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

Члан 3.

На основу члана 62. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске («Службени гласник
Републике Српске», бр. 71/12, и 52/14), члана 30. у вези
с чланом 68. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 33. тачка 24. Статута Општине Козарска
Дубица («Службени гласник Општине Козарска
Дубица», бр. 3/14 и 2/15), Скупштина општине
Козарска Дубица на 39. редовној сједници, одржаној
дана 30.06.2016. године, донијела је
О Д Л У К У
о допуни Одлуке о дугорочном задужењу Општине
Козарска Дубица код Свјетске банке – Међународна
асоцијација за развој ради обезбеђења средстава за
хитну санацију и реконструкцију локалне
инфраструктуре оштећене усљед поплава

За реализацију ове Одлуке задужују се Начелник
општине,
начелник
Одјељења
за
финансије,
рачуноводство и наплату буџета и начелник Одјељења
за просторно уређење.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 02-013-79/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.06.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

249.

Члан 1.
У члану 1. Одлуке о дугорочном задужењу Општине
Козарска Дубица код Свјетске банке – Међународна
асоцијација за развој ради обезбеђења средстава за
хитну
санацију
и
реконструкцију
локалне
инфраструктуре оштећене усљед поплава, број: 02-013175/15 од 30.10.2015. године („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, бр. 9/15), а којом је
одобрено дугорочно кредитно задуживање Општине
Козарска Дубица (у даљем тексту: Општина) код
Свјетске банке – Међународна асоцијација за развој у
укупном износу од 120.000,oo SDR (295.569,оо КМ),
додаје се нова алинеја три, која гласи:
„- Санација клизишта на путу Међувође – Мљечаница,
Општина Козарска Дубица, клизиште број 4“ у
предрачунском износу од 137.673,16 КМ (словима: сто
тридесет и седам хиљада шесто седамдесет и три КМ и
16/100).“
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине да у складу са овом
Одлуком и Законом о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске потпише уговор о под-кредиту са
Министарством финансија Републике Српске и у име и
за рачун Општине изда одговрајуће инструменте
обезбјеђења плаћања.

На основу члана 40.Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
бр.40/13 и 106/15), члана 30.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.Статута општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, бр.3/14 и 2/15), Скупштина општине
Козарска Дубица на 39. редовној сједници, одржаној
дана 30.06.2016.године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради
измјена и допуна Регулационог плана
„Централна зона Козарска Дубица“
Члан 1.
Приступа се изради Измјена и допуна Регулационог
плана „Централна зона Козарска Дубица“ („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, бр.7/07, 6/09, 3/10,
6/10, 11/10, 4/11, 5/11, 5/12, 7/12 и 8/14), у даљем
тексту:План), у дијелу обухвата:
- у улици Десанке Максимовић – стамбене
зграде бр.14, 16, 20, 22, 24 и 26 (надзиђивање)
- у улици Светосавска на раскрсници улице
Светосавска и Михајла Пупина
- у улици Требињска (острво код СУП-а)
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у улици Козарских јунака – прилаз стамбеној
згради
у улици М.М.Тепића – ракрсница М. М. Тепића
и В. П. Бојовића, десна страна према згради
Поште
на раскршћу улица М.М Тепића и Мирослава
Антића, десна стрaна од улаза у насеље
„Пухало“;
круг Дома здравља „Козма и Дамјан“- дио
дио улице Досiтејева од острва код СУП-а,
поред ОШ „Свети Сава“ до излаза на улицу
Михајла Пупина.

Члан 5.
Садржај Плана начелно је одређен чланом 35.Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“,бр.40/13), а детаљније одредбама
Правилника о начину израде, садржају и формирању
докумената
просторног
уређења-чл.144-154
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.69/13).
Члан 6.
На Приједлог Носиоца припреме Плана Скупштина
општине утврђује Нацрт Плана, мјесто, вријеме и начин
његовог излагања на јавни увид.

Члан 2.
Временски период за који се доноси План је временски
период важења Регулационог плана „Централна зона
Козарска Дубица“.
Члан 3.

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

За израду Плана дефинишу се слиједеће смјернице:
-

-

-

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

Носилац израде Плана обавезан је да размотри све
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени
током јавног увида и да прије утврђивања приједлога
Плана о њима заузме свој став који у писаној форми
доставља Носиоцу припреме и лицима која су
доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.
Став Носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматра се на јавној
расправи.У складу са закључцима-утврђеним на јавној
расправи, одржаној у складу са одредбама члана
48.Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, бр.40/13) Носилац
припреме Плана утврдиће Приједлог Плана и доставити
га Скупштини општини на усвајање.
Члан 7.
Средства за израду Плана, и трошкове у поступку
његовог доношења, обезбијеђена су Буџетом Општине
Козарска Дубица.
Члан 8.

Члан 4.

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

Преднацрт Плана израдиће се у року од 30
календарских дана од дана закључења уговора о изради
Плана са овлаштеним правним лицем које у смислу
Закона о уређењу простора и грађењу испуњава услове
за израду докумената просторног уређења, а које као
најповољнији понуђач буде изабрано као Носилац
израде Плана у складу са Законом о јавним набавкама.

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

Приједлог Плана утврдиће Носилац припреме Плана у
складу са закључцима са јавне расправе и то најдуже у
року од 30 дана од дана одржавања јавне расправе из
члана 48.став 5.Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.40/13).

Члан 9.
Све стручне, административне и друге послове у вези
доношења Плана, обавиће Одјељење за просторно
уређење општинске управе Општине Козарска Дубица.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Козарска Дубица“.

Члан 3.
Вриједност некретнина из члана 2. ове Одлуке које су
предмет продаје, утврђена је процјеном тренутне
тржишне вриједности од стране сталног судског
вјештака грађевинске струке Суботић Милана, број: 0606/2016 и износи укупно 20.740,50 КМ (словима:
двадесет хиљада седамсто четрдесет КМ и 50/100 КМ).
Купац предузеће „ФИТ“ д.о.о. Козарска Дубица дужано
је да плати купопродајну цијену из става 1. овог члана у
року од 15 дана од дана закључивања Уговора о
купопродаји некретнина код Нотара.

Број: 02-013-80/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.06.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

250.
На основу члана 6. тач. б) Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе («Сл. гласник Републике Српске», бр.
20/12) у вези са чланом 348. став 3. тач. д) Закона о
стварним правима („Сл. гласник Републике Српске“,
бр.124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 30.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33.
Статута општине Козарска Дубица(„Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, бр. 3/14 и 2/15),
Скупштина општине Козарска Дубица на 39. редовној
сједници, одржаној дана 30.06.2016. године, донијела је

Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем
уговора о купопродаји у јавним евиденцијама
некретнина сноси купац предузеће „ФИТ“ д.о.о.
Козарска Дубица.
Члан 4.
Општина Козарска Дубица сагласна је да се без њеног
даљег присуства и сагласности након уплате
купопродајне цијене, предузеће „ФИТ“ д.о.о. Козарска
Дубица укњижи као посједник и власник некретнина из
члана 2. ове Олдуке са 1/1 у јавном регистру о
непокретностима код РУ за геодетскe и имовинско
правне послове ПЈ Козарска Дубица.

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непосредном погодбом
некретнина у власништву Општине Козaрска
Дубица у к.о. Козарска Дубица „Ф И Т“ д.о.о.
Козарска Дубица ради обликовања (комплетирања)
грађевинске парцеле

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 («Службени гласник
Републике Српске», бр. 20/12).

Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са урбанистичко-техничким
условима, број: УТУ/ПП 103-10/15 АТЦ израђеним од
„АТРИЈ“ д.о.о за пројектовање, грађевинарство и
инжењеринг Добој и Увјерењем, број: 05-364-10/14 од
21.10.2015. године, утврђују се начин и услови:
-продаје непосредном погодбом земљишта предузећу
„ФИТ“ д.о.о. Козарска Дубица, Краља Петра I
Ослободиоца бб, ради обликовања (комплетирања)
грађевинске парцеле за редовну употребу пословног
објекта.
Члан 2.

Члан 6.
Овлашћује се Начелник Општине да може у име
Општине закључити уговор о продаји некретнина из
члана 2. ове Одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица".

Предмет продаје непосредном погодбом, су некретнине
означене као:
- к.ч бр. 944/30 „њива 5. класе“ у површини од 2 м2, и
- к.ч. бр. 958/303 „њива 5. класе“ у површини од 1352
м2
уписане у ЛН бр. 628 к.о Козарска Дубица 2, на име
Општина Козарска Дубица, са дијелом 1/1
(што по земљишној књизи одговара:
-к.ч бр. 334/357„ораница Хаџиушњача“ површине 1354
м2, уписана у З.К ул.бр. 324 К.О Козарска Дубица, на
име Општина Козарска Дубица са дијелом 1/1),
ради обликовања (комплетирања) грађевинске парцеле
за редовну употребу пословног објекта предузећа
„ФИТ“ д.о.о. Козарска Дубица, Краља Петра I
Ослободиоца бб.

Број: 02-013-81/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.06.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

251.
На основу члана 6. тач. б) Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе («Сл. гласник Републике Српске», бр.
20/12) у вези са чланом 348. став 3. тач. д) Закона о
стварним правима („Сл. гласник Републике Српске“,
бр.124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 30.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33.
Статута општине Козарска Дубица („Сл. гласник
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Општине Козарска Дубица“, бр. 3/14 и 2/15),
Скупштина општине Козарска Дубица на 39. редовној
сједници, одржаној дана 30.06.2016. године, донијела је

Члан 4.
Општина Козарска Дубица сагласна је да се без њеног
даљег присуства и сагласности након уплате
купопродајне цијене, СТР „Продавница Прима“
Козарска Дубица, вл. Котур Милан, из Козарске
Дубице. укњижи као посједник и власник некретнина
из члана 2. ове Олдуке са 1/1 у јавном регистру о
непокретностима код РУ за геодетскe и имовинско
правне послове ПЈ Козарска Дубица.

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непосредном погодбом
некретнина у власништву Општине Козaрска
Дубица у к.о. Козарска Дубица СТР „Продавница
Прима“ Козарска Дубица вл. Котур Милан
ради обликовања (комплетирања) грађевинске
парцеле

Члан 5.
Члан 1.
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 («Службени гласник
Републике Српске», бр. 20/12).

Овом Одлуком, у складу са урбанистичко-техничким
условима, број: УТУ/ПП 30-04/16 АТЦ израђеним од
„АТРИЈ“ д.о.о за пројектовање, грађевинарство и
инжењеринг Добој и Увјерењем, број: 05-364-33/16 од
12.05.2016. године, утврђују се начин и услови:
-продаје непосредном погодбом земљишта СТР
„Продавница Прима“ Козарска Дубица, Краља Петра I
Ослободиоца бб, вл. Котур Милан, из Козарске Дубице,
ради обликовања (комплетирања) грађевинске парцеле
за редовну употребу пословног објекта.

Члан 6.
Овлашћује се Начелник Општине да може у име
Општине закључити уговор о продаји некретнина из
члана 2. ове Одлуке.

Члан 2.
Члан 7.
Предмет продаје непосредном погодбом, су некретнине
означене као:

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

- к.ч бр. 944/31 „њива 5. класе“ у површини од 155 м2, и
- к.ч. бр. 958/305 „њива 5. класе“ у површини од 223 м2
уписане у ЛН бр. 628 к.о Козарска Дубица 2, на име
Општина Козарска Дубица, са дијелом 1/1
(што по земљишној књизи одговара:
-к.ч бр. 334/358 „ораница Хаџиушњача“ површине 378
м2, уписана у З.К ул.бр. 324 К.О Козарска Дубица, на
име Општина Козарска Дубица са дијелом 1/1),

Број: 02-013-82/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.06.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

252.
На основу члана 30. («Службени гласник Републике
Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33.
Статута Oпштине Козарска Дубица («Службени
гласник Општине Козарска Дубица, бр. 3/14 и 2/15) у
вези са чланом 23. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08,
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), уз претходно
прибављено Мишљење Правобранилаштва Републике
Српске Сједиште замјеника Приједор, број: М-33/11 од
17.05.2016. године, Скупштина општине Козарска
Дубица на 39. редовној сједници, одржаној дана
30.06.2016. године, донијела је

ради обликовања (комплетирања) грађевинске парцеле
за редовну употребу пословног објекта, СТР
„Продавница Прима“ Козарска Дубица Краља Петра I
Ослободиоца бб, вл. Котур Милан, из Козарске Дубице.
Члан 3.
Вриједност некретнина из члана 2. ове Одлуке које су
предмет продаје, утврђена је процјеном тренутне
тржишне вриједности од стране сталног судског
вјештака грађевинске струке Суботић Милана, број: 0706/2016 и износи укупно 5.859,оо КМ (словима: пет
хиљада осамсто педесет и девет КМ).

ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење уговора о
замјени пољопривредног земљишта
у к.о. Гуњевци између Видовић (Мирко) Милоје и
Општине Козарска Дубица

Купац СТР „Продавница Прима“ Козарска Дубица, вл.
Котур Милан, из Козарске Дубице. дужан је да плати
купопродајну цијену из става 1. овог члана у року од 15
дана од дана закључивања Уговора о купопродаји
некретнина код Нотара.

Члан 1.

Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем
уговора о купопродаји у јавним евиденцијама
некретнина сноси купац СТР „Продавница Прима“
Козарска Дубица, вл. Котур Милан, из Козарске
Дубице.

Даје се сагласност за закључење Уговора о замјени
пољопривредног земљишта у к.о. Гуњевци између
Видовић (Мирко) Милоје, из Гуњеваца и Општине
Козарска Дубица, на начин да се изврши замјену
некретнина, како слиједи:
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- Видовић (Мирко) Милоја, из Гуњевци бб, Коз.
Дубица, своје некретнине означене као:
к.ч. бр. 366 „Параслица, ливада 5. класе“ пов. 7234 м2,
уписана у П.л. бр. 141 к.о. Гуњевци, на име Видовић
Мирка Милоја, из Гуњевци, са 1/1 дијела; к.ч. бр. 184
„Сјенокос, шума 6. класе“ пов. 944 м2, к.ч.бр. 193
„Лука, шума 5. класе“ пов. 2102 м2 и к.ч. бр. 194 „Лука,
ливада, 5. класе“ пов. 7489 м2, уписане у П.л.бр. 166.
ко. Пуцари, на име Видовић Мирка Милоја, из
Гуњевци, са 1/1 дијела
даје у замјену
- Општини Козарска Дубица за њене некретнине
означене као: к.ч. бр. 577/1 „Надкућница, њива 6.класе“
пов. 5479 м2, к.ч. бр. 594 „Чардачиште, воћњак 3.
класе“ пов. 1218 м2, к.ч. бр. 595 “Чардачиште, кућа и
зграде“ пов. 24 м2, к.ч.бр. 595 „Чардачиште, њива 6.
класе2 пов. 7225 м2 и к.ч. бр. 596 „Чардачиште, шума 4.
класе“ пов. 1857 м2, уписане у П.л. бр. 96 к.о. Гуњевци,
на име Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела,
у циљу заокруживања пољопривредног земљишта
намијењеног за пољопривредну производњу.

На основу члана 30. («Службени гласник Републике
Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33.
Статута Oпштине Козарска Дубица («Службени
гласник Општине Козарска Дубица, бр. 3/14 и 2/15) у
вези са чланом 23. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08,
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), уз претходно
прибављено Мишљење Правобранилаштва Републике
Српске Сједиште замјеника Приједор, број: М-33/11 од
17.05.2016. године, Скупштина општине Козарска
Дубица на 39. редовној сједници, одржаној дана
30.06.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење уговора о
замјени пољопривредног земљишта
у к.о. Гуњевци између Ћук (Бранка) Милутина и
Општине Козарска Дубица
Члан 1.

Члан 2.

Даје се сагласност за закључење Уговора о замјени
пољопривредног земљишта у к.о. Гуњевци између Ћук
(Бранка) Милутина, из Гуњеваца и Општине Козарска
Дубица, на начин да се изврши замјену некретнина,
како слиједи:
- Ћук (Бранко) Милутин, из Гуњевци бб, Коз. Дубица,
своју некретнину означену као: к.ч. бр. 634 „Крчевина,
шума 5. класе“ пов. 1720 м2, уписана у П.л. бр. 186 к.о.
Гуњевци, на име Ћук Бранка Милутин, са 1/1 дијела,
даје у замјену
- Општини Козарска Дубица за њену некретнину
означену као: к.ч. бр. 577/2 „Надкућница, њива 6.класе“
пов. 1720 м2, уписана у П.л. бр. 96 к.о. Гуњевци, на име
Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела,
у циљу заокруживања пољопривредног земљишта
намијењеног за пољопривредну производњу.

Уговорне стране ће се обавезати да ће се замјена
извршити према посједовном стању, те ће једна другој
истовремно предати у посјед предметне некретнине и
омогућити да се свака од уговорних страна без даљег
присуства и сагласности друге уговорне стране након
закључења уговора о замјени у облику нотарске
исправе, упишу као посједници у 1/1 дијела у јавним
регистрима о непокретностима код РУ за геодетскe и
имовинско правне послове ПЈ Козарска Дубица, а да ће
се укњижба по јавној евиденцији земљишне књиге
извршити кад се за то стекну законом тражени услови.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да су некретнине из члана
2. ове Одлуке, узимајући у обзир положај и природне
карактеристике сваке од некретнина, једнаке
вриједности, у износу од по 6.307 КМ (словима: шест
хиљда тристо седам КМ), свака.

Члан 2.
Уговорне стране ће се обавезати да ће се замјена
извршити према посједовном стању, те ће једна другој
истовремно предати у посјед предметне некретнине и
омогућити да се свака од уговорних страна без даљег
присуства и сагласности друге уговорне стране након
закључења уговора о замјени у облику нотарске
исправе, упишу као посједници у 1/1 дијела у јавним
регистрима о непокретностима код РУ за геодетскe и
имовинско правне послове ПЈ Козарска Дубица, а да ће
се укњижба по јавној евиденцији земљишне књиге
извршити кад се за то стекну законом тражени услови.

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да:
- нотарске трошкове у цијелосити сноси уговарач
Видовић Милоја,
- сваки уговарач сноси своје трошкове уписа у јавни
регистар о некретнинама.
Члан 5.

Члан 3.

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

Уговорне стране су сагласне да су некретнине из члана
2. ове Одлуке, узимајући у обзир положај и природне
карактеристике сваке од некретнина, једнаке
вриједности, у износу од по 688,оо КМ (словима: шесто
осамдесет осам КМ) свака.
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„Центар за информисање и културу“ Козарска Дубица
за 2015. годину.
II

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да:
- нотарске трошкове у цијелосити сноси уговарач Ћук
Милутин,
- сваки уговарач сноси своје трошкове уписа у јавни
регистар о некретнинама.

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-72/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.06.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Члан 5.
Ова Одлука као акт располагања ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.

256.

Број: 02-013-84/16
ПРЕДСЈЕДНИК
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Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица на 39.
редовној сједници, одржаној дана 30.06.2016. године,
донијела је

254.
На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица, на 39.
редовној сједници, одржаној дана 30.06.2016. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду Општинске борачке организације Козарска
Дубица за 2015. годину.
II

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

Скупштина општине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска
Дубица за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године.

Број: 02-013-73/16
ПРЕДСЈЕДНИК
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II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.

257.
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На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14.) и члана 113. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.),
Скупштина општине Козарска Дубица на 39. редовној
сједници, одржаној дана 30.06.2016. године, донијела је

255.
На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14.) и члана 113. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.),
Скупштина општине Козарска Дубица на 39. редовној
сједници, одржаној дана 30.06.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду и материјално-финансијском пословању
Удружења „Ратних војних инвалида“ Општине
Козарска Дубица за 2015. годину.

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду и материјално-финансијском пословању ЈП
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II

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

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

258.

260.

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 39. редовној сједници,
одржаној дана 30.06.2016. године, донијела је

На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица на 39.
редовној сједници, одржаној дана 30.06.2016. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
I
I
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о реализацији аката донесених на
сједницама Скупштине општине Козарска Дубица у
периоду од 26.01.2016. до 30.05.2016. године.

Скупштина општине не прихвата Информацију о
пословању предузећа „ВОДОВОД“ а.д. Козарска
Дубица за 2015. годину.
II

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

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

Број: 02-013-77/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.06.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-75/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.06.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

261.

259.

На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица на 39.
редовној сједници, одржаној дана 30.06.2016. године,
донијела је

На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица на 39.
редовној сједници, одржаној дана 30.06.2016. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
I
I
Скупштина општине Козарска Дубица, прихвата
Информацију о пословању Комуналног предузећа
“КОМУНАЛАЦ“ А.Д. Козарска Дубица
за 2015.
годину.

Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о стању јавне безбједности на подручју
општине Козарска Дубица за 2015. годину.

7

Број 06/16

Службени гласник Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-78/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.06.2016. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

262.
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17 Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

Буџетска резерва

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

250 КМ.

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

2.500 КМ.

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

250 КМ

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

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

250 КМ.

Број: 01-403-166/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

2.500 КМ

Одјељењу за општу управу и борачко-инвалидску
заштиту (потрошачка јединица 0070130)
-на позицију

264.
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17 Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

412500 – Расходи за текуће одржавање-Мјесне
заједнице
2.500 КМ.
3.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-403-163/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 01.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

263.

300 КМ.

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

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17 Статута oпштине Козарска Дубица

Буџетска резерва

8

300 КМ

Број 06/16

Службени гласник Општине Козарска Дубица

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

266.
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17 Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

300 КМ.

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-403-167/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

265.

Буџетска резерва

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17 Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета

200 КМ.

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

300 КМ.

Број: 01-403-169/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

200 КМ

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

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

200 КМ.

300 КМ

267.
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17 Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

300 КМ.

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-403-168/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

9

250 КМ.

Број 06/16

Службени гласник Општине Козарска Дубица

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

269.
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17 Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

250 КМ

250 КМ.

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

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

Број: 01-403-170/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

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

268.

Буџетска резерва
-на позицију

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17 Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета

300 КМ

300 КМ.

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

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

Број: 01-403-176/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

300 КМ.

270.
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54.,став
1,алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

300 КМ.

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1.
Одобрава се реалокација средстава Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности (потрошачка
јединица 0070150) са позиција

Број: 01-403-175/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

5113-Цивилна заштита - набавка опреме

10

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

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

5113-Цивилна заштита - набавка опреме

Број: 01-403-185/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

220 КМ.

-на позицију
516100 – Издаци за залихе мат., робе и ситног
инвентара
220 КМ.

272.

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

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17 Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-403-184/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

271.

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

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54.,став 1,
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

Буџетска резерва

300 КМ.

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

300 КМ

300 КМ.

1.
Одобрава се реалокација средстава Локалне
агенције за развој општине Коз. Дубица (потрошачка
јединица 0070910) са позиције:

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

4126-Расходи по основу путовања и смјештаја 500 КМ.

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

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
4126-Расходи по основу путовања и смјештаја 500 КМ

Број: 01-403-187/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

-на позицију

273.

412200 –Расходи по основу комуналних и
ком. услуга

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17 Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

500 КМ.

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

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

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

300 КМ.

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

Број: 01-403-199/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 29.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва
-на позицију

275.

416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета

300 КМ

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске»,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

300 КМ.

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-403-198/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 29.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

1.

274.

412300 – Расходи за режијски материјал
412700 – Расходи за услуге штамп., инф. и
правне услуге

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17 Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени
гласник oпштине Козарска Дубица“, број: 12/15)
начелник oпштине Козарска Дубица доноси

412300 – Расходи за режијски материјал
412700 – Расходи за услуге штамп., инф. и
правне услуге

413900 –Затезне камате по основу одгођ.
плаћања пор. дуга

300 КМ.

8.800 КМ.
8.820 KM.

17.620 КМ.

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

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

416100 – Остале текуће дознаке које се
исплаћују из буџета

8.820 KM.

Одјељењу за финансије, рач. и наплату буџета
(потрошачка јединица 0070140)
-на позицију

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

Буџетска резерва
-на позицију

8.800 КМ.

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Буџетска резерва

Одобрава се реалокација средстава Одјељења
општу управу и борачко-инвалидску заштиту
(потрошачка јединица 0070130) са позиција:

се

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

300 КМ

Број: 01-403-208/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

300 КМ.
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III

276.

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

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-431-56/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.05.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Горана Буразора као једнократна помоћ за наставак
школовања.
II

278.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – једнократне помоћи за школовање, а
исплатиће се на рачун број: 562010-81112559-20.

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

IV

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Саше Рашића као једнократна помоћ за наставак
школовања.
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 – једнократне помоћи за школовање, а
исплатиће се на рачун број: 552030-15512865-16.

Број: 01-431-28/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.05.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

III

277.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. тачка Статута Општине Козарска
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",
број: 3/14) Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

За извршење ове Одлуке задужују се начелник
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-431-44/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.05.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Дејана Бижића као једнократна помоћ за наставак
школовања.
II

279.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције –
једнократне помоћи за школовање, а
исплатиће се на рачун број: 567541-59001837-93.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
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I

IV

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три
стотине
конвертибилних
марака)
за
исплату
Веселиновић Јелени, студенту треће године Високе
медицинске школе у Приједору, на име помоћи за
школовање.
II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-431-59/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 21.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4161 – једнократне помоћи за школовање и
биће уплаћена на рачун број: 5673015900264617.

281.

III

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I

Број: 01-431-67/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три
стотине конвертибилних марака) за исплату Ђукановић
Немањи, апсолвенту Високе школе унутрашњих
послова, на име помоћи за школовање.

280.

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4161 – једнократне помоћи за школовање и
биће уплаћена на рачун број: 5521153522131552.

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

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

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три
стотине конвертибилних марака) за исплату Латиновић
Ањи, студенту треће године Факултета политичких
наука, на име помоћи за школовање.

Број: 01-431-53/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 21.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4161 – једнократне помоћи за школовање и
биће уплаћена на рачун број: 5672915900006796.

282.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
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Службени гласник Општине Козарска Дубица
I

284.

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три
стотине конвертибилних марака) за исплату Николетић
Радомиру, апсолвенту Факултета техничких наука у
Новом Саду, на име помоћи за школовање.

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

II

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4161 – једнократне помоћи за школовање и
биће уплаћена на рачун број: 5521153523493335.

I

III

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ
Војиславу Тубин као једнократна помоћ због тешке
материјалне ситуације.
II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 552019-16009032-34.

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

III

Број: 01-431-33/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 21.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

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

283.

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

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

Број: 01-430-39/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 01.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

285.

I
Одобравају се средства у износу од 250,00 КМ Ненаду
Родићу као једнократна помоћ због тешке материјалне
ситуације.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 567301-50237800-86.

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

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ
Бранкици Влајсевић као једнократна помоћ због тешке
материјалне ситуације.

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 15904097.

Број: 01-430-4/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 01.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------
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III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 200,00 КМ Мили
Бувачу као једнократна помоћ због тешке материјалне
ситуације.
II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 562010-80356928-23.

Број: 01-430-26/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 01.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

III

286.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. тачка Статута Општине Козарска
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",
број: 3/14) Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

За извршење ове Одлуке задужују се начелник
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-40/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 250,00 КМ Милади
Чађо као једнократна помоћ због тешке материјалне
ситуације.
II

288.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 567301-50042470-02
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три
стотине конвертибилних марака) за исплату Буразор
Јели на име помоћи за лијечење због тешке
материјално-финансијске ситуације.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-33/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 01.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун код
“Unicredit bank” број: 45255873001.

287.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. тачка Статута Општине Козарска
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",
број: 3/14) Начелник општине д о н о с и

16

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

Број 06/16

Службени гласник Општине Козарска Дубица
IV

I

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

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три
стотине конвертибилних марака) за исплату Ћирић
Добрили на име помоћи за лијечење због тешке
материјално-финансијске ситуације.

Број: 01-430-46/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун сина Ћирић
Радована отворен у “Hypo Alpe Adria bank” број:
5520191563643206.
III

289.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

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

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три
стотине конвертибилних марака) за исплату Петковић
Слободану на име помоћи за лијечење због тешке
материјално-финансијске ситуације.

Број: 01-430-47/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

291.

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун отворен у
“Sberbank” број: 5673015000221017.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Репиблике Српске“, број: 101/04,
42/05 118/05 и 98/13) и члана 54. Статута Општине
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14), Начелник општине, д о н о с и

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

О Д Л У К У
о одобрењу средстава
Члан 1.
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ
(тристотине и 00/100 КМ), за исплату Родић Борислава
из Кнежице, ул. Вука Караџића бб, на име трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке одобравају се из
буџетске резерве и биће уплаћена на текући рачун
број: 567-301-5900314960 код Sberbank.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-51/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се начелник
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.

290.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

Број: 01-430-45/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
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III

292.

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

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-430-43/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.07.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три
стотине конвертибилних марака) за исплату Рашинац
Жељки
на име помоћи за лијечење због тешке
материјално-финансијске ситуације.

294.

II

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 44. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, броj:
03/14) а у складу са чланом 20. тачка 4. Посебног
колективног уговора за запослене у области локалне
самоуправе Републике Српске (,,Сл. Гласник РС'', број:
114/07) Начелник општине доноси

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун отворен у
“Sberbank” број: 5673015900292747.
III
За извршење ове Одлуке задужује се начелник
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
IV

О Д Л У К У
о одобравању средстава
I

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

ЂЕНАДИЈА СРЕТИ , службенику општинске управе
општине Козарска Дубица , одобравају се новчана
средства увисини једне просјечне плате у Републици
Српској у сврху лијечења .

Број: 01-430-52/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

II

293.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. тачка Статута Општине Козарска
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",
број: 3/14) Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Средства из тачке 1. ове Одлуке биће исплаћена са
позиције: 4112 – накнада трошкова запослених , а
исплата ће се извршити на текући рачун службеника
Ђенадија Срете .
III
За извршење ове Одлуке задужује се начелник
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у ,,Службеном гласнику општине Козарска
Дубица''.

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Младену
Вуруни као једнократна помоћ због болести и тешке
материјалне ситуације.

Број: 01-430-55/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 567301-50002447-82.

295.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
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Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

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

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Кнежевић Благоји , ЈМБГ
0604962161947 - у сврху подршке
сточарској
производњи у износу од 300,00 КМ, на текући рачун
бр. 567-301-59003061-33 код Sberbank.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-172/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III

297.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета и Одјељења за пољопривреду.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-171/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о додјели средстава за
I

296.

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Алавук Бранку, ЈМБГ
0505969161944 - у сврху подршке изградњи објекта за
овце у износу од 3000,00 КМ, на текући рачун бр.
5620108122066279 код НЛБ Развојне банке.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

III
I
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета и Одјељења за пољопривреду.

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Баруџија Милошу , ЈМБГ
0505941161957 - у сврху подршке
сточарској
производњи у износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр. 1531208200 код Hypo Alpe-Adria-Bank ad.
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Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, 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 додјели средстава за

Број: 01-403-183/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 12.05.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње
Фарма“Ступар“ вл.
Ступар Миле - у сврху подршке
сточарској
производњи у износу од 500,00 КМ, на жиро рачун бр.
555-048-00551284-89 код Нове банке.

298.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

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

I

IV

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Кнежевић Рајку , ЈМБГ
1404950161946 - у сврху подршке
сточарској
производњи у износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр. 567-301-04000899-13 код Sberbank.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-180/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III

300.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета и Одјељења за пољопривреду.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

Број: 01-403-178/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Бојић Миланки , ЈМБГ
0103963165025 - у сврху подршке
сточарској
производњи у износу од 1500,00 КМ, на текући рачун
бр. 555-048-81556896-69 код Нове банке.

299.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
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II

302.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

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

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Ручнов Радојки, ЈМБГ
1111959166943 - у сврху подршке
повртарској
производњи у износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр. 567-301-50092300-86 код Sberbank.

Број: 01-403-179/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

II

301.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

IV

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

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

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Пралица Борку, ЈМБГ
1409949161942 - у сврху подршке
сточарској
производњи у износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр. 567-301-04000809-89 код Sberbank.

Број: 01-403-181/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета и Одјељења за пољопривреду.

303.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, 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 додјели средстава за

Број: 01-403-182/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------
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I

III

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Делић Душку , ЈМБГ
0710960161944 - у сврху подршке
сточарској
производњи у износу од 1500,00 КМ, на текући рачун
бр.562-010-81089427-61 код НЛБ Развојне банке.

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

II

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

IV

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III

Број: 01-403-192/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 21.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

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

305.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-189/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

304.

I
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Бањац Милошу, ЈМБГ
2101986161943 - у сврху подршке
воћарској
производњи у износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр. 562-010-8127118136 код НЛБ Развојне банке.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III

ОДЛУКУ
о додјели средстава за
I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Савић Слађану, ЈМБГ
2703971370805 - у сврху подршке
повртарској
производњи у износу од 550,00 КМ, на текући рачун
бр. 567-301-50102710-90 код Sberbank.

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

II

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

IV

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.

Број: 01-403-191/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------
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I

306.

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Пећанац Радовану, ЈМБГ
0909957161942 - у сврху подршке
сточарској
производњи у износу од 1000,00 КМ, на текући рачун
бр. 562-010-30000016-49
код Развојна Банка
Југоисточне Европе.
II

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III

ОДЛУКУ
о додјели средстава за
I

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

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пчеларске
производње
Кеча Милану, ЈБМГ
2702959161943 - у сврху подршке
пчеларарској
производњи у износу од 500,00 КМ, на текући рачун бр.
567-301-04000153-20 код Sberbank.

IV

II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III

Број: 01-403-193/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

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

308.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-188/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о додјели средстава за
I

307.

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Бијелић Браниславу, ЈМБГ
0103982161979 - у сврху подршке
воћарској
производњи у износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр. 562-010-81100513-74 код НЛБ Развојне банке.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за
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III

310.

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

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13 ) и члана 44. Статута Општине Козарска Дубица
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
03/14) Начелник општине доноси

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

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
I

Број: 01-403-148/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 12.05.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

Одобравају се новчана средстава у износу од 550,00
КМ, у сврху одржавања
спомен – обиљежја за
погинуле борце Одбрамбено – отаџбинског рата на
подручју мјесних заједница наше општине.

309.

II

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

Средства из члана 1. ове одлуке биће уплаћена на
жиро - рачун Општинске борачке организације, са
позиције 412591-130002 : текуће одржавање мјесних
заједница .
III
За извршење ове Одлуке задужују се начелник
Одјељења за општу управу и борачко инвалидску
заштиту
и начелник
Одјељења за финансије ,
рачуноводство и наплату буџета.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

IV

I

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

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Драчина Драгани , ЈМБГ
1104977166954 - у сврху подршке
сточарској
производњи у износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр. 5352180004052042 код UniCredit Bank.

Број: 01-434-70/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III

311.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13 ) и члана 44.Статута Општине Козарска Дубица
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
03/14) Начелник општине доноси

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

ОДЛУКУ
о одобрењу горива

IV

I

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

Одобрава се Кљајић Диобринку 40 литара горива Д2 у
сврху превоза корисника Бањске рехабилитације (
чланова породица погинулих бораца и РВИ ) из
Козарске Дубице у бању у Теслић и повратка из
Теслића у Козарску Дубицу.

Број: 01-403-173/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------
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II

IV

Лице из члана 1. ове Одлуке гориво ће преузети на
бензинској пумпи ,,ДОШЛИЋ ''Д.О.О. у Козарској
Дубици.
III

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Козарска
Дубица.
Број: 01-434-76/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 412999- остали непоменути расходи.
IV

313.

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

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13 ) и члана 44.Статута Општине Козарска Дубица
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
03/14) Начелник општине доноси

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

ОДЛУКУ
о одобрењу горива
I

Број: 01-434-75/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

Одобрава
се 30 литара горива Д2, Удружењу
,,РАСТИМО ЗАЈЕДНО'' у сврху превоза корисника
Бањске рехабилитације ( чланова породица погинулих
бораца и РВИ ) , властитим комбијем из Козарске
Дубице у бању у Теслић .

312.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13 ) и члана 44.Статута Општине Козарска Дубица
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
03/14) Начелник општине доноси

Представници удружења из тачке 1. ове одлуке гориво
ће преузети на бензинској пумпи ,, ДОШЛИЋ'' Д.О.О.
у Козарској Дубици.

ОДЛУКУ
о одобрењу горива

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 412999 – остали непоменути расходи.

I

III

Одобрава
се гориво Д2, Удружењу ,,РАСТИМО
у сврху превоза
ЗАЈЕДНО'' у износу до 200 КМ
корисника Бањске рехабилитације ( чланова породица
погинулих бораца и РВИ ) , властитим комбијем из
Козарске Дубице у бању у Теслић и повратка из
Теслића у Козарску Дубицу.

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

II

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

II

IV

Представници удружења из тачке 1. ове одлуке гориво
ће преузети на бензинској пумпи ,, ДОШЛИЋ'' Д.О.О.
у Козарској Дубици.

Број: 01-434-79/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 412999 – остали непоменути расходи.
III

314.

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

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13 ) и члана 44.Статута Општине Козарска Дубица
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
03/14) Начелник општине доноси
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ОДЛУКУ
о одобрењу горива

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

I
Одобрава
се 30 литара горива Д2, Удружењу
,,РАСТИМО ЗАЈЕДНО'' у сврху довоза корисника
Бањске рехабилитације ( чланова породица погинулих
бораца и РВИ) , властитим комбијем из бање Теслић у
Козарску Дубицу, којим ће управљати Солдат
Драгољуб .
II

IV
Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Козарска
Дубица.
Број: 01-434-32/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

Представници удружења из тачке 1. ове одлуке гориво
ће преузети на бензинској пумпи ,, ДОШЛИЋ'' Д.О.О.
у Козарској Дубици.
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 412999 – остали непоменути расходи.

316.

III

На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр.101/04,
42/05 ,118/05 и 98/13 ) и члана 44. Статута Општине
Козарска Дубица (,,Службени гласник Општине
Козарска Дубица '' , бр. 03/14 ), а по захтјеву ЈУ ,,
Туристичка организација општине Козарска Дубица''
Начелник Општине Козарска Дубица , д о н о с и

За извршење ове Одлуке задужују се начелник
Одјељења за општу управу и борачко инвалидску
заштиту
и начелник
Одјељења за финансије ,
рачуноводство и наплату буџета.
IV
Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Козарска
Дубица.

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Правилник о платама и
другим личним примањима запослених у ЈУ
,,Tуристичка организација општине
Козарска
Дубица''
I

Број: 01-434-90/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 29.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

Даје се сагласност на Правилник о о платама и другим
личним примањима запослених у ЈУ ,,Туристичка
организација општине Козарска Дубица'' који је донио
Управни одбор дана 20.05.2016.године под бројем :
10-1-128/16, осим у дијелу који се односи на укупан
коефициент директора који треба да износи ,, 16'' .

315.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13 ) и члана 44. Статута Општине Козарска Дубица
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
03/14) Начелник општине доноси

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

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава

Број: 01-022-4/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се новчана средстава у износу од 3.000,00
КМ ( трихиљаде конвертибилних марака) , у сврху
изградње спомен обиљежја
за погинуле борце
Одбрамбено – отаџбинског рата на подручју мјесне
заједнице Пуцари у селу Гуњевци.

317.
На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр.101/04,
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 44. Статута Општине
Козарска Дубица (,,Службени гласник Општине
Козарска Дубица '' , бр. 03/14 ), а по захтјеву ЈП
,,Центар за информисање и културу'' Козарска Дубица
Начелник Општине Козарска Дубица , д о н о с и

II
Средства из члана 1. ове одлуке биће уплаћена на
жиро - рачун Општинске борачке организације, са
позиције
412999-130002 : остале услуге мјесних
заједница .
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ОДЛУКУ
О давању сагласности на Правилник о измјенама и
допунама Правилнка о платама и другим
примањима запослених у ЈП ,,Центар за
информисање и културу'' Козарска Дубица

(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
03/14) Начелник општине доноси

I

I

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о платама и другим примањима
запослених у ЈП ,,Центар за информисање и културу''
Козарска Дубица којег је донио директор дана
27.05.2016. године под бројем : 317/16

Одобрава се, МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ДРАКСЕНИЋ
новчани износ од 500,00 КМ у сврху организовања
традиционалне манифестације ,,ТУЦИЈАДA'', поводом
васкршњих празника.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

II
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 412999-130002 Расходи за остале услуге
мјесних заједница .

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

III
Број: 01-022-5/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 29.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

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

318.

IV

На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр.101/04,
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 44. Статута Општине
Козарска Дубица (,,Службени гласник Општине
Козарска Дубица '' , бр. 03/14 ), а по захтјеву ЈП
,,Центар за информисање и културу'' Козарска Дубица
Начелник Општине Козарска Дубица, д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Козарска
Дубица.
Број: 01-434-48/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 01.07.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у ЈП
,,Центар за информисање и културу'' Козарска
Дубица
I

320.
На основу члана 109. став 2. Закона о уређењу простора
и грађењу („Сл. гласник Републике Српске број: 40/13),
члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица („Сл.
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 03/14) и
члана 3. тачка 4. Споразума о обавезама и
одговорностима у процесу имплементације јачања
сектора здравства – фаза 2, број: 01-40-51/15 од
13.11.2015. године, начелник Општине доноси

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у ЈП ,,Центар
за информисање и културу'' Козарска Дубица којег је
донио директор дана 27.05.2016. године под бројем :
316/16
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у ,,Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица''

РЈЕШЕЊЕ
I

Број: 01-022-6/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 29.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

Змијањац
(Милована)
Светлана,
дипл.
инж.
архитектуре, ималац овлаштења за израду техничке
документације, архитектонска фаза и надзор, број
лиценце: ФЛ-1726/14, број протокола: 15.02-3611435/14 од 15.12.2014. године, именује се за Надзорни
орган за вршење послова стручног надзора на извођењу
радова по Уговору број: BA/RS/HSEP-AF/CW/NCB237/16 „Адаптација и реорганизација објекта на
локацији Дома здравља Козарска Дубица“, а који ће се
изводити на основу уговора закљученог између

319.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13 ) и члана 44.Статута Општине Козарска Дубица
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Министарства здравља и социјалне заштите Републике
Српске, број протокола: 11/06-122-30-3/16, као
наручиоца
и предузећа „Шумил“ д.о.о. Козарска
Дубица, број протокола: 79/2016, као извођача.

извођача, уз сагласност Општине Козарска Дубица,
број протокола: 01-404-27/16.

II

Стручни надзор обухвата послове утврђене у члану 119.
Закона о уређењу простора и грађењу, члану 5. и 6.
Правилника о вршењу стручног надзора у току
изградње објекта и члана 4. алинеја 7. Меморандума о
разумијевању потписаног између Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске и Општине Козарска Дубица.

II

Стручни надзор обухвата послове утврђене у члану 119.
Закона о уређењу простора и грађењу и члану 5. и 6.
Правилника о вршењу стручног надзора у току
изградње објекта.
III
Са именованом ће се закључити уговор о вршењу
стручног надзора, којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе.
IV

III
Са именованом ће се закључити уговор о вршењу
стручног надзора, којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе.
IV

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

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

Број: 01-111-44/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

Број: 01-111-45/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

321.

322.

На основу члана 109. став 2. Закона о уређењу простора
и грађењу („Сл. гласник Републике Српске број: 40/13),
члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица („Сл.
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 03/14) и
члана 4. алинеја 6. Меморандума о разумијевању по
Споразуму о финансирању пројекта хитних мјера
опоравка од поплава потписаног између Босне и
Херцеговине и Међународне асоцијације за развој,
потписаног између Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
Јединице за координацију пољопривредних пројеката,
број: 01-40-20/16 од 21.03.2016. године, начелник
Општине доноси

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
42/05 и 118/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07,12/07, 2/08 и и 5/12), а
у вези са Одлуком о продаји и давању у закуп
пољопривредног земљишта које чини имовину
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник
Општине Козарска Дубица", бр.4/08),
Начелник
Општине Козарска Дубица, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

ОДЛУКУ
о именовању Комисије за продају, замјену и давање
у закуп пољопривредног земљишта које чини
имовину Општине Козарска Дубица

I

I

Шувак (Милана) Милош, мастер инж. грађевине,
ималац овлаштења за извођење грађевинских радова и
надзор, број лиценце: ФЛ-1241/14, број протокола:
15.02-361-897/14 од 20.08.2014. године, именује се за
Надзорни орган за вршење послова стручног надзора на
извођењу радова по Уговору број: BA-FERP-IDA-5529NCB-BL-W-16-062
„Чишћење
канала
Општина
Козарска Дубица“, а који ће се изводити на основу
уговора
закљученог
између
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске, Јединица за координацију пољопривредних
пројеката (APCU), број протокола: 1652/16, као
наручиоца и предузећа „Нискоградња Марјановић“
д.о.о. Приједор, број протокола: 01-НМ-15/16, као

Овом Одлуком именује се Комисија за продају, замјену
и давање у закуп пољопривредног земљишта које чини
имовину Општине Козарска Дубица, у следећем
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

28

Мерима Тркуља, предсједник Комисије;
Драган Сантрач, члан;
Милан Делић,члан;
Далибор Ћурић,члан;
Дејан Крњајић,члан.
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II

Члан 1.
У правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији
радних
мјеста
Oпштинске
административне
службе
Козарска
Дубица
,
(''Службени гласник општине Козарска Дубица'',
бр.08/13, 11/13, 15/13, 21/ 13 ,6/14, 7 /14 ,06/15, 10/15 и
12/15) у даљем тексту Правилник у члану 43.
Правилника , након ријечи ССС, брише се ,, IV степен
друштвеног смјера'' уписују се ,,III степен'.'

Задаци Комисије су да:
а) уради припрему, идентификацију честица на терену,
које ће бити предмет огласа, направи блокове уколико
је потребно за давање у закуп;
б) након урађене идентификације припреми приједлог
Јавног огласа са одлуком;
в) проведе процедуру око расписивања Јавног огласа;
г) разматра достављене писмене понуде и утврђује да
ли су поднесене благовремено;
д) утврђује да ли су уз писмену понуду достављени сви
тражени докази о испуњености услова из јавног огласа;
ђ) одбацује све неблаговремене и непотпуне писмене
понуде;
е) у складу са критеријумима из јавног огласа, утврђује
листу са најповољнијим понудама;
ж) на основу листе из става 1. тачке г) овог члана,
обавјештава све понуђаче и начелника општине о
резултатима давања у закуп пољопривредног
земљишта;
з) по пријему коначне листе најповољнијих пинуда за
давање у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике, обавјештава све понуђаче о коначним
резултатима давања у закуп пољопривредног земљишта
и
и) уводи закупопримца у посјед пољопривредног
земљишта након закључења уговора о закупу.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-022-10/9/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

324.
На основу члана 72. став 3., а у вези са чланом 146.
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске«, број 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13
), члана 54. Статута општине Козарска Дубица
(«Службени гласник општине Козарска Дубица«, број:
03/14, Посебног колективног уговора за запослене у
области управе Републике Српске (« Службени гласник
РС«, број 114/07) и члана 8. Појединачног колективног
уговора за запослене у Општинској административној
служби („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број 4/08), начелник општине доноси

III
Овим Рјешењем ставља се ван снаге Рјешење о
именовању Комисије за продају, замјену и давање у
закуп пољопривредног земљишта које чини имовину
Општине Козарска Дубица, број: 01-111-79/13 од
19.03.2013.године.
IV

ПРАВИЛНИК
o измјенама и допунама Правилника о платама
службеника Општинске административне службе и
осталих запослених радника у општини Козарска
Дубица који немају статус службеника

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

Члан 1.
У члану 7. Правилника о платама
службеника
Општинске административне службе и осталих
запослених радника у општини Козарска Дубица који
немају статус службеника ("Службени гласник
општине Козарска Дубица"; број: 08/13, 09/13, 15/13 и
21/13) у даљем тексту Правилник, у Одјељењу за општу
управу и борачко – инвалидску заштиту, Одсјеку за
општу управу:

Број: 01-111-43/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

323.
На основу члана 43. тачка 8., члана 44. став 1. и члана
72.став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 ,
118/05, 98/13) и члана 54. Статута општине Козарска
Дубица (''Службени гласник општине Козарска
Дубица'', бр. 3/14 ), начелник општине Козарска
Дубица, д о н о с и

- у тринаестом реду табеле у другој колони умјесто
4,70 уписује се 3,80 , у трећој колони уписује се 0.50 а
у задњој колони умјесто 4,70 уписује се 4,30.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Козарска
Дубица''.

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

Број: 01-022-11/9/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.06.2016.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
-----------------------------------------------------------------------

29

Број 06/16

Службени гласник Општине Козарска Дубица
САДРЖАЈ

Ред.
број

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Страна

248. О Д Л У К А о допуни Одлуке о дугорочном задужењу Општине Козарска Дубица код
Свјетске банке – Међународна асоцијација за развој ради обезбеђења средстава за хитну санацију и
реконструкцију локалне инфраструктуре оштећене усљед поплава. ..............................................................................1
249. О Д Л У К А о измјени Регулационог плана Централна зона Козарска Дубица…. .......................................................1
250. О Д Л У К А o начину и условима продаје непосредном погодбом некретнина у власништву
Општине Козарска Дубица у к.о. Козарска Дубица „ФИТ“ д.о.о. Козарска Дубица ради обликовања
(комплетирања) грађевинске парцеле…… ..........................................................................................................................3
251. О Д Л У К А о начину и условима продаје непосредном погодбом некретнина у власништву
Општине Козарска Дубица у к.о. Козарска Дубица СТР „Продавница ПРИМА“ вл. Котур Милан
из Козарске Дубице ради обликовања (комплетирања) грађевинске парцеле...............................................................3
252. О Д Л У К А о давању сагласности за замјену некретнина Видовић Милоји у к.о.Гуњевци .......................................4
253. О Д Л У К А о давању сагласности за замјену некретнина Ћук Милутину у к.о. Гуњевци .........................................5
254. З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица
за период 01.01.2015. – 31.12.2015. године..................................... ....................................................................................6
255. З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја o раду и материјално-финансијском пословању ЈП „Центар за
информисање и културу“ Козарска Дубица за 2015. г. .....................................................................................................6
256. З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја o раду Општинске борачке организације Козарска Дубица
за 2015. годину ........................................................................................................................................................................6
257. З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и материјално-финансијском пословању
Удружења „Ратних војних инвалида“ Општине Козарска Дубица за 2015. годину ......................................................6
258. З А К Љ У Ч А К о прихватању Информације о реализацији аката донесених на сједницама
Скупштине општине Козарска Дубица у периоду од 26.01.2016.-30.05.2016. године ..................................................7
259. З А К Љ У Ч А К о прихватању Информације о стању јавне безбједности на подручју општине
Козарска Дубица за 2015. годину...................................... ..................................................................................................7
260. З А К Љ У Ч А К о не прихватању Информације о пословању предузећа „Водовод“ а.д. Козарска Дубица
за 2015. годину.......................................................................................................................................................................7
261. З А К Љ У Ч А К о прихватању Информације о пословању предузећа „Комуналац“ А.Д. Козарска Дубица
за 2015. годину ........................................................................................................................................................................7
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
262. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-163/16 од 01.06.2016 ........................................................8
263. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-166/16 од 03.06.2016......... ..............................................8
264. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-167/16 од 03.06.2016......... ..............................................8
265. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-168/16 од 03.06.2016......... ..............................................9
266. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-169/16 од 03.06.2016......... ..............................................9
267. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-170/16 од 03.06.2016......... ..............................................9
268. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-175/16 од 08.06.2016......... ............................................10
269. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-176/16 од 03.06.2016......... ............................................10
270. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-184/16 од 13.06.2016......... ............................................10
271. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-185/16 од 13.06.2016........ .............................................11
272. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-187/16 од 09.06.2016....... ..............................................11
273. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-198/16 од 29.06.2016......... ............................................11
274. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-199/16 од 29.06.2016......... ............................................12
275. О Д Л У К А о одобрењу реалокације средстава бр. 01-403-208/16 од 30.06.2016......... ............................................12
276. О Д Л У К А о одобрењу средстава Горану Буразор, на име помоћи за школовање ...............................................13
277. О Д Л У К А о одобрењу средстава Дејани Бижић, на име помоћи за школовање .................................................13
278. О Д Л У К А о одобрењу средстава Саши Рашићу, на име помоћи за школовање ..................................................13
279. О Д Л У К А о одобрењу средстава Веселиновић Јелени, на име помоћи за школовање .......................................13
280. О Д Л У К А о одобрењу средстава Латиновић Ањи, на име помоћи за школовање ...............................................14
281. О Д Л У К А о одобрењу средстава Ђукановић Немањи , на име помоћи за школовање .......................................14
282. О Д Л У К А о одобрењу средстава Николетић Радомиру, на име помоћи за школовање ......................................14
283. О Д Л У К А о одобрењу средстава Ненаду Родићу као једнократну помоћ због тешке материјалне ситуације ..15
284. О Д Л У К А о одобрењу средстава Војиславу Тубину као једнократну помоћ због тешке
материјалне ситуације ........................................................................................................................................................15
285. О Д Л У К А о одобрењу средстава Бранкици Влајсевић као једнократну помоћ због тешке
материјалне ситуације ............................................................................... ........................................................................15
286. О Д Л У К А о одобрењу средстава Милади Чађо као једнократну помоћ због тешке материјалне ситуације .....16
287. О Д Л У К А о одобрењу средстава Мили Бувач као једнократну помоћ због тешке материјалне ситуације .......16

30

Број 06/16

Службени гласник Општине Козарска Дубица

288. О Д Л У К А о одобрењу средстава Буразор Јели на име помоћи за лијечење због тешке
материјално-финансијске ситуације ................................................................. ...............................................................16
289. О Д Л У К А о одобрењу средстава Петковић Слободану на име помоћи за лијечење због тешке
материјалено-финансијске ситуације .................................... ...........................................................................................17
290. О Д Л У К А о одобрењу средстава Ћирић Добрили на име помоћи за лијечење због тешке материјаленофинансијске ситуације ....................................................... ................................................................................................17
291. О Д Л У К А о одобрењу средстава Родић Бориславу, на име трошкова лијечења .. ................................................17
292. О Д Л У К А о одобрењу средстава Рашинац Жељки на име помоћи за лијечење због тешке материјаленофинансијске ситуације ....................................................... ................................................................................................18
293. О Д Л У К А о одобрењу средстава Младену Вуруни као једнократна помоћ због болести и тешке
материјалено ситуације ..................................................................... ................................................................................18
294. О Д Л У К А о одобрењу средстава Срети Ђенадија у сврху лијечења ....................... ...............................................18
295. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Кнежевић Благоји
у сврху подршке сточарској производњи .................................. ......................................................................................18
296. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Баруџија Милошу
у сврху подршке сточарској производњи ................................. .......................................................................................19
297. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Алавук Бранку
у сврху подршке изградњи објекта за овце ......................................................................................................................19
298. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Кнежевић Рајку
у сврху подршке сточарској производњи ..................................... ...................................................................................20
299. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Фарма „Ступар“вл. Ступар Миле
у сврху подршке сточарској производњи .... .....................................................................................................................20
300. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Бојић Миланки
у сврху подршке сточарској производњи ..................................... ...................................................................................20
301. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Пралица Борку
у сврху подршке сточарској производњи ...................................... ..................................................................................21
302. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Ручнов Радојки
у сврху подршке повртарској производњи .................................. ....................................................................................21
303. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Делић Душку
у сврху подршке сточарској производњи ......................................... ...............................................................................21
304. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Савић Слађану
у сврху подршке повртарској производњи .................................... ..................................................................................22
305. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Бањац Милошу
у сврху подршке воћарској производњи ..................................... ....................................................................................22
306. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Кеча Милану
у сврху подршке пчеларској производњи ...................................... .................................................................................23
307. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Пећанац Радовану
у сврху подршке сточарској производњи .............................. .........................................................................................23
308. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Бијелић Браниславу
у сврху подршке воћарској производњи ............................ .............................................................................................23
309. О Д Л У К А о додјели средстава за проширење пољопривредне производње Драчина Драгани
у сврху подршке сточарској производњи ................................. ......................................................................................24
310. О Д Л У К А о одобравању новчаних средстава у сврху одржавања спомен-обиљежја за погинуле борце
Одбрамбено-отаџбинског рата на подручју мјесних заједница наше општине ..........................................................24
311. О Д Л У К А о одобрењу горива Кљајић Добринку у сврху превоза корисника бањске рехабилитације
(чланова породица погинулих бораца и РВИ) у Бању Теслић .....................................................................................24
312. О Д Л У К А о одобрењу горива Удружењу „Растимо заједно“ у сврху превоза корисника бањске
рехабилитације (чланова породица погинулих бораца и РВИ) у Бању Теслић .......................................................25
313. О Д Л У К А о одобрењу горива Удружењу „Растимо заједно“ у сврху превоза корисника бањске
рехабилитације (чланова породица погинулих бораца и РВИ) .....................................................................................25
314. О Д Л У К А о одобрењу горива Удружењу „Растимо заједно“ у сврху довоза корисника бањске
рехабилитације (чланова породица погинулих бораца и РВИ) .....................................................................................25
315. О Д Л У К А о одобравању новчаних средстава у сврху изградње спомен-обиљежја за погинуле борце
Одбрамбено-отаџбинског рата на подручју МЗ Пуцари у селу Гуњевци ....................................................................26
316. О Д Л У К А о давању сагласности на Правилник о платама и другим примањима запослених у
ЈУ „Туристичка организација „Козарска Дубица....... ......................................................................................................26
317. О Д Л У К А о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама и другим
примањима запослених у ЈУ „Центар за информисање и културу„Козарска Дубица.................................................26
318. О Д Л У К А о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
у ЈУ „Центар за информисање и културу „Козарска Дубица ........................................................................................27
319. О Д Л У К А о одобрењу средстава МЗ Драксенић у сврху организовања традиционалне манифестације
“Туцијада“поводом васкршњих празника ........... .............................................................................................................27
320. Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању Змијањац (Милована) Светлане за вршење послова стручног надзора на
извођењу радова на „Адаптацији и реорганизацији објекта на локалцији Дома здравља Козарска Дубица“ .......27

31

Број 06/16

Службени гласник Општине Козарска Дубица

321. Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању Шувак (Милана) Милоша за вршење послова стручног надзора на извођењу
радова на „Чишћење канала Општине Козарска Дубица .............................................................................................28
322. Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању Комисије за продају, замјену и давање у закуп пољопривредног земљишта
које чини имовину Општине Козарска Дубица......... .......................................................................................................28
323. П Р А В И Л Н И К о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста ОАС Козарска Дубица ................ ...............................................................................................................29
324. П Р А В И Л Н И К о измјенама и допунама Правилника о платама службеника ОАС и осталих запослених
радника у општини Козарска Дубица који немају статус службеника..........................................................................29

32

