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225.
ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ ОД
СТРАНЕ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА ЗА 2019.
ГОДИНУ
1. УВОД
Општина Козарска Дубица у складу са својим
стратешким опредјељењем оријентисаним на развој
привреде, посебно кроз развој њених сегмената
пољопривреде и предузетништва, сваке године из
буџета издваја средства намијењена за развој.
Приликом израде Програма кориштене су анализе
стања пољопривредне производње које је сачинио
Одсјек за пољопривреду, при чему су узети у обзир сви
квантитативни показатељи који утичу на пољопривреду
као привредну дјелатност, те повратне информације
које је Одсјек за пољопривреду добио у директном
контакту са пољопривредним произвођачима.
2. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општина Козарска Дубица кроз Програм кориштења
средстава субвенција у пољопривреди за 2019. годину
жели да настави са конкретном подршком локалним
пољопривредницима како би на лакши начин дошли до
потребних средстава за отпочињање нових пословних
активности или задржавање постојећих.
Такође се планира ублажити удар на пољопривредне
произвођаче у случајевима елементарних непогода, те
субвенционисати капитална улагања код воћара,
будући да је тај сектор претрпио огромне губитке
усљед временских непогода у протеклим годинама.
3. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Овај програм ће се реализовати из Буџета Општине
Козарска Дубица са позиције 4141 - фондови за развојсубвенције за пољопривреду у укупном износу од
80.000,00 КМ.

4. НАМЈЕНА
СРЕДСТАВА

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

И

УСЛОВИ

КОРИШТЕЊА

Расподјела средстава вршиће се кроз:
- Суфинансирање куповине механизације,
- Подршка пластеничкој производњи,
- Подршка произвођачима поврћа( краставци)са
подручја наше општине,
- Подршка улагањима у пчеларској производњи,
- Подршка капиталним улагањима у воћарској
производњи (систем за
наводњавање, систем за орошавање, противградне
мреже),
- Подршка
организовању
манифестација
за
унапређење и промоцију
пољопривредне
производње,
- Интервентне мјере у сточарству услед угинућа
домаћих животиња,
- Једнократне новчане помоћи за пољопривредне
произвођаче са подручја
наше општине.
4.1. СУФИНАНСИРАЊЕ КУПОВИНЕ
МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОЂАЧЕ СА ПОДРУЧЈА НАШЕ
ОПШТИНЕ
Планирана средства за ову намјену износе 15.000,00
КМ
Право на подстицајна средства из овог члана имају
физичка и правна лица која се баве пољопривредном
производњом на подручју општине Козарска Дубица и
која изврше улагања у текућој години куповином
пољопривредне механизације.
Подстицајна средства за ову намјену се остварују на
основу захтјева који се подноси Одсјеку за
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се
прилаже следећа документација:
- рачуни о извршеној куповини пољопривредне
механизације,
- потврда о регистрацији газдинства за физичка
лица,
- копија рјешења о упису у судски регистар за
правна лица.
Подстицајна средства за куповину нове механизације
износе 10% од вриједности купљене механизације, а у
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случају да је иста купљена од произвођача са подручја
општине Козарска Дубица субвенционише се са
додатних 10%.

-

Уговор
о
уговореној
откупљивачем.

производњи

са

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

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2019.
године и исплаћиваће се до максималне висине од 500
КМ по кориснику и додатних максимално 500 КМ ако
је купљено од произвођача са подручја наше општине а
у зависности од броја захтјева и планираних
расположивих средстава.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.09.2019.
године и исплаћиваће се у износу од 500 КМ по дунума,
а до максималне висине од 1000 КМ по кориснику у
зависности од броја захтјева и планираних
расположивих средстава

4.2. ПОДРШКА ПЛАСТЕНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ
Планирана средства за ову намјену су 5.000,00 КМ.
Право на подстицајна средства за изградњу нових
пластеника и набавку опреме за пластеничку
производњу корисне површине од најмање 100 м2 по
пластенику имају физичка лица која се баве
пољопривредном производњом и која у текућој години
изврше улагања за наведену намјену.

4.4. ПОДРШКА УЛАГАЊИМА У ПЧЕЛАРСКОЈ
ПРОИЗВОДЊИ
Планирана средства за ову намјену износе 10.000,00
КМ.
Право на ову врсту подршке имају сви пчелари са
подручја општине који изврше улагања у текућој
години.

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

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

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

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2019.
године и исплаћиваће се до максималне висине од 500
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и
планираних расположивих средстава.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2019.
године и исплаћиваће се до максималне висине од 500
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и
планираних расположивих средстава.

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

4.3. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА
КРАСТАВАЦА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ
КОЗАРСКА ДУБИЦА

Право на ову врсту подршке имају сви произвођачи
воћа са подручја општине који изврше улагања у
воћњацима у 2019.години и то:

Планирана средства за ову намјену износе 5.000,00 КМ.

-

Право на ова средства имају пољопривредни
произвођачи са подручја општине Козарска Дубица
која изврша улагања у производњу краставаца
корнишона на површини минимално 500 м2.

куповину противградне мреже,
постављање система за наводњавање,
постављање система за орошавање.

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

Подстицајна средства за ову намјену се остварују на
основу захтјева који се подноси Одсјеку за
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се
прилаже следећа документација:
- потврда о регистацији пољопривредног
газдинства (АПИФ),
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потврда о регистацији
газдинства (АПИФ),
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Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а
на основу приложене документације сачињава записник
о процјени настале штете од угинућа грла, те даје
приједлог Начелнику за додјелу подстицајних
средстава.

пољопривредног

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

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.12.2019.
године и исплаћиваће се до максималне висине од 1000
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и
планираних расположивих средстава.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2019.
године и исплаћиваће се у износу од 10 % од укупне
вриједности улагања а до максималне висине од 2000
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и
планираних расположивих средстава.

4.8. ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
Планирана средства за ову намјену износе 20.000,00
КМ
Право на једнократну новчану помоћ имају сви
пољопривредни
произвођачи,
пољопривредна
удружења и задруге са подручја наше општине који се
баве пољопривредном производњом и изврше улагања
у текућој години или су претрпјели материјалну штету
на својим газдинствима.

4.6. ПОДРШКА ОРГАНИЗОВАЊУ
МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И
ПРОМОЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Планирана средства за ову намјену износе 10.000,00
КМ.

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

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

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

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2019.
године и исплаћиваће се до максималне висине од 5000
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и
планираних расположивих средстава.
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овлашћује се Начелник општине да може
преусмјеравати средства из једне у другу намјену по
овом програму у зависности од интереса, али до висине
укупно планираних средстава по овом програму.

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

Број: 02-013-87/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.07.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

226.
На основу члана 39. а у вези са чланом 7.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2)
Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17),
Скупштина општине Козарска Дубица, на Двадесет
седмој редовној сједници одржаној дана 1.7.2019.
године, донијела

Ову мјеру утврђује ветеринарска инспекција и на лицу
мјеста спроводи законске мјере прописане у овим
случајевима.
Оштећено лице након ових мјера подноси захтјев уз
који прилаже записник ветеринарске инспекције
општинском Одсјеку за пољопривреду за овом врстом
помоћи.
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VII

ОДЛУКУ
о уступању пословног простора на кориштење на
одређено вријеме Удружењу грађана „Путеви мира“

За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за
стамбено комуналне послове и Одјељење за финансије.

I

VIII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.

Удружењу грађана „Путеви мира“ (у даљем тексту:
Корисник), уступа се на даље кориштење пословни
простор који се налази на првом спрату зграде „Стара
банка“ , у Светосавској улици у Козарској Дубици.
Пословни простор се састоји од двије просторије, и то:
пословна просторија површине од 20,80м2 и пословна
просторија површиине од 14,04 м2.

Број: 02-013-96/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.07.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

II

227.

Пословни простор из тачке 1.ове одлуке уступа се на
одређено вријеме , у трајању од 5(пет) година, без
накнаде, почев од 27.06.2019.године.

На основу члана 13.Одлуке о условима и начину
располагања и давања у закуп пословних простора у
власништву општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/08) и члана
36. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17),
Скупштина општине Козарска Дубица, на Двадесет
седмој редовној сједници одржаној дана 1.7.2019.
године, доноси
ОДЛУКУ
О начину и условима давања у закуп пословнoг
простора у власништву Општине Козарска Дубица
путем лицитације-прикупљањем писмених понуда

III
Све трошкове режијског, текућег и инвестиционог
одржавања пословног простора сноси Корисник.
IV
Корисник је дужан уступљени пословни простор
користити са пажњом доброг домаћина.
Корисник не може вршити никакве промјене пословног
простора, које прелазе границу редовног управљања
ствари.

Члан 1.
На начин и под условима утврђеним овом Одлуком
спровешће се поступак јавног надметања-лицитације
прикупљањем писмених понуда ради давања у закуп
пословног простора у власништву Општине Козарска
Дубица у Доњој Градини, и то:

V
Право кориштења пословног простора почиње тећи од
дана истека пет година од увођења у посјед Корисника,
на основу Одлуке о уступању пословних просторија на
кориштење на одређено вријеме Удружењу грађана
„Путеви мира“, број:02-013-65/14 од 10.06.2014.године
и Записника о увођењу у посјед од 27.06.2014.године.

1.
Пословни простор у
културе у Доњој Градини,
почетној цијени закупнине у
мјесечно (без урачунатог
угоститељске дјелатности.

VI

приземљу зграде Дома
површине 54,50 м2, по
износу од 5,00 КМ/м2,
ПДВ-а), за обављање

Члан 2.

Овом Одлуком се између Општине Козарска Дубица и
Корисника не закључује уговор о закупу, нити
Корисник по основу ове одлуке стиче било које стварно
право на предметном простору.

За учешће у поступку учесник је дужан уплатити износ
од 10% од укупног годишњег износа закупнине
обрачунатог на бази почетне цијене закупнине, на
Јединствени рачун трезора, 5620108034695275 код
Развојне банке или број: 5510240000852308 код
UniCredit bank a.d. Бања Лука.
Укупан износ кауције:
-за пословни простор из члана 1, под бр.1-износи 327,00
КМ.
Члан 3.

У случају указане потребе, Кориснику кориштење
пословног простора може престати и прије истека
наведеног рока, одлуком Скупштине општине Козарска
Дубица.
По престанку кориштења пословног простора,
Корисник је дужан пословни простор предати Општини
Козарска Дубица у стању у којем га је примио, а што се
констатује посебним записником, о чему ће Корисник
бити благовремено обавијештен.

Учесник може бити свако физичко и правно лице, осим
лица која нису у цјелости измирила обавезе по раније
закљученом уговору о закупу са Општином Козарска
Дубица .
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Давање у закуп пословног простора врши се путем
лицитације
прикупљањем
писмених
понуда
заинтересованих закупаца на основу јавног огласа при
чему се пословни простор може дати у закуп ако су
учествовала најмање три понуђача.

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Програм
подстицаја у пољопривреди од стране Општине
Козарска Дубица за 2019. годину.

Цијена закупнине не може бити нижа од почетне цијене
објављене у огласу.

II
Члан 4.
За провођење овог Програма задужује се Одјељење за
привреду и пољопривреду и Одјељење за финансије.

Пословни простор из тачке 1 ове Одлуке даје се у закуп
на одређено вријеме, и то на период од пет година.

III
Члан 5.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

Учесник који понуди највиши износ мјесечне
закупнине, обавезан је закључити уговор о закупу и
уплатити прву закупнину у року од 5 дана од дана
коначности одлуке о давању у закуп, а примопредаја
пословног простора закупцу извршиће се одмах након
закључења уговора о закупу и уплате прве закупнине, о
чему ће се сачинити записник о примопредаји.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-87/1-19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.07.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 6.
Поступак лицитације спровешће се путем јавног огласа
о давању у закуп пословног простора којег расписује
начелник Општине, у складу са овом Одлуком и
Правилником о поступку и условима давања у закуп
пословних простора у власништву Општине.
Поступак лицитације спровешће комисија коју именује
начелник општине.

229.
На основу члана 19. тачка 3) Закона о систему Јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. став (2) Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 9/17) и члана 129.
став (1) Пословника о раду Скупштине Општине
Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине
Козарска Дубица'', број: 11/17), Скупштина општине
Козарска Дубица на Двадесет седмој редовној сједници,
одржаној дана 1.7.2019. године, а након разматрања
Извјештаја о раду ЈУ „Центар за социјални рад“
Козарска Дубица за 2018. годину, донијела је:

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Козарска Дубица.
Број: 02-013-97/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.07.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ Козарска Дубица
за 2018. годину.
II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Oпштине Козарска Дубица“.

228.
На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Двадесет седмој редовној сједници, одржаној дана
1.7.2019. године, а
након разматрања Програма
подстицаја у пољопривреди од стране Општине
Козарска Дубица за 2019. годину, донијела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-88/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.07.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

230.
На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска
Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 09/17) и члана 129. став (1) Пословника
о раду Скупштине Општине Козарска Дубица
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(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Двадесет седмој редовној сједници, одржаној дана
1.7.2019. године, а након разматрања Извјештаја о раду
и материјално – финансијском пословању у 2018.
години ЈП „Центар за информисање и културу“
Козарска Дубица, донијела је:

232.
На основу члана 36. став (2) и члана 86. Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129.
став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица'', број: 11/17), Скупштина општине
Козарска Дубица на Двадесет седмој редовној сједници
одржаној дана 1.7.2019. године, а након разматрања
Извјештаја о пословању за 2018. годину „Комуналац“
а.д. Козарска Дубица, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду и материјално – финансијском пословању у
2018. години ЈП „Центар за информисање и културу“
Козарска Дубица.
II

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Извјештај
о пословању за 2018. годину „Комуналац“ а.д. Козарска
Дубица.
II

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Oпштине Козарска Дубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА

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

Број: 02-013-89/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.07.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-91/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.07.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

231.
На основу члана 19. тачка 3) Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. став (2) Статута
Општине Козарска Дубица (“Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 09/17) и члана 129.
став (1) Пословника о раду Скупштине Општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“ број 11/17) Скупштина Општине
Козарска Дубица на Двадесет седмој редовној сједници,
одржаној дана 1.7.2019. године, а након разматрања
Извјештаја о раду и материјално – финансијском
пословању ЈУ „Туристичка организација општине
Козарска Дубица“ за 2018. годину донијела је

233.
На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Двадесет седмој редовној сједници, одржаној дана
1.7.2019. године, а након разматрања Извјештаја о раду
Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“
за 2018. годину, донијела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I

I

Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду и материјално – финансијском пословању ЈУ
„Туристичка организација општине Козарска Дубица“
за 2018. годину.
II

Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду Српског просвјетног и културног друштва
„Просвјета“ за 2018. годину.
II

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА

Број: 02-013-90/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.07.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-92/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.07.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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234.

236.

На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду
Скупштине
Општине
Козарска
Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Двадесет седмој редовној сједници, одржаној дана
1.7.2019. године, а након разматрања Извјештаја о раду
ОО СУБНОР-а Козарска Дубица за 2018. годину,
донијела је

На основу члана 36. став (2) Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду Скупштине општине Козарска Дубица (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17),
Скупштина општине Козарска Дубица на Двадесет
седмој редовној сједници, одржаној дана 1.7.2019.
године, а након разматрања Информације о стању у
пољопривреди на подручју општине Козарска Дубица
за 2018. годину донијела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I

I

Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду ОО СУБНОР-а Козарска Дубица за 2018. годину.

Скупштина општине Козарска Дубица, прихвата
Информацију о стању у пољопривреди на подручју
општине Козарска Дубица за 2018. годину.

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

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

Број: 02-013-93/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.07.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-95/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.07.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

235.
На основу члана 36. став (2) тачка 10) Статута Општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица'', број: 9/17) и члана 129. став (1)
Пословника о раду Скупштине Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 11/17) Скупштина општине Козарска
Дубица на Двадесет седмој редовној сједници,
одржаној дана 1.7.2019. године, а након разматрања
Информације о плану уписа у ЈУ СШЦ „Никола Тесла“
Козарска Дубица у школској 2109/2020-ој години,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о плану уписа у ЈУ СШЦ „Никола Тесла“
Козарска Дубица у школској 2019/2020-ој години.
II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Oпштине Козарска Дубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-94/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.07.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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