павловић Мира,
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
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закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 628 – дио, њива 2. класе, површине 562 м², к.ч.
629 – дио, њива 2. класе, површине 42 м² , к.ч. 710 –
дио, њива 2. класе, површине 1298 м², к.ч. 711 -дио
њива 2.класе, површине 980 м², к.ч. 709 - дио њива
2.класе, површине 3453 м², к.ч. 708 - дио њива 2.класе,
површине 1708 м², к.ч. 705-дио њива 2.класе, површине
370 м², к.ч. 703 - дио њива 3 .класе, површине 1416 м²,
к.ч. 699-дио њива 3.класе, површине 8415 м², к.ч. 698 дио њива 3.класе, површине 533 м², к.ч. 697 - дио њива
3.класе, површине 3337 м², к.ч. 700 - дио њива 3.класе,
површине 4541 м² , к.ч. 695 - дио њива 4.класе,
површине 1991 м², к.ч. 694 – дио њива 4. класе,
површине 8349 м² , к.ч. 696 – дио њива 4. класе,
површине 3300 м², к.ч. 857 – дио њива 3. класе,
површине 3477 м², к.ч. 863 – дио њива 3. класе
површине 1873 м², к.ч. 864 – дио њива 3.класе,
површине 550 м², к.ч. 706 њива 2. класе, површине 3757
м², к.ч. 707 њива 2.класе, површине 3560 м², к.ч. 702
њива 3.класе, површине 3592 м² и к.ч. 701 њива 3.класе,
површине 3869 м², уписане у п.л. 101 к.о. Драксенић а
које заједно чине блок парцелу Д-7 укупне површине
60973 м².

VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-80/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

152.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-22 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 611,78 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 611,78 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РАШИЋ ДРАГАНУ, ДРАКСЕНИЋ бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

IV

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Рашић Драган, Драксенић
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V

У складу са тачком I ове одлуке, Рашић Драган,
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 617-дио, њива 2. класе, површине 756 м², к.ч. 618дио, њива 2. класе, површине 11341 м², к.ч. 619-дио
њива 2.класе, површине 1286 м², к.ч. 620-дио њива

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
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2.класе, површине 250 м², к.ч. 623 њива 2.класе,
површине 1336 м², к.ч. 621-дио ливада 1.класе,
површине 1275 м², к.ч. 622-дио њива 2.класе, површине
1220 м², к.ч. 625-дио ливада 1.класе, површине 1940 м²,
к.ч. 624 њива 2.класе, површине 5690 м², к.ч. 627 њива
2.класе, површине 825 м², к.ч. 632-дио њива 2.класе,
површине 1176 м², к.ч. 633-дио њива 2.класе, површине
552 м², к.ч. 634-дио њива 2.класе, површине 223 м², к.ч.
636-дио пашњак 1.класе, површине 202 м², к.ч. 628-дио
њива 2.класе, површине 2565 м², к.ч. 629-дио њива
2.класе, површине 5232 м², к.ч. 626 ливада 2.класе,
површине 5123 м², к.ч. 630 њива 2.класе, површине
3268 м², к.ч. 631 њива 2.класе, површине 2921 м², к.ч.
635 њива 2.класа, површине 4463 м², к.ч. 687-дио
пашњак 1.класе, површине 4952 м², к.ч. 688-дио
воћњак 4.класе, површине 611 м², к.ч. 689-дио њива
2.класе, површине 830 м², к.ч. 690-дио њива 2.класе,
поврпине 1362 м², к.ч. 709-дио њива 2.класе, површине
3343 м², к.ч. 710-дио њива 2.класе, површине 1443 м² и
к.ч. 711-дио њива 2.класе, површине 1708 м², уписане у
п.л. 101 к.о. Драксенић, а које заједно чине блок
парцелу Д-2 укупне површине 65893 м² и
к.ч. 696-дио њива 4.класе, површине 350 м², к.ч. 857дио њива 3.класе, површине 4646 м², к.ч. 860-дио
ливада 2.класе, површине 5646 м², к.ч. 861-дио њива
3.класе, површине 2881 м², к.ч. 856 воћњак 4.класе,
површине 645 м² и к.ч. 858- шума 3.класе, површине
1520 м², уписане у п.л. 101 к.о. Драксенић, а које
заједно чине блок парцелу Д-8 укупне површине
18583 м².
Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 84476 м² односно 8,4476 xа.

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-81/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

153.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-21 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 925,33 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТОПИЋ РАДЕТУ, ПУЦАРИ бб
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 925,33 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Топић Раде , Пуцари бб,
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске које се налази
на територији општине Козарска Дубица.

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

II

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

У складу са тачком I ове одлуке, Топић Раде, Пуцари
бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац)
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додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као: к.ч. 65, воћњак
2. класе, површине 1114 м², к.ч. 66, њива 7. класе,
површине 17746 м² и к.ч. 82, њива 7. класе, површине
18678 м² уписане у п.л. 167 к.о. Пуцари и к.ч. 128 њива
8. класе површине 22207 м², уписане у п.л. 207 к.о.
Пуцари , а које заједно чине блок парцелу П-1 укупне
површине 59745 м².

154.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-20 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 362,95 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРИВИЋ ДУШАНУ, ДРАКСЕНИЋ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 362,95 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

I

IV

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

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Тривић Душан,
Драксенић бб, Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 595/1 – дио, њива 3. класе, површине 1245 м², к.ч.
598/3 – дио, ливада 2. класе, површине 2314 м², к.ч. 605
- дио, шума 3. класе, површине 45 м², к.ч. 606 - дио,
њива 3. класе, површине 4262 м², к.ч.598/4 - дио, ливада
2. класе, површине 45 м², к.ч. 682/1 - дио, шума 2.
класе, површине 795 м² и к.ч. 682/2 - дио, шума 2.класе
, површине 195 м², уписане у п.л. 91. к.о. Чуклинац а
које заједно чине блок парцелу Ч-7 површине 8901
м².

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

Број: 02-013-82/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 92,40 КМ.
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Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 92,40 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЋУВРК РАНКУ, ДРАКСЕНИЋ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

IV

I

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

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

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

II
У складу са тачком I ове одлуке, Ћуврк Ранко, Међеђа
бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као:
к.ч. 848/1 – дио, њива 3. класе, површине 2470 м², к.ч.
845 – дио, пашњак 1. класе, површине 11993 м² и к.ч.
877/6, ливада 5. класе, површине 23900 м², к.ч. 877/6
ливада 3.класе, површине 8585 м², к.ч. 877/6 -дио
ливада 4.класе, површине 5090 м², к.ч. 847 шума
4.класе, површине 2080 м², к.ч. 849/1 ливада 5.класе,
површине 1380 м², к.ч. 849/1 ливада 4. класе, површине
7339 м², к.ч. 887/6 њива 3.класе, површине 41000 м²,
к.ч. 887/6-дио њива 4.класе, површине 997 м², к.ч. 876
шума 5.класе, површине 2660 м², к.ч. 886 ливада
2.класе, површине 15132 м², к.ч. 885/2 ливада 3.класе,
површине 657 м², к.ч. 884/1 ливада 2. класе, површине
3703 м², к.ч. 883/2 ливада 4.класе, површине 1016 м²,
к.ч. 883/2 ливада 2.класе, површине 1756 м², 895/3 –
дио, ливада 5. класе, површине 43121 м², уписане у п.л.
187 к.о Млинарице. К.ч. 121/1 – дио, њива 5. класе,
површине 9749 м² и к.ч. 135/3 њива 5. класе површине
11246 м², уписане у п.л. 187 к.о. Међеђа, а које заједно
чине блок парцелу М-24 укупне површине 193874 м².

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-83/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

155.

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16 ) члана
39. става (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број :
9/17),
и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, број: 12.03.5-330-1367-19 /19 од
16.05.2019 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица
на Двадесет шестој редовној сједници
одржаној дана 31.05.2019. године, донoси:

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1782,70 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 1782,70 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
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IV

II

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

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-48/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

157.

V

На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду
Скупштине
Општине
Козарска
Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Двадесет шестој редовној сједници, одржаној дана
31.05.2019. године, а након разматрања Извјештаја о
раду и материјално – финансијском пословању ЈУ Дом
здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица за 2018.
годину, донијела је

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.

ЗАКЉУЧАК

Број: 02-013-84/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду и материјално – финансијском пословању ЈУ
Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица за
2018. годину.

I

156.

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

На основу члана 36. став (2) тачка 5) Статута Општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1)
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 11/17), Скупштина општине Козарска
Дубица на Двадесет шестој редовној сједници,
одржаној дана 31.05.2019. године, а након разматрања
Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета
Општине Козарска Дубица за период јануар – децембар
2018. године, донијела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-49/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

158.
На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду
Скупштине
Општине
Козарска
Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Двадесет шестој редовној сједници, одржаној дана
31.05.2019. године, а након разматрања Извјештаја о
раду и материјално-финансијском пословању у 2018.
години ЈУ „Народна библиотека“ Козарска Дубица,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Козарска Дубица, усваја
Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Општине
Козарска Дубица за период јануар – децембар 2018.
године.
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ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I

I

Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду и материјално-финансијском пословању у 2018.
години ЈУ „Народна библиотека“ Козарска Дубица.

Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о реализацији аката донесених на
сједницама Скупштине општине Козарска Дубица у
периоду 05.07.2018.-29.03.2019.године.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-50/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-51/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

159.

161.

На основу члана 36. став (2) тачка 10) Статута Општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1)
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 11/17), Скупштина општине Козарска
Дубица на Двадесет шестој редовној сједници,
одржаној дана 31.05.2019. године, донијела је

На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

ЗАКЉУЧАК

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

I
Скупштина општине Козарска Дубица, прихвата
Информацију о стању у привреди на подручју општине
Козарска Дубица у 2018. години.

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

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

1.200 КМ.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-52/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва
-на позицију

1.200 КМ

4152 – Грантови у земљи

1.200 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

160.

ове

одлуке

задужује

се

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

На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица, на
Двадесет шестој редовној сједници, одржаној дана
31.05.2019. године, донијела је

Број: 01-403-28/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.03.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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162.

Буџетска резерва

На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

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

1.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

ове

3.000 КМ

задужује

се

одлуке

задужује

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

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

1.

Број: 01-403-29/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.03.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Одобрава се реалокација средстава Одјељење за
стамбено комуналне послове (потрошачка јединица
00070160) са позиције:

4128- Расходи за услуге зимске службе

24.000 КМ.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
4128- Расходи за услуге зимске службе
24.000 КМ
-на позицију
4125- Одржавање путева, шумских путева
и улица
24.000 КМ.

163.
На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

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

ове

На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

3.000 КМ.
одлуке

5.700 КМ.

164.

на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
(потрошачка јединица 0070130)
-на позицију
4121- Расходи по основу закупа

4152 – Грантови у земљи

Број: 01-403-32/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.03.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

3.000 КМ.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
4128- Расходи за услуге зимске службе

5.700 КМ

4.

Одобрава се реалокација средстава Одјељење за
стамбено комуналне послове (потрошачка јединица
00070160) са позиције:

4128- Расходи за услуге зимске службе

Буџетска резерва
-на позицију

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

5.700 КМ.

ове

одлуке

задужује

се

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

Број: 01-403-33/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 29.03.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Одобрава се реалокација средстава Начелника
општине (потрошачка јединица 0070120) са
позиције:
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2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције

165.
На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

300 КМ.

300 КМ

4152 – Грантови у земљи

300 КМ.

4.

одлуке

задужује

се

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

задужује

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.

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

Буџетска резерва

3.500 КМ.

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

166.
На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију

3.500 КМ

4152 – Грантови у земљи

3.500 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
Одобрава се реалокација средстава Начелника
општине (потрошачка јединица 0070120) са
позиције:

Буџетска резерва

одлуке

На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Број: 01-403-34/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.03.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

1.

ове

167.

Буџетска резерва
-на позицију

ове

440 КМ.

Број: 01-403-36/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 01.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

4152 – Грантови у земљи

4.

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

Буџетска резерва

440 КМ

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

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

Буџетска резерва
-на позицију

ове

одлуке

задужује

се

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

Број: 01-403-21/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.03.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

168.
На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

1.200 КМ.

1.200 КМ

4152 – Грантови у земљи

1.200 КМ.

4.

одлуке

задужује

се

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

задужује

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.

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

Буџетска резерва

3.000 КМ.

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

169.
На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију

3.000 КМ

4152 – Грантови у земљи

3.000 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
Одобрава се реалокација средстава Начелника
општине (потрошачка јединица 0070120) са
позиције:

Буџетска резерва

одлуке

На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Број: 01-403-43/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

1.

ове

170.

Буџетска резерва
-на позицију

ове

300 КМ.

Број: 01-403-44/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

4152 – Грантови у земљи

4.

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

Буџетска резерва

300 КМ

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

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

Буџетска резерва
-на позицију

ове

одлуке

задужује

се

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

Број: 01-403-45/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

171.
На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

4152- Удружење пензионера

5.000 КМ.

4.

задужује

се

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

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

1.

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

Буџетска резерва

300 КМ.

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

172.
На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију

300 КМ

4152 – Грантови у земљи

300 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

ове

одлуке

задужује

се

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

Број: 01-403-53/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Одобрава се реалокација средстава Одјељење за
привреду и пољопривреду (потрошачка јединица
00070150) са позиције:

4129- Остали непоменути расходи

задужује

На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Број: 01-403-46/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

1.

одлуке

173.

5.000 КМ

одлуке

ове

5.000 КМ.

4161- Допунска заштита РВИ, бораца
и пор.погинулих
-на позицију

ове

2.500 КМ.

Број: 01-403-46-1/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

4152- Удружење пензионера

4.

Одобрава се реалокација средстава Одјељење за
општу
управу
и
друштвене
дјелатности
(потрошачка јединица 00070130) са позиције:

4161- Допунска заштита РВИ, бораца и
пор.погинулих

2.500 КМ

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

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

4129- Остали непоменути расходи
-на позицију

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

174.
На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

600 КМ.

600 КМ

4152 – Грантови у земљи

600 КМ.

4.

одлуке

задужује

одлуке

задужује

се

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
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

се

I

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

Одобравају се средства у износу од 440,00 КМ Немањи
Родић као финансијску помоћ за набавку ортопедског
помагала.
II

Број: 01-403-54/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.04.2019 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: 562099-80924684-79.

175.

III

На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 21) Статута
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2019.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/18) Начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

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: 01-434-37/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 01.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

ове

176.

Буџетска резерва
-на позицију

ове

500 КМ.

Број: 01-403-55/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

4152 – Грантови у земљи

4.

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

Буџетска резерва

500 КМ

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

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

Буџетска резерва
-на позицију

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

Буџетска резерва

500 КМ.

38

Број 05/19

Службени гласник Општине Козарска Дубица
III

177.
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српскеˮ, број: 97/16 и
36/19) и члана 87. Статута Општине Козарска Дубица
(,,Службени гласник Општине Козарска Дубицаˮ, број:
09/17 ) а у складу са одредбама Колективног уговора за
запослене у општинској управи Општине Козарска
Дубица ( ,,Службени гласник Општине Козарска
Дубицаˮ, број: 14/17) Начелник општине доноси

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

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТВА

Број: 01-430-21/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

I
Одобравају се новчана средства у износу од 500,00 КМ,
БУРАЗОР ЖЕЉКУ, запосленом у општинској управи
Општине Козарска Дубица у сврху ргулисања трошкова
лијечења.
II

179.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

Средства из тачке 1. ове одлуке исплаћују се са
позиције 4114 ( Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи ) а уплатиће се на текући рачун именованог.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

III

I

За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије.
IV

Одобравају се средства у износу од 600,00 КМ Љиљани
Врбан као финансијску помоћ за лијечење.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се 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: 1531639147.
III

Број: 01-430-18/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.03.2019 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.

178.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-430-19/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 600,00 КМ Мири
Бакић, као финансијску помоћ за лијечење.

180.

II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције- Буџетска резерва и исплатиће се на рачун ,
број: 551208-11246562-89.
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ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300 КМ на име
Филипа Миљатовића, као једнократну помоћ за
школовање.
II

Број: 01-430-22/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 11.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4161 –једнократна помоћ за школовање и
исплатиће се на рачун: 161300-00562150-47.

182.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ
Планинарском спортском друштву „Пеција“ за
деблокаду жиро рачуна.
II

Број: 01-431-11/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције: 4152 – остала удружења и исплатиће се на
рачун број: 562010-00004163-29.

181.
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16 и
36/19) и члана 87. Статута oпштине Козарска Дубица
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '', број:
09/17 ) а у складу са одредбама Колективног уговора
за запослене у општинској управи Општине Козарска
Дубица (,,Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 14/17) 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
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Број: 01-434-38/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Тркуља Мерими, запосленој у општинској управи
Општине Козарска Дубица, одобравају се новчана
средства у висини једне просјечне плате исплаћене у
општинској управи у претходној години, у сврху
регулисања трошкова лијечења.

183.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

II
Средства из тачке 1. ове одлуке одобравају се са
позиције 4114- расходи за отпремнине и једнократне
помоћи , потрошачке јединице Одјељења за финасије, а
уплатиће се на текући рачун именоване.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

III

I

За сровођење ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије .

Одобравају се средства у износу од 500,00 КМ
Кинолошком друштву „Дуб дог“ из Козарске Дубице

40

Број 05/19

Службени гласник Општине Козарска Дубица

као финансијску помоћ за организовање међународне
манифестације „Козара 2019“.

185.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције: 4152 – остала удружења и исплатиће се на
рачун број: 567301-27000017-20.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ МЗ
Драксенић као финансијску помоћ за организацију
васкршње „Туцијаде“.
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: 4129 – расходи за остале услуге и исплатиће
се готовински на руке Саше Ћирића.

Број: 01-434-25/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

184.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-434-47/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ МЗ
Хаџибаир као финансијску помоћ за организацију
васкршње „Туцијаде“.
II

186.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције: 4129 – расходи по осн.орг.пријема,
манифестација и др. и исплатиће се готовински на руке
Љубомиру Лакобрији.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ
Милораду Маџару као финансијску помоћ за лијечење.

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: 567301-50170550-76.

Број: 01-434-40/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 500,00 КМ Меџлису
Исламске заједнице за организацију манифестације
„Дани отворених врата џамије“.

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
заједница и исплатиће се на рачун број: 56201000004731-71.
III

Број: 01-430-23/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

187.

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

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-434-44/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 300 КМ на име
Иване Балабан, као једнократну помоћ за школовање.

189.

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4161 –једнократна помоћ за школовање и
исплатиће се на рачун: 551720-25622219-32.
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 3.000,00 КМ
удружењу „Политиколог“
из Бања Луке ради
наставка политиколошких пројеката .

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

II

Број: 01-431-16/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун
„Политиколог“ из Бања Луке број: 5620998149744457
III

188.

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

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и
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ОДЛУКУ
о формирању Организационог одбора за
обиљежавање Меморијалне академије
поводом 22.априла

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

I
Број: 01-434-46/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Овом Одлуком формира се Организациони одбор за
одржавање Меморијалне академије.
II

190.

У Организациони одбор из тачке 1. именују се:

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

Раденко Рељић
Тања Тулековић
Душан Дрљић
Сенада Злокапа
Бране Миљатовић
Божана Вукић
Богдан Марељ
Дијана Кондић
Игор Ћибић

– предсједник
– замјеник
– члан
– члан
– члан
– члан
– члан
– члан
– члан
III

Одобравају се средства у износу од 3.500,00 КМ ЈЗУ
Дом здравља „ Козма и Дамјан “ Козарска Дубица ради
унапређења здравствене заштите.

Задатaк Организационог одбора је да сачини програм
одржавања Меморијалне академије, прати припреме и
обезбједи његову реализацију.

II

IV

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун ЈЗУ
Дом здравља „Козма и Дамјан“ број: 5673031000000186

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

III

Број: 01-111-23/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

192.

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
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

Број: 01-403-21/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.03.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

191.

I

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

Одобравају се средства у износу од 2.550,00 КМ за
исплату побједницима Трке ослобођења, трошкове
превоза учесника трке и судијама.
II
Средства из тачке 1. ове
позиције 4129 – расходи
годишњица и значајних
готовонски на руке Горану
друштвене дјелатности.
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III

Члан 4.

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

На својим сједницама Савјет расправља и даје
претходно мишљење о свим промјенама цијена
комуналних услуга које комунална друштва из члана 2.
ове Одлуке испоручују (продају) потрошачимаграђанима општине Козарска Дубица. Дјелокруг рада
Савјета ближе ће одредити Пословник о раду Савјета.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 01-403-42/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

193.

Број: 01-111-20/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.04.2019 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
36/19) и члана 66. Статута општине Козарска Дубица
(Службени гласник ооштине Козарска Дубица“, број
09/17) Начелник општине Козарска Дубица, доноси

194.
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19), члана 21. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 45/16) и члана 87.
Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“,бр. 9/17),
Начелник Општине Козарска Дубица, д о н о с и

ОДЛУКУ
о оснивању Савјета за заштиту потрошача јавних
услуга Општине Козарска Дубица и именовању
његових чланова
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Савјет за заштиту потрошача
јавних услуга Општине Козарска Дубица (у даљем
тексту: Савјет) као савјетодавно тијело Начелника, који
своје задатке обавља у складу са законом којим се
уређује заштита потрошача.

О Д Л У К У
о прихватању пописа за 2018. годину

Члан 2.

Члан 1.

Под Савјетом, у смислу ове Одлуке, подразумјева се
мјешовито тијело састављено од представника локалне
управе, јавних предузећа чији је оснивач Општина
Козарска Дубица и Удружења за заштиту потрошача.

Усваја се извјештај Централне пописне комисије о
извршеном попису основних средстава и ситног
инвентара, непокретности, новчаних средстава, обавеза
и потраживања Општине Козарска Дубица за 2018.
годину
Члан 2.

Члан 3.
Чланове Савјета чине именовани
сљедећих институција и организација:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Саставни дио ове Одлуке је :

представници

Извјештај Централне пописне комисије о извршеном
попису основних средстава и ситног инвентара,
непокретности,
новчаних средстава, обавеза и
потраживања Општине Козарска Дубица и
1.
Пописне листе.
.
Члан 3.

Драгана Милојица (Одјељење за привреду и
пољопривреду)- предсједник
Муриса Марић (Удружење „ДОН“ Приједор),
Слободан Пралица (Одсјек комуналне полиције),
Мирјана Јуришић (Одсјек за инспекцијске
послове),
Даница Вуковић (Одјељење за стамбено-комуналне
послове),
Тања Дерикућа (Одјељење за општу управу и
друштвене дјелатности),
Јасна
Завишић
(Комунално
предузеће
за
производњу и дистрибуцију воде „Водовод“ А.Д.),
Богољуб Пралица („Комуналац“ А.Д.)

Задужује се Одјељења за финансије да на основу
Извјештаја о попису имовине, потраживања и обавеза
Општине Козарска Дубица за 2018. годину, и пописних
листа са стањем на дан 31.12.2018. године, изврши
оговарајућа књижења, сходно наведеним препорукама,
ради усклађивања књиговодственог са
стварним
стањем.
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Члан 4.

Члан 3.

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

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

Број: 01-404-38/1-19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.02.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Број: 01-404-38/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.02.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

195.

196.

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19), члана 15. Закона о рачуноводству и ревизији РС
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,бр.
9/17), Начелник Општине Козарска Дубица, на
приједлог Комисије за попис, д о н о с и

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

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

I

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Члан 1.

Одобравају се средства у износу од 1.500,00 КМ за
прекривање Управне зграде у Спомен подручју Доња
Градина.
II

Овом Одлуком у главну књигу Општине књижи се
разлика
између
књиговодствене
и
пописане
вриједности основних средстава:

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 412 –Мјесне заједнице и исплатиће се на
рачун број: 562010-00000717-85.

Отпис основних
Комисије, и то:
Потрошачка
јединица

Конто

00070130

011221

00070130

011229

00070130

011233

00070130

011239

00070130

471913

00070130

011235

00070130

011239

средстава,

Опис
Канцеларијски
намјештај
Корекција
вриједности
канцеларијске
опреме
Телефонска
опрема
Корекција
вриједности
комуникационе
и рачунарске
опреме
Губици по
основу
расходоване
имовине
Рачунарска
опрема
Корекција
вриједности
комуникационе
и рачунарске
опреме

по

Дугује

приједлогу

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

Потражује
2.660,00

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

2.660,00
5.120,00

Број: 01-403-41/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

4.807,92

197.

312,08

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

66.967,19

66.967,19

Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се начелник
Одјељења за финансије и рачуноводство.
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ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства Глигић Младену из Козарске
Дубицем, у износу од 500,00 КМ (петстотина и 00/100
КМ), на име трошкова лијечења.

Број: 01-431-13/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције- Буџетска резерва, а уплатити на жиро-рачун
код Сбербанк, број: 567 301 59003167 06.

199.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

III
За извршење ове Одлуке задужују се начелник
Одјељења за финансије.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300 КМ на име
Дивне Марјановић, као једнократну помоћ за
школовање.
II

Број: 01-430-27/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4161 –једнократна помоћ за школовање и
исплатиће се на рачун: 567301-59003137-96.

198.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

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“.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

Број: 01-431-15/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Одобравају се средства у износу од 300 КМ на име
Тамаре Пекић, као једнократну помоћ за школовање.
II

200.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4161 –једнократна помоћ за школовање и
исплатиће се на рачун: 45512210000.

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

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

I
Одобравају се средства у износу од 300 КМ на име
Немање Малиновића, као једнократну помоћ за
школовање.
II

Број: 01-430-26/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4161 –једнократна помоћ за школовање и
исплатиће се на рачун: 562099-81403819-20.

202.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ
Филипец Иванки из Козарске Дубице за трошкове
лијечења.
II

Број: 01-431-17/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 14.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун
број 567-301-50004682-70.

201.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ
Буразор Горану
из Козарске Дубице за трошкове
лијечења.

Број: 01-430-1/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун
број 5514902539399111.

203.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

III
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и
друштвене дјелатности.
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ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Сањи
Пајић из Козарске Дубице за трошкове лијечења.

Број: 01-430-28/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун
број 1613000085226777.

205.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 700,00 КМ
Душанки (Јовандић) Стојановић за трошкове научног
рада ( издавања књиге) .

Број: 01-430-24/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун
број 5672915000167769.

204.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ
Абдулај Марији из Козарске Дубице за трошкове
лијечења.

Број: 01-431-22/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва, a дозначиће се на рачун
број 567-301-50003663-23.

206.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I

Број: 01-403-52/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Одобравају се средства у износу од 300 КМ на име
Слађане Грујичић, као једнократну помоћ за
школовање.
II

208.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4161 –једнократна помоћ за школовање и
исплатиће се на рачун: 567243-50000222-93.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута општине
Козарска Дубица („Службени гласник општине
Козарска Дубица“, број: 9/17), Начелник општине,
доноси

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

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о именовању
Првостепене стручне комисије о утврђивању
способности лица у поступку остваривања права из
социјалне заштите и утврђивању функционалног
стања корисника

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

Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о
именовању
Првостепене
стручне
комисије
о
утврђивању способности лица у поступку остваривања
права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника број 01-011-112/16 од
20.12.2016. године
(„Службени гласник општине
Козарска Дубица“, број 10/16).

Број: 01-431-15/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

207.
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС'' број: 97/16 и 36/19) , 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

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Број: 01-111-25/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се новчана средства у износу од 2300,00
КМ удружењу ,, КОЗАРЧАНА'' у Београду поводом
обиљежавања Дана Козарчана у Дому војске у
Београду, а на основу потписаног споразума између
Удружења козарчана Београд и крајишких општина:
Бања Луке, Градишке, Лакташи, Приједора, Оштра
Лука, Козарска Дубица, Костајница и Нови Грда.

209.
На основу члана 82. став 3. Закона о
самоуправи („Службени гласник Републике
број 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута
Козарска Дубица („Службени гласник
Козарска Дубица“, број 9/17), Начелник
доноси

II

локалној
Српске“,
општине
општине
општине

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о именовању
Првостепене стручне комисије о процјени потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју

Новчана средства из тачке 1. ове одлуке одобравају се
са позиције: 412943 Расходи по основу организација
пријема и манифестација .
III

Члан 1.

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

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о
именовању Првостепене стручне комисије о процјени
потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у
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развоју број 01-011-111/16 од 20.12.2016. године и 01111-39/18 од 21.03.2018. године („Службени гласник
општине Козарска Дубица“, број 10/16 и 2/18).

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

Члан 2.
Одобравају се средства у износу од 850,00 КМ УГ
Ауто клуб „Октан“ Градишка као финансијску помоћ за
организацију мото трка.

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

II
Број: 01-111-26/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4152 – средства за спорт и исплатиће се на
рачун: 567253-27000023-26.
III

210.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

IV

I

Број: 01-434-53/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Одобравају се средства у износу од 500,00 КМ
Бориславу Поповићу као финансијску помоћ за
организацију „Вече тамбураша 2019“.

212.

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4129 –средства за културне манифестације и
исплатиће се на рачун: 567301-50001614-59.

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

IV
Одобравају се средства у износу од 1.000,00 КМ
Мирославу Петковићу као финансијску помоћ за
организацију Штрапаријаде.

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

II
Број: 01-431-18/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 21.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4129 –средства за културне манифестације и
исплатиће се на рачун: 567301-50001498-19.

211.

III

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

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

ОДЛУКУ

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

I
У Општинску управу Козарска Дубица на радно мјесто
интерног ревизора Општине Козарска Дубица прима се
ШУМАН АЛЕКСАНДРА, дипломирани економиста из
Козарске Дубице.

Број: 01-434-48/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

213.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), Начелник општине, д о н о с и

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Козарска Дубица.
Број: 02-103-2/19-1
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 21.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

215.

Одобравају се средства у износу од 800,00 КМ Мјесној
заједници Међеђа као финансијску помоћ за
организацију меморијалног турнира
„Слободан
Видовић – Бобо“.
II

III

На основу члана 82.став (3) Закона о локалној
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број: 97/16 и
36/19), члана 87. Статута oпштине Козарска Дубица
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '', број:
09/17) и члана 79. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (,,Службени гласник Републике Српске''
број: 97/16 и 36/19) Начелник oпштине Козарска
Дубица , д о н о с и

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

ОДЛУКУ
o формирању Комисије за спровођење jaвног
Конкурса

IV

Члан 1.

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

Формира се Комисија за спровођење Јавног Kонкурса
број: 01-103-2/19 од 22.04.2019. године за попуну
радног мјеста : ИНТЕРНИ РЕВИЗОР у Општинској
управи Козарска Дубица.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4152 – средства за спорт и исплатиће се на
рачун Милана Видовића број: 567301-04000904-95.

Број: 01-434-55/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 2.
У састав Комисије из члана 1. ове Одлуке именују се :
1. ДУШАН ДРЉИЋ - предсједник,
2. ДАНИЈЕЛА КОЧАН- члан,
3. ДРАГАНА ГЛИГОРИЋ - члан,
4. ВЛАДО КАУРИН- члан и
5. МИЛОШ БАЊАЦ, члан.

214.
На основу члана 6.став (3) а у вези са чланом 82. став
(1) Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), чланом
66. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“ број 9/17) и Јавним
конкурсом за попуну радног мјеста у Општинској
управи Козарска Дубица број 02-103-2/19 од 22.04.2019.
године, Начелник Општине Козарска Дубица доноси

Члан 3.
Задатак Комисије је да са кандидатима за радно
мјесто: ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, обави интервију и утврди
испуњеност услова Јавног конкурса , те предложи
редослед кандидата.
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Члан 4.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I

Број: 01-111-25/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Одобравају се средства у износу од 1.000,00 КМ
Бранку Пралици за организацију „Видовданског
турнира 2019“.
II

216.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4152 – средства за спорт и исплатиће се на
рачун број: 562007-81488263-98.

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

IV

I

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

Одобравају се средства у износу од 1.000,00 КМ КК
„Игокеа Ветерани“ из Александровца, за одлазак на 22.
међународни турнир ветерана у Суботицу.

Број: 01-434-58/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4152 – средства за спорт и исплатиће се на
рачун број: 571090-00000147-68.

218.

III

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 3.000,00 КМ
удружењу младих „Фокус“ из Козарске Дубице за
активности удружења поводом рамазанског Бајрама.

Број: 01-434-56/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II

217.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције: 4152 – остала удружења и исплатиће се на
рачун број: 367301-27000031-75.

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

III
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и
друштвене дјелатности.
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за усклађивање редова
вожње у линијском превозу лица на подручју
општине Козарска Дубица, за период 2019/2020.
године

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

I
Број: 01-434-59/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

У Комисију за усклађивање редова вожње у линијском
превозу лица на подручју општине Козарска Дубица, за
регистрациони период 2019/2020. године, именују се:

219.

1.

На основу члана 59. став (1) тачка 12) Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске'',број: 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута
Општине
Козарска Дубица (,,Службени гласник
Општине Козарска Дубица'' , број: 09/17 ), а по захтјеву
ЈУ Дјечији вртић ,, Пчелица'' Козарска Дубица ,
Начелник Општине Козарска Дубица, д о н о с и

2.
3.

Марин Мирко, дипл. инж.саобраћаја, предсједник
Комисије,
Рељић Ранко, грађевински техничар, члан и
Ђурђевић Додош Биљана, дипл. правник, члан.
II

Административне и друге послове за потребе
Комисије обављаће Одјељење за привреду и
пољопривреду општине Козарска Дубица.

ОДЛУКУ
О давању сагласности на кориштење колективног
годишњег одмора у ЈУ Дјечији вртић
,,ПЧЕЛИЦА'' за 2019 . годину

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a биће
објављено у Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица.

I

Број: 01-111-22/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Даје се сагласност на кориштење колективног
годишњег одмора у ЈУ Дјечији вртић ,, ПЧЕЛИЦА ''
за 2019 годину у периоду од 29.07.2019. године па до
23.08.2019 . године .
II

221.

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

На основу члана 59. а у вези са чланом 7. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 66. Статута
општине Козарска Дубица („Службени гласник
општине Козарска Дубица“, број: 09/17), члан 6.
Одлуке о уступању на управљање и кориштење опреме
за одржавање водоводног система Козарска Дубица
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број:
10/15) и чланом 6. Уговора о управљању, употреби и
кориштењу број: 01-054-4/16 од 04.04.2016. године,
Начелник општине Козарска Дубица, д о н о с и

Број: 01-141-3/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 21.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

220.
На основу члана 25. став (2) Закона о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 47/17), члана 4. став
(1) Правилника о критеријумима, начину и поступку
усклађивању и регистрације редова вожње аутобуских
линија на подручју општине Козарска Дубица
(„Службени гласник општине Козарске Дубице“, број
1/14), члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник општине Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) и члана 87. Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број 9/17), Начелник Општине, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о преносу права на регистрацију радне машине
I
Предузећу „Водовод“ а.д. Козарска Дубица, Краља
Петра I Ослободиоца бб, преноси се право на
регистрацију радне машине, и то:
Марка: КОМАТСУ
Врста: ровокопач-утоваривач
Тип: WB93R-5EO
Серијски број машине:F63674
Серијски број мотора: 930203
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Серијски број шасије: KMTWB 024 AEUF-

1.
2.
3.

63674
Година производње: 2015.г.
Земља поријекла: Италија, ЕУ
Остале карактеристике:
- Утоварна кашика 4 х 1 (крокодилка), са
преклопник
- палетним вилама, ширине 2440 mm,
капацитета 1,03 m3,
- Телескопска
ровокопачка
грана
са
хидрауличном инсталацијом
- за чекић и ровокопачком кашиком ширине
600 mm.
- Додатна опрема: кашика 1500 mm, 800 mm,
400 mm.

У Комисију за процјену штета од поплава на јавној
инфраструктури на подручју Општине Козарска
Дубица именују се
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Право из тачке I овог Рјешења преноси се без накнаде, а
све у сврху регистрације радне машине у трајању од
једне године.
III

Владислав Стевановић, дипл.инж.грађевинарствапредсједник;
Даријан Бабић, мр архитектуре-члан;
Душко Бодиловић, мр пољопривреде -члан.
II

Задатак Комисија је да на основу Захтјева за излазак на
терен ради утврђивања настале штете од поплава на
подручју Општине Козарска Дубица, изађе на терен,
утврди насталу штету и о томе сачини материјалне
доказе и записник.
III

За реализацију овог Рјешења задужује се Одјељење за
стамбено-комуналне послове и Одјељење за финансије.
IV
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“.

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

Број: 01-111-24/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Број: 01-111-29/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

222.

223.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица („Сл.
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17)
Начелник Општине Козарска Дубица доноси

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

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за процјену штете
од поплава

РЈЕШЕЊЕ

I
У Комисију за процјену штета од поплава на
пољопривредним усјевима и воћарским засадима на
подручју Општине Козарска Дубица именују се:

2.
3.
4.
5.

Мирко Марин, дипл.инж.машинства-предсједник;
Ранко Рељић, грађевински техничар-члан;
Мира Пралица, дипл.инж.грађевине-члан.

У централну Комисију Општине Козарска Дубица за
процјену штета од поплава именују се:

II

1.

Владимир Каурин, дипл.прост.планер-предсједник;
Наташа Рашић, дипл.прост.планер-члан;
Дарко Цикота, грађ.техничар-члан.

I
Остојић (Љубомир) Мирослав, самостални стручни
сарадник за област екологије у Општинској управи
Општине Козарска Дубица, именује се за контролора
извршења услуга обављања комуналних дјелатности на
подручју општине Козарска Дубица у току 2019. године
и то:
- Одржавања градске чистоће на подручју Козарске
Дубице у току 2019. године,
- Одржавања и уређивања паркова и других јавних
порвшина у току 2019. године.

Бобана Ћибић, дипл.инж.пољопривредепредсједник;
Далибор Ћурић, дипл.инж.пољопривреде-члан;
Миро Крњајић, дипл.инж.пољопривреде-члан;
Драган Сантрач, стручни сарадник-члан;
Жељко Буразор, виши стручни сарадник-члан.

У Комисију за процјену штета од поплава на
грађевинским објектима, клизиштима и одронима на
подручју Општине Козарска Дубица именују се:

Услуге ће се изводити на основу Уговора закљученог
између Општине Козарска Дубица, као Наручиоца и КП
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„Комуналац“ а.д. Козарска Дубица, као Извршиоца
број: 01-404-42/19 од 25.04.2019. године.

Чланове Савјета чине:
- предсједник Савјета,
- један члан испред Одсјека Комуналне полиције,
- један члан испред Одсјека за инспекцијске послове,
- један члан испред Одјељења за стамбенокомуналне послове,
- један члан испред Одјељења за општу управу и
друштвене дјелатности,
- један члан Савјета, који се именује из реда
представника Удружења грађана за заштиту права
потрошача „ДОН“ Приједор,
- два члана Савјета, који се именују из реда
представника комуналних предузећа: „Комуналац“
А.Д. Козарска Дубица и „Водовод“ Козарска
Дубица.

II
Именовани је дужан вршити контролу извршења
обавеза Извршиоца које се односе на динамику
извршења обавеза и рокове извршења уговорених
обавеза, у складу са чланом 7. Уговора о извршењу
услуга:
- Одржавања градске чистоће на подручју Козарске
Дубице у току 2019. године,
- Одржавања и уређивања паркова и других јавних
порвшина у току 2019. године на подручју
Општине Козарска Дубица у 2019. години.

Чланови Савјета именују се на вријеме од четири (4)
године. Исто лице може бити поново именована за
члана Савјета.

III
Именовани ће обављати послове из члана II овог
Рјешења без посебне накнаде за извршење истих.

Члан Савјета може бити разријешен и прије истека
мандата.

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.

3. ДЈЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА САВЈЕТА

Број: 01-111-30/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.05.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 3.
Савјет се оснива као савјетодавно тијело Начелника,
који своје задатке обавља у сагласности са законом
којим се уређује заштита потрошача.

224.

На својим сједницама Савјет расправља и даје
претходно мишљење о свим промјенама цијена
комуналних услуга које комунална друштва из члана 2.
овога Пословника испоручују (продају) потрошачима грађанима општине Козарска Дубица.

На основу члана 52. Закона о заштити потрошача
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске број: 6/12) и члана 66. Статута општине
Козарска Дубица (»Службени гласник општине
Козарска Дубица број: 09/17), Начелник општине
Козарска Дубица, дана 04.04.2019. године, донио је

На сједницама Савјета расправља се о свим
документима које на било који начин уређују
комуналне и друге услуге, чијим доношењем се утиче
на појединачне и заједничке интересе потрошача.

ПОСЛОВНИК
о раду Савјета за заштиту потрошача јавних услуга
Општине Козарска Дубица

Све одлуке Савјета доносе се на основу материјала који
садржи одговарајуће елементе у складу са одредбама
закона којим се уређују комуналне услуге и заштита
потрошача.
Члан 4.

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим
Пословником о раду Савјета за заштиту
потрошача јавних услуга (у даљњем тексту: Пословник)
уређује се састав Савјета за заштиту потрошача јавних
услуга општине Козарска Дубица (у даљњем тексту:
Савјет), број чланова, дјелокруг и начин рада, те
извјештавање Начелника општине Козарска Дубица (у
даљњем тексту: Начелник) о раду Савјета.

Савјет засједа најмање два пута годишње.
Конституирајућу сједницу Савјета сазива именовани
предсједник Савјета.
Сједнице Савјета сазива предсједник Савјета, а у
случају његове спријечености члан Савјета којег
предсједник на то овласти.

2. САСТАВ САВЈЕТА

Изнимно од одредбе става 3. овога члана, сједница
Савјета може се сазвати и на приједлог било којег члана
Савјета, уколико за то постоји оправдана потреба.

Члан 2.
Савјет има предсједника и седам чланова.
Чланове Савјета именује Начелник.
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Члан 5.

Дневни ред сједнице Савјета предлаже предсједник
Савјета. На сједницама Савјета расправља се и одлучује
о тачкама које се налазе на дневном реду.
Позив за сједницу с приједлогом дневног реда и
материјал о којем ће се расправљати на сједници
доставља се свим члановима Савјета најмање пет дана
прије одржавања сједнице.
Изнимно од одредбе става 3. овога члана, ако за то
постоје оправдани разлози, члановима Савјета се
материјал за поједину тачку дневног реда може
доставити и на самој сједници.
Члан 6.
Стручне и административне послове за рад Савјета
обавља Одјељење за привреду и пољопривреду.
Члан 7.
Савјет може започети с радом уколико је сједници
присутна већина чланова Савјета.
Савјет доноси одлуке већином гласова присутних
чланова.
Члан 8.
О раду на сједници Савјета води се записник.
Записник садржи основне податке о раду на сједници, о
изнијетим приједлозима, о учествовању у расправи те о
донесеним одлукама.
У записник се уноси и резултат гласања о поједином
предмету.
Записник потписује предсједник Савјета .
Члан 9.
Савјет је дужан о свом раду извјештавати Начелника
најмање једном годишње.
4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у »Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-28/19
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.04.2019 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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