СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Службени гласник
општине Козарска Дубица

25.10.2018. године
Козарска Дубица

Светосавска 5
Телефон: 052/416-011
Факс:
052/416-026
e-mail: sokd@inecco.net

www.kozarskadubica.org

Број 07/18

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

251.

252.

На основу члана 39.став (2) тачка 14. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16) ,члана 36. став (2) тачка 15. Статута
општине Козарска Дубица („Службени гласник
општине Козарска Дубица“, број: 9/17), Скупштина
општине Козарска Дубица на Двадесетој редовној
сједници, одржаној дана 24.10.2018. године донијела је:

На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 39. став 2. алинеја 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 36. став 2.
алинеја 2. Статута општине Козарска Дубица (
,,Службени гласник Општине Козарска Дубица '' број.
9/17 ), члана 12. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16), и претходно прибављене
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-2412/18 од 01.08.2018.
године, Скупштина општине Kозарска Дубица на
Двадесетој редовној сједници, одржаној 24.10.2018.
године, донијела је:

ОДЛУКА
о одређивању назива „Kапетан Ненад Каран“
занатском центру
Члан 1.
Овом Одлуком, занатском центру званом „Мис“ у
Улици Светосавска бб, одређује се назив Занатски
центар „Капетан Ненад Каран“.

Занатски центар „ Капетан Ненад Каран“ омеђен је са
к.ч. број: 1639/1, 1640/1, 1643, 1640/3, 1641/1, 1641/2,
1639/5, 1660/2, 1638/4, 1638/3, 1638/2, 1638/1 и 1636 к.о.
Козарска Дубица 1.

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ KОЗАРСКА ДУБИЦА
ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Члан 3.

I

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је копија катастарског плана .
Члан 4.
За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење за
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.
Број: 02-013-85/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.10.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Овом Одлуком расписује се јавни оглас за давање у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Срспке (у даљем тексту: Републике) на подручју
општине Koзарска Дубица путем прибављања писаних
понуда.
Пољопривредно земљиште у својини Републике које се
даје у закуп налази се у катастарским општинама:
Aгинци, Бијаковац, Јошик, Божићи, Верија, Вриоци,
Главинац, Демировац, Доње Срефлије, Доња Градина,
Драксенић, Козарска Дубица 1, Кадин Јеловац, Личани,
Маглајци,
Побрђани,
Пуцари,
Скључани,
Суваја,Тукључани, Чуклинац, Шеварлије, Kлековци,
Горњоселци, Побрђани, Међеђа и Млинарице
у
укупној површини: 561,6795 ха.
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Пољопривредно земљиште у својини Републике из
претходног става ове тачке ове одлуке, даје се по
систему блок парцеле и дио као појединачне честице, а
подаци о истом биће наведени у Јавном огласу.

уговора). Значи максимална површина је она која је
одређена записником за обнову уговора.

II

Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха)
пољопривредног земљишта из овог Огласа износи за: I
класу 120 КМ, II класу 110 КМ, III класу 100 КМ, IV
класу 90 КМ, V класу 80 КМ и VI VII и VIII класу 60
КМ.
VI

V

Предметно пољопривредно земљиште се даје у закуп
према подацима како слиједи:
1.1. Пољопривредно земљиште за сточарску, ратарску,
воћарску и повртарску производњу, укупне површина
288, 7604 ха.
1.2.
Пољопривредно
земљиште
за
производњу, укупне површине 33,2316 хa.

Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се
прије закључења уговора о закупу у новчаном износу
умањеном за износ уплаћене кауције.

сјеменску

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

1.3. Пољопривредно земљиште на које су понуђачи
стекли право приоритета (поднијели захтјев за обнову
претходног уговора о закупу, али тај уговор нису могли
да обнове јер нису били у могућности да користе
цјелокупну површину пољопривредног земљишта које
је било предмет уговора о закупу или нису користили
честице из уговора) и које истима треба омогућити за
додјелу, укупне површина 239,6875 хa.

Пољопривредно земљиште које је зарасло до 50% даје
се у закуп уз ослобађање плаћања закупнине за другу и
трећу годину трајања закупа, а годишња закупнина за
остале године закупа уплаћује се у складу са ставом 2
овог члана.
Пољопривредно земљиште које је зарасло 50% и више
даје се у закуп уз услов ослобађања обавезе плаћања
годишње закупнине за другу, трећу и четврту годину
трајања закупа, а годишња закупнина за остале године
закупа уплаћује се у складу са ставом 2 овог члана.

III
Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа
зависно од врсте пољопривредне производње даје се у
закуп на период од 25 година за садњу воћњака,
винограда и других вишегодишњих
засада, а за
ратарску, сточарску и повртарску производњу на
период од 10 година почевши од дана закључивања
уговора о закупу.

VII
Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна
друштва и предузетници који су регистровани за
обављање пољопривредне дјелатности у складу са
прописима који регулишу ову област и физичка лица
која се баве пољопривредном производњом, а који
испуњавају
опште
услове
додјеле
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
(у даљем тексту: Правилник) и посебне услове из јавног
огласа.

Ако на пољопривредном земљишту већ постоје засади
ради којих се земљиште узима у закуп, рок закупа је
док засади не буду амортизовани, а најдуже до 25
година.
IV
Максимална површина пољопривредног земљишта која
се може дати у закуп привредном друштву,
предузетнику и физичком лицу износи до 15 хектара за
сточарску,
ратарску,
воћарску
и
повртарску
производњу.

VIII
1.Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике имају привредна
друштва, предузетници и физичка лица, који су
поднијели захтјев за обнову претходног уговора о
закупу, али тај уговор нису могли да обнове јер нису
били у могућности да користе цјелокупну површину
пољопривредног земљишта које је било предмет
уговора о закупу.
(2) Уколико нема лица наведених у ставу 1. ове тачке,
право првенства за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике имају привредна
друштва, предузетници и физичка лица који немају
закључен уговор о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике.
(3) Понуда понуђача који немају закључен уговор о
концесији за коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике може се узети у разматрање ако за

Максимална површина пољопривредног земљишта која
се може дати у закуп привредном друштву,
предузетнику и физичком лица до 12,8000 хектара за
обављање сјеменске производње.
Максимална површина пољопривредног земљишта која
се може дати у закуп привредном друштву,
предузетнику и физичком лицу на које су понуђачи
стекли право приоритета одређује се у складу са
записником који су приложили уз захтјев, за сточарску,
ратарску, воћарску и повртарску
производњу
(поднијели захтјев за обнову претходног уговора о
закупу, али тај уговор нису могли да обнове јер нису
били у могућности да користе цјелокупну површину
пољопривредног земљишта које је било предмет
уговора о закупу или нису користили честице из
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то пољопривредно земљиште које се даје у закуп није
поднесена понуда лица која имају право првенства у
складу са ставом 1. ове тачке.
(4) Ако за пољопривредно земљиште које се даје у
закуп није поднесена понуда лица која имају право
првенства у складу са ставом 1. и 2. ове тачке, може се
узети у разматрање понуда понуђача који има закључен
уговор о концесији за коришћење пољопривредног
земљишта у својини Републике.

Републике Српске“, број 97/16), члана 36. став 2.
алинеја 2. Статута општине Козарска Дубица (
,,Службени гласник Општине Козарска Дубица '' број.
9/17 ), члана 12. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16), и претходно прибављене
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-4333/18 од 10.10.2018.
године, Скупштина општине Kозарска Дубица на
Двадесетој редовној сједници, одржаној 24.10.2018.
године, донијела је:

IX
(1) Начелник општине Козарска Дубица ће расписати
јавни оглас и исти објавити на огласној плочи општине,
на интернет страници општине, на Радио Козарска
Дубица и другим средствима јавног информисања.

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ KОЗАРСКА ДУБИЦА
ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

(2) Јавни оглас остаје отворен 30 (тридесет) дана,
рачунајући од дана објављивања.
(3)
Јавни оглас мора да садржи све елементе
прописане чланом 13. Правилника.

I
X
Овом Одлуком расписује се јавни оглас за давање у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Срспке (у даљем тексту: Републике) на подручју
општине Koзарска Дубица путем прибављања писаних
понуда.

Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике спроводи Комисија за давање у
закуп пољопривредног земљишта коју формира
Начелник општине.

Пољопривредно земљиште у својини Републике које се
даје у закуп налази се у катастарским општинама:
Маглајци и Кошућа, а које се даје као блок парцела у
укупној површини:13,2161 ха.

Начелник општине ће, на основу достављеног
обавјештења о резултатима давања у закуп
пољопривредног земљишта, најдаље у року од 60 (
шестдесет ) дана од дана закључивања Јавног огласа,
спровести поступак утврђивања најповољнијих
писaних понуда за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике у складу са
Правилником.
XI

Пољопривредно земљиште у својини Републике из
претходног става ове тачке ове одлуке, даје се по
систему блок парцеле.
II

Након спроведеног поступка, Скупштина општине
Козарска Дубица ће донијети Одлуку о додјели
пољопривредног земљишта у закуп на приједлог
Начелника Општине уз претходно прибављену
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, на основу које ће Начелник Општине
закључити уговор о закупу са изабраним понуђачима.

Предметно пољопривредно земљиште се даје у закуп за
ратарско-сточарску
производњу, укупне површине
13,2161 ха, oд чега је запуштено и зарасло 60%.
III
Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се
у закуп за ратарско-сточарску производњу на период од
10 година почевши од дана закључивања уговора о
закупу.
IV

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

Максимална површина пољопривредног земљишта која
се може дати у закуп привредном друштву,
предузетнику и физичком лицу износи 13,2161 ха.

Број: 02-013-86/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.10.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

V
Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха)
пољопривредног земљишта из овог Огласа износи за: I
класу 120 КМ, II класу 110 КМ, III класу 100 КМ, IV
класу 90 КМ, V класу 80 КМ и VI VII и VIII класу 60
КМ.

253.
На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 39. став 2. алинеја 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
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VI

XI

Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се
прије закључења уговора о закупу у новчаном износу
умањеном за износ уплаћене кауције.

Након спроведеног поступка, Скупштина општине
Козарска Дубица ће донијети Одлуку о додјели
пољопривредног земљишта у закуп на приједлог
Начелника Општине уз претходно прибављену
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, на основу које ће Начелник Општине
закључити уговор о закупу са изабраним понуђачима.

Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
Пољопривредно земљиште је зарасло 60% , даје се у
закуп уз ослобађање плаћања закупнине за другу и
трећу годину трајања закупа, а годишња закупнина за
остале године закупа уплаћује се у складу са ставом 2
овог члана.
VII

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

Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна
друштва и предузетници који су регистровани за
обављање пољопривредне дјелатности у складу са
прописима који регулишу ову област и физичка лица
која се баве пољопривредном производњом, а који
испуњавају
опште
услове
додјеле
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
(у даљем тексту: Правилник) и посебне услове из јавног
огласа.
VIII

Број: 02-013-88/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.10.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

254.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
брoj: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12), члана 36. Статута
општине Козарска Дубица ( ,,Службени гласник
Општине Козарска Дубица '' број. 9/17 ), члана 39. став
2. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и претходно
прибављене сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-2926/18 од
20.07.2018. године, Скупштина општине Kозарска
Дубица на Двадесетој редовној сједници, одржаној
24.10.2018. године, донијела је:

1.Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике имају привредна
друштва, предузетници и физичка лица која немају
закључен уговор о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике, а
може се узети у разматрање ако за то пољопривредно
земљиште које се даје у закуп није била поднесена нити
једна понуда.
IX
(1) Начелник општине Козарска Дубица ће расписати
јавни оглас и исти објавити на огласној плочи општине,
на интернет страници општине, на Радио Козарска
Дубица и другим средствима јавног информисања.
(2) Јавни оглас остаје отворен 30 (тридесет) дана,
рачунајући од дана објављивања.
(3)
Јавни оглас мора да садржи све елементе
прописане чланом 13. Правилника.

ОДЛУКУ
О давању сагласности на закључење Уговора о
закупу пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске са закупопримцем Кондић
(Душан) Цвијета из Клековаца бб, Козарска Дубица.
Члан 1.

X

Скупштина општине Козарска Дубица даје сагласност
Начелнику општине да са закупопримцем Кондић
(Душан) Цвијета из Клековаца, закључи Уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се извршити пренос права кориштења
на основу Уговора о закупу пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске број: 01-330-15/7-15 од
09.03.2015. године.

Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике спроводи Комисија за давање у
закуп пољопривредног земљишта коју формира
Начелник општине.
Начелник општине ће, на основу достављеног
обавјештења о резултатима давања у закуп
пољопривредног земљишта, најдаље у року од 60 (
шестдесет ) дана од дана закључивања Јавног огласа,
спровести поступак утврђивања најповољнијих
писaних понуда за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике у складу са
Правилником.

Члан 2.
За потписивање Уговора у закуп из тачке 1. ове Одлуке
овлашћује се Начелник општине.
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а чине блок парцелу К1-Д у укупној површини 76419
м² и
к.ч. 131/1, њива 4. класе, површине 6472 м², к.ч. 155,
њива 6. класе, површине 7130 м², к.ч. 158, њива 6.
класе, површине 6350 м², к.ч. 159, њива 6. класе,
површине 5910 м², к.ч. 161/1, њива 5. класе, површине
4830 м², к.ч. 161/2, ливада 4. класе, површине 8268 м²,
к.ч.161/3, њива 5. класе, површине 5532 м², к.ч. 162,
ливада 5. класе, површине 11660 м², уписане у п.л. 64 ,
к.о. Личани, а чине блок парцелу Л1, укупне површине
56152 м², у укупној површини 132571 м².
Укупна површина пољопривредног земљишта која је
предмет овог уговора износи 132571 м².

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у
„ Службеном гласнику општине
Козарска Дубица „
Број: 02-013-81/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.10.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

255.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
брoj: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12), члана 36. Статута
општине Козарска Дубица ( ,,Службени гласник
Општине Козарска Дубица '' број. 9/17 ), члана 39. став
2. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и претходно
прибављене сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2533/18
од 28.06.2018. године, Скупштина општине Kозарска
Дубица на Двадесетој редовној сједници, одржаној
24.10.2018. године, донијела је:

II
Члан III мијења се и гласи:
„За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1022,50 КМ.
III
За потписивање Уговора у закуп из тачке 1. ове Одлуке
овлашћује се Начелник општине.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у
„ Службеном гласнику општине
Козарска Дубица“.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ХЕЋИМОВИЋ
МИЛЕ, КЛЕКОВЦИ бб, ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,
број: 1/15)

Број: 02-013-82/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.10.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

256.

I
У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, Миле Хећимовић, Клековци бб, из Козарске
Дубице, број: 02-013-15/15 од 26.02.2015. године
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
1/15), члан II. Одлуке мијења се и гласи:

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
36. Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), Скупштина
општине Козарска Дубица на Двадесетој редовној
сједници одржаној дана 24.10.2018. године донијела је

У складу са тачком I ове одлуке, Мили (Никола)
Хећимовић, Клековци бб, из Козарске Дубице,
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење уговора о
купопродаји некретнине непосредном погодбом од
Вилић Милана из Козарске Дубице

к.ч. 1773 – дио, пашњак 4. класе, површине 1567 м², к.ч.
1776 – дио, пашњак 4. класе, површине 1982 м², к.ч.
1770/2 – дио, њива 6. класе, површине 6450 м², к.ч.
1767/1, пашњак 4. класе, површине 7089 м², к.ч. 1767/2 ,
ливада 5. класе, површине 776 м², к.ч. 1768 – дио, њива
7. класе, површине 238 м², к.ч. 1766 – дио, њива 7.
класе, површине 940 м², к.ч. 1765 – дио, пашњак 4.
класе, површине 34228 м², к.ч. 1753 – дио, њива 7.
класе, површине 18789 м², к.ч. 1943 – дио, пашњак 4.
класе, површине 1799 м², к.ч. 1947 – дио, њива 7. класе,
површине 1144 м², к.ч. 1944 – дио, пашњак 4. класе,
површине 1417 м², уписане у п.л. 164/38, к.о. Клековци,

I
Даје се сагласност за закључење уговора о купопродаји
некретнине Вилић (Недељка) Милана из Козарске
Дубице, Вриоци бб, путем непосредне погодбе, ради
изградње у пута до гробља у селу Верија, а које се
састоји од земљишта означеног као:
- к.ч. бр. 198/2 „брда њива“ површине 323м2, к.ч. бр.
199/2 „брда воћњак“ површине 332м2 и к.ч. бр. 200/2
„брда њива“ површине 502м2, све уписане у п.л. бр. 31
к.о. Верија, на име Вилић Милан са дијелом 1/1,
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по продајној цијени од 5.073,30 КМ (словима:
петхиљадаседамдесеттри КМ и 30/100).

II
Исплата купопродајне цијене у износу од 1.025,00 КМ
извршиће се на текући рачун продавца – Јанковић
Стојана у року од 30 дана од дана потписивања
купопродајног уговора сачињеног у облику нотарски
обрађене исправе, након чега се Општина Козарска
Дубица, као купац може укњижити у јавним
регистрима непокретности код Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Козарска
Дубица и ући у посјед.
III

II
Исплата купопродајне цијене у износу од 5.073,30 КМ
извршиће се на текући рачун продавца – Вилић Милана
у року од 30 дана од дана потписивања купопродајног
уговора сачињеног у облику нотарски обрађене
исправе, након чега се Општина Козарска Дубица, као
купац може укњижити у јавним регистрима
непокретности код Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове, ПЈ Козарска Дубица и ући у
посјед.
III

Овлашћује се начелник Општине Козарска Дубица да у
име Општине Козарска Дубица закључи уговор о
купопродаји некретнине из тачке I ове Одлуке са
Јанковић Стојаном из Козарске Дубице.

Овлашћује се начелник Општине Козарска Дубица да у
име Општине Козарска Дубица закључи уговор о
купопродаји некретнине из тачке I ове Одлуке са Вилић
Миланом из Козарске Дубице.

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

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

Број: 02-013-83/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.10.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-87/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.10.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

258.
На основу члана 6. тачка б) Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе („Сл. гласник Републике Српске“, број:
20/12,), а у вези са чланом 348. став 3. тачка д) Закона о
стварним правима („Сл. гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута Општине
Козарска Дубица („Сл. гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17), Скупштина општине Козарска
Дубица на Двадесетој редовној сједници одржаној дана
24.10.2018. године донијела је

257.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
36. Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), Скупштина
општине Козарска Дубица на Двадесетој редовној
сједници одржаној дана 24.10.2018. године донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење уговора о
купопродаји некретнине непосредном погодбом од
Јанковић Стојана из Козарске Дубице

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непосредном погодбом
некретнина у власништву Општине Козарска
Дубица у к.о. Козарска Дубица 1
Јанковић Душану и Тубић Вукашину из Козарске
Дубице

I
Даје се сагласност за закључење уговора о купопродаји
некретнине Јанковић (Боје) Стојана из Козарске
Дубице, Ул. Мирослава Антића бб, путем непосредне
погодбе, ради изградње у спомен-обиљежја за погинуле
и настрадале борце са подручја Мјесне заједнице
Комленац, а које се састоји од земљишта означеног
као:

Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Стручним мишљењем и
урбанистичко-техничким условима издатим од стране
предузећа „Атриј“ д.о.о. Добој, број: СМ-УТУ/ПП 3406/8 АТЦ од јуна 2018. године и Увјерењем Одјељења
за просторно уређење Општине Козарска Дубица број:
05-363-47/18 од 17.07.2018. године, утврђују се начин и
услови продаје непосредном погодбом грађевинског
земљишта Јанковић Душану и Тубић Вукашину из
Козарске Дубице, на локацији у Козарској Дубици, Ул.
краља Петра I Ослободиоца, ради формирања

- к.ч. бр. 208/2 „бара ливад“ површине 205м2, уписана у
п.л. бр. 11 к.о. Комленац, на име Јанковић Стојан са
дијелом 1/1 (што по грунтовним подацима одговара к.ч.
бр. 53/11 „ораница бара“ површине 205м2 уписана у з.к.
ул. бр. 1 к.о. Комленац на име Јанковић Стојан са
дијелом 1/1),
по продајној цијени од 1.025,00 КМ (словима:
хиљадудвадесетпет КМ).
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грађевинске парцеле за редовну употребу планираног
производно-пословног објекта са пратећим садржајима.

Члан 8.

Члан 2.

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

Предмет продаје непосредном погодбом ради
комплетирања грађевинске парцеле Јанковић Душану и
Тубић Вукашину из Козарске Дубице су некретнине
означене као:

Број: 02-013-84/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.10.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

-к.ч бр. 3032/9 површине 162м2 уписана у л.н. бр. 1581
к.о. Козарска Дубица 1 на име Општина Козарска
Дубица са дијелом 1/1 (нема грунтовног плана).

259.
На основу члана 39. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 36. став 2 тачка 24 Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став 1
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 11/17), Скупштина општине Козарска
Дубица, на Двадесетој редовној сједници, одржаној
дана 24.10.2018. године, донијела је

Члан 3.
Вриједност некретнине која је предмет продаје је
утврђена у складу са процјеном тренутне тржишне
вриједности од стране сталног судског вјештака
грађевинске струке Суботић Милана и износи 9,50
КМ/м2,
односно
1.539,00
КМ
(словима:
хиљадупетстотридесетдевет КМ).
Купци, Јанковић Душан и Тубић Вукашин из Козарске
Дубице дужни су платити купопродајну цијену из става
1. овог члана у року од 15 (петнаест) дана од дана
закључења уговора о продаји некретнина код нотара.

РЈЕШЕЊЕ
о избору потпредсједника Скупштине општине

Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем
уговора о праодаји у јавним евиденцијама некретнина
сноси купац.
Члан 4.

ЖИВКО ГОГА из Козарске Дубице, изабран је за
потпредсједника Скупштине општине Козарска Дубица
на мандатни период Скупштине која га је изабрала.

I

II

Општина Козарска Дубица је сагласна да се без њеног
даљег присуства и сагласности након уплате
купопродајне цијене Јанковић Душан и Тубић Вукашин
из Козарске Дубице укњиже као сувласници са дијелом
1/2 у јавном регистру о непокретностима код
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове, Подручна једниница Козарска Дубица.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 02-111-133/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.10.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 5.
Продаја некретнина из члана 2. ове Одлуке провешће се
у свему у складу са чланом 6. тачка б) Правилника о
поступку
јавног
конкурса
за
располагање
непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Сл. гласник Републике
Српске“, број: 20/12).
Члан 6.

260.
На основу члана 36. став 2. тачка 5. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1)
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, (''Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 11/17), Скупштина општине Козарска
Дубица на Двадесетој редовној сједници, одржаној дана
24.10.2018. године, донијела је

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

ЗАКЉУЧАК
I

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

Скупштина општине Козарска Дубица, усваја
Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Општине
Козарска Дубица за период јануар – јуни 2018. године.
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Службени гласник Општине Козарска Дубица
II

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.

Број: 02-013-89/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.10.2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

1.600 КМ.

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

261.
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију

1.600 КМ

4152 – Грантови у земљи

1.600 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

300 КМ.

Буџетска резерва
-на позицију

300 КМ

4152 – Грантови у земљи

300 КМ.
ове

одлуке

задужује

задужује

се

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

263.

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

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

одлуке

Број: 01-403-62/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

ове

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

се

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.

Број: 01-403-58/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

2.300 КМ.

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

262.
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију

2.300 КМ

4152 – Грантови у земљи

2.300 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

8

ове

одлуке

задужује

се

Број 07/18
4.

Службени гласник Општине Козарска Дубица

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

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

Број: 01-403-63/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 12.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

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

Буџетска резерва
-на позицију

500 КМ

4152 – Грантови у земљи

500 КМ.

4.

200 КМ.

задужује

ове

одлуке

задужује

се

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

266.

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

одлуке

4152 – Грантови у земљи

Број: 01-403-65/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

500 КМ.

ове

200 КМ

4.

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

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

Буџетска резерва
-на позицију

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Буџетска резерва

200 КМ.

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

264.

1.

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

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

се

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

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

Број: 01-403-64/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

500 КМ.

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

265.
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва

500 КМ

на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
(потрошачка јединица 0070130)
-на позицију
4152 – Средства за спорт

9

500 КМ.

Број 07/18
3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

Службени гласник Општине Козарска Дубица
ове

одлуке

задужује

се

Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

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: 01-403-65-1/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

1.

267.

Буџетска резерва

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

Буџетска резерва

4129 – Средства за културне манифестације 5.000 КМ.
3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

4.621,50 КМ.

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

4.

ове

одлуке

задужује

се

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

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

4.621,50 КМ.
задужује

одлуке

269.

на Одјељење за стамбено комуналне послове
(потрошачка јединица 0070160)
-на позицију

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

ове

Број: 01-403-67-1/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

4.621,50 КМ

4125 – Одржавање путева, шумских
путева и улица

5.000 КМ

на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
(потрошачка јединица 0070130)
-на позицију

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

Буџетска резерва

5.000 КМ.

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

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

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

се

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-403-66-1/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

1.

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

268.

Буџетска резерва

На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник

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

10

600 КМ.

Број 07/18

Службени гласник Општине Козарска Дубица

Буџетска резерва
-на позицију

600 КМ

4152 – Грантови у земљи

600 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

ове

одлуке

задужује

Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

се

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.

Број: 01-403-68/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

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

Буџетска резерва
-на позицију

2.000 КМ

4152 – Грантови у земљи

2.000 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

300 КМ.

300 КМ

4152 – Грантови у земљи

300 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

ове

одлуке

задужује

одлуке

задужује

се

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

272.

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

ове

Број: 01-403-73-1/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

4.

2.000 КМ.

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

270.

1.

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

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

се

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.

Број: 01-403-69/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

600 КМ.

271.

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

На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21

Буџетска резерва

11

600 КМ

Број 07/18

Службени гласник Општине Козарска Дубица

-на позицију

Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

4152 – Грантови у земљи
3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

600 КМ.
ове

одлуке

задужује

се

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.

Број: 01-403-74/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 31.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

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

Буџетска резерва
-на позицију

2.000 КМ

4152 – Грантови у земљи

2.000 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

500 КМ.

500 КМ

4152 – Грантови у земљи

500 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

ове

одлуке

задужује

одлуке

задужује

се

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

275.

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

ове

Број: 01-403-76/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 14.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

4.

2.000 КМ.

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

273.

1.

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

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

се

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.

Број: 01-403-75/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 01.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

600 КМ.

274.

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

На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник

Буџетска резерва
-на позицију

12

600 КМ

Број 07/18

Службени гласник Општине Козарска Дубица

4152 – Грантови у земљи
3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

600 КМ.
ове

одлуке

задужује

годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

се

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.

Број: 01-403-76-1/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 14.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

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

Буџетска резерва
-на позицију

550 КМ

4152 – Грантови у земљи

550 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

300 КМ.

300 КМ

4152 – Грантови у земљи

300 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

ове

одлуке

задужује

одлуке

задужује

се

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

278.

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

ове

Број: 01-403-85/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

4.

550 КМ.

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

276.

1.

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

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

се

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.

Број: 01-403-84/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

300 КМ.

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

277.
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.

13

Буџетска резерва
-на позицију

300 КМ

4152 – Грантови у земљи

300 КМ.

Број 07/18
3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

Службени гласник Општине Козарска Дубица
ове

одлуке

задужује

се

извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

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: 01-403-85-1/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 31.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

1.

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

279.

Буџетска резерва

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

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

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

4152 – Остала удружења

4.

600 КМ.
ове

одлуке

задужује

се

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

281.

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

на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
(потрошачка јединица 0070130)
-на позицију

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

4152 – Грантови у земљи

Број: 01-403-86/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

6.000 КМ.

Буџетска резерва

600 КМ

4.

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

Буџетска резерва

Буџетска резерва
-на позицију

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

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

600 КМ.

6.000 КМ.
ове

одлуке

задужује

се

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

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

Број: 01-403-85-2/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 31.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Одобрава се реалокација средстава Територијалне
ватрогасне
јединице
(потрошачка
јединица
0070125) са позиције:

4124 – Расходи за материјал за посебне
намјене

280.

4.000 КМ.

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

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

4124 – Расходи за материјал за посебне
намјене

14

4.000 КМ

Број 07/18
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-на позицију

283.

5161 – Издаци за залихе материјала и
ситног инвентара
3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

ове

одлуке

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

4.000 КМ.
задужује

се

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

Број: 01-403-88/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

282.

Буџетска резерва

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

Буџетска резерва
-на позицију

3.270 КМ

4152 – Грантови у земљи

3.270 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

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

Буџетска резерва

500 КМ

4152 – Грантови у земљи

500 КМ.

4.

одлуке

задужује

одлуке

задужује

се

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

284.

Буџетска резерва
-на позицију

ове

ове

Број: 01-403-93/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 11.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

500 КМ.

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

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

3.270 КМ.

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

1.

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

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

се

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-403-92/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

1.

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

Буџетска резерва

15

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

4.

Буџетска резерва
-на позицију

500 КМ

4152 – Грантови у земљи

500 КМ.

Број: 01-403-94/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 14.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

ове

одлуке

задужује

се

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

286.
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

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

Број: 01-403-93-1/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 14.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

285.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.

Буџетска резерва

Одобрава се реалокација средстава Народне
библиотеке (потрошачка јединица 08180067) са
позиција:

ове

одлуке

задужује

се

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

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

1.500 КМ.
задужује

2.000 КМ.

287.

-на позицију

одлуке

4152 – Грантови у земљи

Број: 01-403-97/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

4112 – Бруто накнаде трошкова запослених
300 КМ
4122 – Расх.по основу утрош.енергије,комунал.
и комуник.усл.
200 КМ
4123 – Расходи за режијски материјал
300 КМ
4124 – Расходи за материјал за посебне намјене 500 КМ
4125 – Расходи за текуће одржавање
200 КМ.

ове

2.000 КМ

4.

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

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

Буџетска резерва
-на позицију

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

4112 – Бруто накнаде трошкова запослених
300 КМ
4122 – Расх.по основу утрош.енергије,комунал.
и комуник.усл.
200 КМ
4123 – Расходи за режијски материјал
300 КМ
4124 – Расходи за материјал за посебне намјене 500 КМ
200 КМ.
4125 – Расходи за текуће одржавање

4129 – Остали непоменути расходи

2.000 КМ.

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

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

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

се

16
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3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

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

4.

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

Буџетска резерва

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

4.

500 КМ.
ове

одлуке

задужује

се

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

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

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

Број: 01-403-97-1/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

20.000 КМ.

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

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

4152 – Суфин.пројекта опш.окол.и
ек.упр.-МЕГ

20.000 КМ

-на позицију
4125 – Одржавање путева,шумских путева
и улица
20.000 КМ.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

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

Буџетска резерва

Одобрава се реалокација средстава Одјељења за
стамбено комуналну дјелатност (потрошачка
јединица 00070160) са позиције:

4152 – Суфин.пројекта опш.окол.и
ек.упр.-МЕГ

288.

1.

се

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

на Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
(потрошачка јединица 0070130)
-на позицију

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

задужује

289.

500 КМ

4152 – Средства за спорт

одлуке

Број: 01-403-97-2/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

500 КМ.

Буџетска резерва

ове

4.

ове

одлуке

задужује

се

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

300 КМ.
Број: 01-403-98/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

300 КМ

4152 – Грантови у земљи

300 КМ.

290.
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник

17
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4152 – Грантови у земљи

Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

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

Одобрава се реалокација средстава Одјељења за
просторно
уређење
(потрошачка
јединица
00070170) са позиције:

4127 – Трошкови пројектне документације

4127 – Геодетско-катастарске услуге

4.000 КМ.

4.

се

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

задужује

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

се

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.

Број: 01-403-99/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

Буџетска резерва

500 КМ.

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

291.
На основу члана 59. став 1, алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» број 97/16), члана 66. став 1. алинеја 21
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2018.
годину („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 14/17) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Буџетска резерва
-на позицију

500 КМ

4152 – Грантови у земљи

500 КМ.

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.
4.

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

задужује

292.

4.000 КМ

одлуке

одлуке

4.000 КМ.

4127 – Трошкови пројектне документације
-на позицију

ове

ове

Број: 01-403-101/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

3.
За реализацију
Одјељење за финансије.

6.460,50 КМ.

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

Буџетска резерва

одлуке

задужује

се

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

Број: 01-403-102/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

6.460,50 КМ.

293.

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

ове

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

6.460,50 КМ
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ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ
Крњајић Мили, као једнократну помоћ за одржавање
Петровданских дана у МЗ Слабиња- Поуње.

Број: 01-434-116/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
555100-00288939-40.
III

295.
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“ број: 97/16 ) и члана 87.
Статута Општине
Козарска Дубица („ Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 09/17)
Начелник општине Kозарска Дубица , доноси

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

ОДЛУКУ
O ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

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

I
Одобравају се новчана средства у износу од 1000, 00
КМ, ЧАЂО ОСТОЈИ, из Војскове , Козарска Дубица,
на име организације прослава ,, ДАНА ДИЈАСПОРЕ'',
која ће се одржати дана :22.07.2018. године у Дому
културе у Војскови.
II

Број: 01-403-73/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

294.

Средства из тачке 1 ове одлуке одобравају се са
позиције: буџетска резерва а уплатиће се на текући
рачун број:567-301-0331660972 који је отворен код
Сбербанке .
III

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

За спровођење ове одлуке задужује се
финансије.
IV

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Одјељење за

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

I
Одобравају се средства у износу од 250,00 КМ
Културно-умјетничком друштву „КНЕШПОЉЕ“ из
Кнежице, као финансијску помоћ за трошкове израде
мајица са називом друштве и мјета, а све у сврху
одласка друштва у Бугарску на Међународни фестивал
фолклора и пјесме.
II

Број: 01-434-107/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

296.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4129- средства за културне манифестације и
иплатиће се на рачун:562010-8064231678.

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
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I

298.

Одобравају се средства у износу од 1.500,00 КМ
Mарку Раниловићу као једнократну помоћ за трошкове
организације хуманитарне акције „Тројка из блока“.

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
Марка Раниловића број: 562010-81186965-96.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

III

Одобравају се средства у износу од 500,00 КМ
Бориславу Пекићу као једнократну помоћ за трошкове
лијечења мајке.
II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
567301-50003133-61.
III

Број: 01-434-108/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 12.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

297.

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

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

Број: 01-430-56/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

299.

I
Одобравају се средства у износу од 800,00 КМ
Удружењу потомака и поштовалаца жртава комплеса
логора смрти НДХ, као једнократну помоћ за трошкове
обиљежавања „Дана сјећања на Јадовно 1941“.

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
567241-27000081-52.
III
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и
друштвене дјелатности.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I
Одобравају се средства у износу од 200,00 КМ Драгану
Благојевићу као једнократну помоћ за трошкове
лијечења.
II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
супруге Илинке Благојевић број: 567301-59003589-98.

Број: 01-434-117/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 12.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

I

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

Одобравају се средства у износу од 5.000,00 КМ – Мото
клубу „Кингс“ за одржавање Међународног мото
усрета у Козарској Дубици.

Број: 01-430-29/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број:567-303-1900000136-„Sberbank“Козарска Дубица.

300.

III

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I

Број: 01-434-120/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Одобравају се средства у износу од 500,00 КМ АК
„Козарска Дубица“ као једнократну помоћ за
организовање такмичења „Дубица трчи“.

302.

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
567301-27000021-08.
III

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

За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и
друштвене дјелатности.
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 1.500,00 КМ Илији
Максимовићу
за
организацију
манифестације
„Штрапаријада“ у селу Кошућа

Број: 01-434-118/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4129 –средства за културне манифестације и
исплатиће се на рачун: 567301-59003450-30.

301.

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

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-434-114/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 25.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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IV

303.

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

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

Број: 01-430-58/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

305.

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ
Слободану Милићу као једнократну помоћ за трошкове
лијечења.
II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
45308103001.
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

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

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Дајани
Балабан као једнократну помоћ за штампање 100
примјерака књиге под насловом „Жена која воли“.

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
567301-50004011-46.
III

Број: 01-434-121/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

304.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-431-69/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

306.

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Мири
Бабић као једнократну помоћ за трошкове лијечења.

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

308.

Одобравају се средства у износу од 500,00 КМ
Сњежани Самарџија као једнократну помоћ због тешке
материјалне ситуације.
II

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

III

I

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

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

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
567301-59003149-60.
III

II

Број: 01-434-123/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 01.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

307.

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

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

Број: 01-430-60/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 31.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

309.

I

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

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Ранку
Станивуковићу као једнократну помоћ за лијечење.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
161045-00000000-37, 0945434231.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

III

Одобравају се средства у износу од 450 КМ на име
Борис Маџар, као једнократну помоћ за школовање.

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4161 –једнократна помоћ за школовање и
исплатиће се на рачун: 562010-81282719-51.

Број: 01-430-57/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 31.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

I

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

Одобрава се 150 литара горива Карате клубу
„Динамик“ из Козарске Дубице, у сврху одласка
такмичара у карате камп Селце у Републици Хрватској.

Број: 01-431-68/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Представници корисника из тачке 1. ове Одлуке гориво
ће преузети на Бензинкој пумпи „Дошлић“ д.о.о. у
Козарској Дубици.
III

310.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

IV

I

Број: 01-434-126/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Одобравају се средства у износу од 2.000,00 КМ
Удружењу младих „Фокус“ из Козарске Дубице као
помоћ за куповину школског прибора за 149 ученика
првих разреда основне школе.

312.

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
567301-27000031-75.
III
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и
друштвене дјелатности.
IV

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

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

I

II
Број: 01-403-73/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

311.

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

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

Број: 01-430-14/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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III

313.

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

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“ број: 97/16 ) и члана 87.
Статута Општине
Козарска Дубица („ Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 09/17) а у
складу са одредбама Kективног уговора за запослене у
општинској управи Општине Козарска Дубица Дубица
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
14/17) Начелник општине доноси

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

ОДЛУКУ
O ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Број: 01-430-52/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се новчана средства у износу од 2000, 00
КМ, ЂУРИЋ ЂУРИ у сврху регулисања трошкова
лијечења набавке ортопедских помагала.

315.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

II
Средства из тачке 1 ове одлуке одобравају се са
позиције БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА а уплатиће се на
текући рачун број: 4305 8265 2119 4037, који је
отворен код НЛБ Развојне банке .

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

III

I

За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ,,Службеном гласнику '' општине
Козарска Дубица .

Одобравају се средства у износу од 500,00 КМ
(петатотина и 00/100 КМ), на име ФК „Кнежопољац“,
као финансијску помоћ за наставак такмичења.

Број: 01-430-62/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 14.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број:567-303-1900910190 код „Sberbank“Бања Лука.

II

III

314.

За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије.

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-434-130/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Зорану
Пекићу као једнократну помоћ за трошкове лијечења
сина.
II

316.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
567301-50016980-36.
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ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

318.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Браниславке Гороња као једнократну помоћ за
лијечење.
II

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун број:
45110770001.
III

I
Одобравају се средства у износу од 550,00 КМ Наталији
Јосић као једнократну помоћ за трошкове лијечења.

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

II
Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број:5620108138092328-НЛБ Банка

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

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

Број: 01-430-31/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

317.

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

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

Број: 01-430-66/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

319.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

I
Одобравају се средства у износу од 300 КМ на име
Јелене Јајчанин, као једнократну помоћ за школовање.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4161 –једнократна помоћ за школовање и
исплатиће се на рачун: 567301-04001135-81.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

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

Одобравају се средства у износу од 600,00 КМ Маји
Кнежевић као једнократну помоћ за трошкове
лијечења.
II

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

Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број:555100-00078065-28 – Нова банка.

Број: 01-431-44/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I

IV

Одобравају се средства у износу од 800,00 КМ –РК
„КОЗАРА-МЛИЈЕКОПРОДУКТ“
за
организацију
Меморијалног турнира „Мајор Милан Тепић“

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

II
Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције расхода по основу организацијам, пријема и
манаифењтација – 412943 и исплатиће се на рачун бр,
567303-25000591-11.
III

Број: 01-430-65/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

320.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-434-127/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Милану
Савић као једнократну помоћ за трошкове лијечења.

322.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

II
Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број:567-301-50000373-96 Sberbank.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 2.270,00 КМ МЗ
Драксенић, за завршетак радова на спомен обиљжју у
Драксенићу.

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

II

Број: 01-430-67/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 31.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
Предузећа „Промил 23 НС“ ИЗ Бања Луке, број:
567024-41025001336-38.
III

321.

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

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

I

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

Одобравају се средства у износу од 500,00 КМ
(петатотина и 00/100 КМ), на име ФК „Кнежопољац“,
као финансијску помоћ за наставак такмичења.

Број: 01-403-73/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број:567-303-1900910190 код „Sberbank“Бања Лука.

323.

III

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-434-143/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се цијеви ПЕ-Х, ДН 75 у дужини од 200 м,
Мјесној заједници Бјелајци, ради измјене попуцалих
цијеви, на сеоском водоводу, које су оштећени усљед
наглог топљења снијега у фебруару мјесецу, а који
служи за напајање водом села Бјелајци, Оџинци и
Млаглајци.
II

325.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број: 97/16 ) ,
члана 87. Статута oпштине Козарска Дубица
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '', број:
09/17)
и члана 98. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (,,Сл. гласник РС'' број: 97/16) Начелник
oпштине Козарска Дубица , д о н о с и

Цијеви наведене у тачки 1. Ове Одлуке налазе се на
депонији Предузећа „Козарадрво“ у Козарској Дубици,
а власништво су Општине.
III
За спровођење ове Одлуке задужују се Одјељење за
стамбено-комуналне послове.

ОДЛУКУ
o именовању конкурсне комисије за пријем
приправника

IV
Члан 1.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.

Именује се конкурсна комисија за спровођење Јавног
Kонкурса , за пријем приправника Територијалној
ватрогасној јединици Козарска Дубица

Број: 01-403-87/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 2.
У састав Комисије из члана 1. ове Одлуке именују се :

324.

1.
2.
3.

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

БАБИЋ ДАРИЈАН- предсједник,
МАРИН МИРКО – члан и
БУКВА РАДОЈКА – члан.
Члан 3.

Задатак Комисије је да са кандидатима, пријављеним
за приправнике по Конкурсу обави интервију, те
предложе редослед кандидата.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
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Члан 4.

Члан 1.

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

Овом Одлуком одобрава се 31.12.2018. годинe
субвенција трошкова мјесечних карата за превоз
ученика из породица са више дјеце која користе услуге
превоза на путу до школе, а купују мјесечно више од 2
мјесечне карте и то за износ који прекорачује цијену 2
карте, а предвиђен је за плаћање од стране родитеља.

Број: 01-111-120/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 2.

326.

Средства из члана 1. ове Одлуке обезбиједиће се из
Буџета Општине са позиције- средства за превоз
ученика,
а
биће
дозначена
превознику
по
испостављеном рачуну.

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

Члан 3.

ОДЛУКУ
о субенционирању трошкова превоза ученика

За провођење ове Одлуке задужује се Начелник
Одјељења за финансије и Начелник Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности.

Члан 1.

Члан 4.

Овом Одлуком одобрава се субвенција трошкова у
висини од 30% од висине цијене мјесечне карте за
превоз ученика ЈУ Средњошколски центар „Никола
Тесла 31.12.2018. године, који од куће до школе путују
више од 4 км.
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-403-80/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из
Буџета Општине са позиције – средства за превоз
ученика,
а
биће
дозначена
превознику
по
испостављеном рачуну.

328.

Члан 3.

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

За провођење ове Одлуке задужује се Начелник
Одјељења за финансије и Начелник Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о субенционирању трошкова превоза ученика
посебних категорија

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

Члан 1.

Број: 01-403-79/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Овом Одлуком одобрава се до 31.12.2018. годинЕ
субвенција трошкова превоза, у висини од 30% од
цијене мјесечне карте, ученицима средњих школа из
категорија породица погинулих бораца, породица РВИ
од I до IV категорије и породица са четворо и више
дјеце са подручја општине Козарска Дубица који су
редовни ученици школа у сусједним општинама.

327.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из
Буџета Општине са позиције – средства за превоз
ученика,
а
биће
дозначена
превознику
по
испостављеном рачуну.

О Д Л У К У
о субвенционирању трошкова превоза ученика
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Члан 3.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

За провођење ове Одлуке задужује се Начелник
Одјељења за финансије и Начелник Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности.

I
Одобравају се средства у износу од 1.000,00 КМ Бранки
Котур, као финансијску помоћ за набавку медицинске
опреме.
II

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Oпштине Козарска
Дубица“.

Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број:161300-00120301-89
III

Број: 01-403-81/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

329.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-76/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

331.

Одобравају се средства у износу од 120,00 КМ Гордани
Славнић као финансијску помоћ за трошкове превоза
ћерке Иване у дневни центар „Невен“ у Приједор,

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције: 4163 -субвенција превоза ученика са
посебним потребама и исплатиће се на рачун
број:567301-50003079-29.
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I
Одобравају се средства у износу од 1.000,00 КМ Бранки
Котур, као финансијску помоћ за здравствену заштиту.

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

II
Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број:161300-00120301-89
III
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и
друштвене дјелатности.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-434-140/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 01.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

330.

Број: 01-430-77/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

332.

Средства
из тачке 1 ове одлуке исплаћују се
именованој због дуготрајне и тешке болести која
проузрокује дужу неспособност за рад , а уплатиће се
на текући рачун именоване .

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“ број: 97/16 ) и члана 87.
Статута Општине
Козарска Дубица („ Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 09/17) а у
складу са одредбама Kективног уговора за запослене у
општинској управи Општине Козарска Дубица Дубица
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
14/17) Начелник општине доноси

III
За спровођење ове одлуке задужује се
финансије.
IV

ОДЛУКУ
O ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Одјељење за

I

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

Одобравају се новчана средства у износу од 600, 00
КМ, ВРБАН ЉИЉАНИ , запосленој у oштинској
управи Општине Козарска Дубица у сврху регулисања
трошкова лијечења.
II

Број: 01-430-80/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства
из тачке 1 ове одлуке исплаћују се
именованој због дуготрајне и тешке болести која
проузрокује дужу неспособност за рад , а уплатиће се
на текући рачун именоване .

334.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

III
За спровођење ове одлуке задужује се
финансије.
IV

Одјељење за

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 500,00 КМ Мирјани
Петковић, као финансијску
помоћ за трошкове
лијечење кћерке.
II

Број: 01-430-79/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број:555-100000 9368716-Нова банка.

333.

III

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број: 97/16 ) и члана 87.
Статута Општине
Козарска Дубица („ Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 09/17) а у
складу са одредбама Kективног уговора за запослене у
општинској управи Општине Козарска Дубица Дубица
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
14/17) Начелник општине доноси

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

ОДЛУКУ
O ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Број: 01-434-147/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 14.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се новчана средства у износу од 300, 00
КМ, БУКВА РАДОЈКИ,
запосленој у oштинској
управи Општине Козарска Дубица у сврху регулисања
трошкова лијечења.
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III

335.

За извршење ове Одлуке задужују се начелник
Одјељења за финансије.

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-430-64/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Шаркан Наташе, као финансијску помоћ за лијечење и
превазилажење
тешке
материјално-финансијске
ситуације
II

337.
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број: 97/16 ) и члана 87.
Статута Општине
Козарска Дубица („ Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 09/17) а у
складу са одредбама Kективног уговора за запослене у
општинској управи Општине Козарска Дубица Дубица
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
14/17) Начелник општине доноси

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 567-301-59003096-25.
III
За извршење ове Одлуке задужују се начелник
Одјељења за финансије.
IV

ОДЛУКУ
O ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

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

I
Одобравају се новчана средства у износу од 500,00 КМ,
КОНДИЋ ЖИВКУ из Козарске Дубице у сврху
регулисања трошкова лијечења –операција очију у
Русији.
II

Број: 01-430-68/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1 ове одлуке одобравају се са
позиције БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА а уплатиће се на рачун
број: 45416191002, који је отворен код Уникредит банке

336.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 54. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
3/14 и 2/15), начелник општине, д о н о с и

III
За спровођење ове одлуке задужује се
финансије.
IV

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Одјељење за

I

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

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
Шарац Бранка, као финансијску помоћ за лијечење и
превазилажење
тешке
материјално-финансијске
ситуације
II

Број: 01-430-74/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун
број: 567-301-04000894-28.

338.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број:
9/17), начелник општине, д о н о с и
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ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

IV

I

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

Одобравају се средства у износу од 1.000,00 КМ
Ђорђу Ожеговићу као финансијску помоћ за трошкове
лијечења.
II

Број: 01-403-87/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
Горице Ожеговић број: 567301-50002489-53.

340.
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС'' број: 97/16 ) , и члана 87.
Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник
oпштине Козарска Дубица '', број: 09/17 ), Начелник
општине Козарска Дубица , д о н о с и

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

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

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

I
Одобравају се новчана средства у износу од 1000,00
КМ , АУТО - МОТО ДРУШТВУ
Козарска Дубица
на име организовања,,16 ШКОЛСКЕ БИЦИКЛИЈАДЕ
''Козарска Дубица - Моштаница, дана: 21.09.2018.
године .
II

Број: 01-430-73/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 11.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

339.

Средства из тачке 1. ове одлуке одобравају се са
позиције
4129 – расходи по основу свечаности и
прослава а уплатиће се на жиро рачун ,,АУТО – МОТО
ДРУШТВА '' Koзарске Дубице .

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

III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I

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

Одобравају се средства у износу од 130,00 КМ МЗ
Бјелајци за куповање фудбалских лопти за турнир у
малом фудбалу, које ће се набавити у „Јаћимовић“
Д.О.О.
II

Број: 01-434-137-2/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

341.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4152 –средства за културну и исплатиће се на
рачун „Јаћимовић“ доо : 562100-80000013-37.

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
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I

IV

Одобравају се средства у износу од 6.000 КМ
Удружењу грађана „Авакум“ Кнежица, као помоћ на
заштити и уређењу споменика и обиљежја и других
садржаја на подручју МЗ „Кнежица“

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у ,,Службеном гласнику'' општине Козарска Дубица .
Број: 01-434-138/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број:5673632700005375 SBERBANK.

343.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,број 97/16) и
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“,број:
9/17), начелник општине, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Кеча
Младену из Шпиље , као финансијску помоћ за
лијечење.
II

Број: 01-434-134/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број:5673015000434417.
III

342.
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (
,,Службени гласник РС'' број: 97/16 ) , и члана 87.
Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник
oпштине Козарска Дубица '', број: 09/17 ), Начелник
општине Козарска Дубица , д о н о с и

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

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
I

Број: 01-430-82/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Одобравају се новчана средства у износу од 160,00КМ
у сврху набавке ПЕХАРА И МЕДАЉА за
ПРЕОБРАЖЕНСКИ КУП РИБОЛОВАЦА КОЗАРСКА
ДУБИЦА .
II

344.

Средства из члана 1. ове Одлуке ће се уплатити на
текући рачун Миросав Милана јмбг: 3009953161948,
број: 5673010400056545, који је отворен код Сбербанке
са позиције 412943- расходи по основу организација,
пријема и манифестација .

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број: 97/16 ) ,
члана 87. Статута oпштине Козарска Дубица
(,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица '', број:
09/17)
и члана 98. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (,,Сл. гласник РС'' број: 97/16) Начелник
oпштине Козарска Дубица , д о н о с и

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

ОДЛУКУ
o именовању конкурсне комисије за пријем
приправника

34

Број 07/18

Службени гласник Општине Козарска Дубица
Члан 1.

346.

Именује се конкурсна комисија за спровођење Јавног
Kонкурса број: 01-103-4/18 од 14.08.2018. године , за
пријем приправника у Општинској управи Козарска
Дубица
Члан 2.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самуправи ( Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члан 87. Статута Општине Козарска
Дубица – пречишћен текст ( „ Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 09/17), начелник
Општине д о н о с и

У састав Комисије из члана 1. ове Одлуке именују се :
1. ДАРИЈАН БАБИЋ
- предсједник,
2. ГОРДАНА ДРАГИЧЕВИЋ – члан и
3. НАТАША РАШИЋ
– члан.

РЈЕШЕЊЕ
О формирању Организационог одбора привредно
туристичке манифестације „ ВОЋЕ ФЕСТ“

Члан 3.

Члан 1.

Задатак Комисије је да са кандидатима, пријављеним
за приправнике по Конкурсу обави интервију, те
предложе редослед кандидата.

За припремање и организовање привредно туристичке
манифестације „ ВОЋЕ ФЕСТ“ која ће се одржати у
септембру, именује се Организациони одбор.

Члан 4.

Члан 2.

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

У Организациони одбор из члана 1. именују се:

Број: 01-111-127/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.
6.

345.

Миле Злојутро – предсједник,
Душко Бодиловић – замјеник,
Бобана Ћибић – члан,
Марко Танкосић – члан,
Милован Баришић – члан,
Дијана Кондић – члан,
Члан 3.

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

Задатак
Организационог одбора је да од дана
именовања, па до завршетка привредно туристичке
манифестације „ ВОЋЕ ФЕСТ“, предложе програм
одржавања манифестације, листу учесника, сачине
трошковник, те изврше све организационо – техничке
припреме манифестације.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Члан 4.

I
Одобравају се средства у износу од 500,00 КМ Маји
Кнежевић као једнократну помоћ за трошкове
лијечења.
II
Средства из тачке I. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетска резерва и исплатиће се на рачун
број:555100-00078065-28 – Нова банка.

За извршење задатака наведених у члану 3. задужује се
Одјељење за привреду и пољопривреду Општине
Козарска Дубица.
Члан 5.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

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

Број: 01-111-126/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

347.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана
66. Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17),начелник
Општине доноси

Број: 01-430-50-1/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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општине Козарска Дубица вршиће се уз ангажовање и
свих запослених Општинске управе општине Козарска
Дубица.
VII

ОДЛУКУ
О именовању Радног тима за провођење система
управљања квалитетом према захтјевима стандарда
ИСО 9001:2015 у Општинској управи општине
Козарска Дубица

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о именовању Радног тима за провођење система
управљања квалитетом према захтјевима стандарда
ИСО 9001:2008 у општинској административној
служби општине Козарска Дубица бр.01-111-215/12.

I
Овом Одлуком именује се Радни тим за провођење
система управљања квалитетом према захтјевима
стандарда ИСО 9001:2015 у општинској управи
општине Козарска Дубица.

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

II
Радни тим за провођење система управљања
квалитетом у општинској управи општине Козарска
Дубица састоји се од Тима за квалитет и Тима интерних
провјеривача

Број: 01-111-128/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.09.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

III

348.

У Тим за квалитет именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

На основу члана 54. и 59. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
66. Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и препорука
УНДП – Тима МЕГ Пројекта начелник Општине
Козарска Дубица доноси

Начелник општине, вођа Тима
Замјеник начелника, замјеник вође Тима
Начелник одјељења за просторно уређење
Начелник одјељења за стамбено-комуналне
послове
Начелник одјељења за општу управу и друштвене
дјелатности
Начелник одјељења за финансије
Начелник одјељења за привреду и пољопривреду
Секретар Скупштине општине
Представник руководства за квалитет

ОДЛУКУ О РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА И
УСПОСТАВЉАЊУ ЈЕДНОШАЛТЕРСКОГ
СИСТЕМА ЗА ДОЗВОЛЕ
ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕЊА

IV

Члан 1.

Задатак Тима за квалитет је провођење, одржавање и
стално унапређење система управљања квалитетом
према захтјевима стандарда ИСО 9001:2015, које се
огледа у координацији и руковођењу свих активности
које се односе на примјену система управљања
квалитетом.
V

Овом Одлуком поједностављују се и унапређују
административни поступци из области грађења и
просторног уређења које проводи Општинска управа
Општине Козарска Дубица и уводи једношалтерски
систем за издавање дозвола из области грађења.
У циљу правилне примјене Одлуком се прописују
обавезе службеника Општине Козарска Дубица да
поштују рокове прописане Одлуком и њихова
одговорност у случају непоштовања Одлуке, као и
друге мјере које побољшавају и поједностављују
административне поступке из области грађења.

У Тим интерних провјеривача именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Драгица Зорић,вођа Тима
Емир Кочан, замјеник вође Тима
Тања Дерикућа, члан
Оливера Лончар, члан
Наташа Родић, члан
Љиљана Роксандић, члан
Горан Драгаш, члан

Члан 2.
Ради ефикаснијег поступања Општинске управе
Општине Козарска Дубица одређују се рокови и
прописују се краћи рокови од рокова прописаних
законом за рјешавање потпуних захтјева странака и
инвеститора
у
слиједећим
административним
поступцима из области грађења:
- рок за издавање локацијских услова је 8 (осам) дана
- рок за издавање рјешења о обрачуну накнада за
уређење градског грађевинског земљишта и ренте
је 5 (пет) дана

Интерни провјеривачи су дужни поступати у складу са
правилима струке и системом управљања квалитетом и
перманентно извјештавати Тим за квалитет.
VI
Провођење система управљања квалитетом према
захтјевима ИСО 9001:2015 у општинакој управи
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надлежне организационе јединице, контакт податке
надлежног службеника, правни основ за поступање,
висину и инструкције за плаћање административне
таксе и накнаде, као податке о висини и начину
плаћања накнада установама, предузећима или
органима који су надлежни за издавање сагласности,
односно дозвола у административним поступцима из
области грађења и просторног уређења, као и образац
за подношење захтјева за административне поступке из
члана 2. ове Одлуке.

рок за обављање техничког прегледа објекта је 8
(осам) дана од дана
подношења комплетног
захтјева странке
рок за достављање изјештаја комисије за технички
преглед о резултату техничког прегледа изграђеног
објекта и изведених радова заједно са записником
комисије је 3 (три) дана од дана извршеног
техничког прегледа објекта
рок за издавање употребне дозволе је 3 (три) дана
од дана достављања извјештаја комисије за
технички преглед објекта
рок за издавање дозволе за рушење објекта је 5
(пет) дана

Члан 6.
У поступку по захтјеву странке странка је дужна да даје
податке који су нужни за рјешавање по захтјеву.

Службеници задужени за издавање аката из става 1.
овог члана дужни су да се придржавају рокова
утврђених овом Одлуком, без обзира на врсту или тип
објекта за који се издаје рјешење или дозвола из
области грађења и просторног уређења.

Странка не може бити обавезна да достави податке који
су заштићени посебним прописом којим се уређује
тачност личних података, као ни података који нису
важни за рјешавање по захтјеву.

Члан 3.
За административне поступке из члана 2. ове Одлуке
странка није дужна да доставља документацију и
податке о којима Општина Козарска Дубица води
службену евиденцију или је већ издала документ
странци.

Службеници задужени за издавању аката из члана 2.
ове Одлуке, који не поступе у складу са предвиђеним
роковима, дужни су да писмено образложе разлог због
којег је дошло до прекорачења рока и исто одмах
доставе непосредном руководиоцу. Оправданост
прекорачења рока оцјењује непосредни руководилац.

Податке и документе о којима се води службена
евиденција, надлежна организациона јединица за
административне поступке из члана 2. ове Одлуке
прибавиће по службеној дужности.

Неоправдано прекорачење рока представља повреду
радне дужности, те је непосредни руководилац дужан
да поднесе иницијативу за покретање дисциплинског
поступка против службеника који је неоправдано
прекорачио рок за издавање аката из члана 2. ове
Одлуке, а у складу са Правилником о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених у градској,
односно општинској управи („Сл. гласник Републике
Српске“, број: 11/17).

Увођење једношалтерског система за пријем, обраду
и одлучивање по захтјеву странке
Члан 7.
Општинска управа Општине Козарска Дубица за
административне постпуке из члана 1. ове Одлуке
уводи једношалтерски систем за пријем, обраду и
одлучивање по захтјеву странака који се налази у соби
30. Општинске управе Општине Козарска Дубица.

Члан 4.
Странка је дужна да уз захтјев приложи потребну
документацију, у обиму који је нужан за поступање по
захтјеву. Форма документације коју странка прилаже уз
захтјев (оригинал, оригинал на увид, копија, овјерена
копија) мора бити у складу са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу или прописима из области
грађења и просторног уређења Општине Козарска
Дубица.

Захтјев којим се покреће административни поступак
странка може предати путем поште, лично на
пријемном
шалтеру
Општинске
управе
или
електронском
поштом
на
адресу:
urbanizam.kd@gmail.com
у
ПДФ
или
другом
одговарајућем формату.

Када форма у којој се прилаже документ није
прописана, форма се одређује у складу са значајем
документа за одлучивање по захтјеву, расположивости
остале документације, увијек водеђи рачуна да странка
не буде непотребно оптерећена прибављањем
документације у форми која није неопходна за
одлучивање по захтјеву.

Надлежно одјељење ће одлуке, рјешења, дозволе и
друга писмена у вези са административним поступцима
из члана 1. Одлуке странкама достављати путем поште,
лично у канцеларији број 30 или електронском поштом
скенирано у ПДФ или другом одговарајућем формату,
уколико то странка захтијева.
Члан 8.

Члан 5.
Општина Козарска Дубица ће
страници
објавити
све
административних поступака из
просторног уређења, а посебно

Службеници задужени за издавању аката из члана 2.
ове Одлуке дужни су, приликом подношења захтјева,
странци дати сва упутства у погледу документације
која се предаје уз захтјев, форме докумената који се

на званичној веб
битне
елементе
области грађења и
податке о називу
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предају, као и иформације о висини и начину плаћања
таксе и накнаде за издавање предметних аката.

III
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и
пољопривреду.
IV

У складу са чланом 6. ове Одлуке од странке се неће
тражити документа која је Општина Козарска Дубица
раније издала странци, као ни документа која издају
установе, предузећа и органи, са којима као екстерним
учесницима у поступцима за издавање аката из области
грађења, Општина Козарска Дубица има закључене
споразуме.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-106/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Члан 9.
Службеници задужени за издавању аката из члана 2.
ове Одлуке дужни су подносиоцу захтјева пружити
неопходне информације о томе са којим установама,
организацијама и органима надлежним за издавање
потребних докумената је Општина Козарска Дубица
закључила споразуме о сарадњи и предочити могућност
да поребна документа Општина Козарска Дубица може
прибавити у име странке, уз прехтну уплату средстава
непоходних за прибављање докумената.

350.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број:97/16 ), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за
развој – Програм подстицаја у пољопривреду у 2018.
годину (Одлука бр. 02-013-59/18), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и :

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

Број: 01-36-5/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 17.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Овом
Одлуком
додјељују
се
средстава
за
субвенционисање
сточарске
производње,
пољопривредном произвођачу
Котаран Миши
у
износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр.
1613000065836380 код Raiffeisen BANK.

349.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број:97/16 ), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за
развој – Програм подстицаја у пољопривреду у 2018.
годину (Одлука бр. 02-013-59/18), 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 и Одјељења за привреду и
пољопривреду.
IV

I
Овом
Одлуком
додјељују
се
средстава
за
субвенционисање
сточарске
производње,
пољопривредном произвођачу Грубешић Ненаду у
износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр.
5620108127962715 код НЛБ Банке.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-107/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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.

351.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
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број:97/16 ), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за
развој – Програм подстицаја у пољопривреду у 2018.
годину (Одлука бр. 02-013-59/18), 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 и Одјељења за привреду и
пољопривреду.
IV

I
Овом
Одлуком
додјељују
се
средстава
за
производње,
субвенционисање
сточарске
пољопривредном произвођачу Радоман Ненаду
у
износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр.
5512081112767872 код Уникредит Банке.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-108/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

353.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број:97/16 ), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за
развој – Програм подстицаја у пољопривреду у 2018.
годину (Одлука бр. 02-013-59/18), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и :

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

Број: 01-403-109/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Овом
Одлуком
додјељују
се
средстава
за
субвенционисање
сточарске
производње,
пољопривредном произвођачу
Видовић Мирку
у
износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр.
5550078120661098 код Нове Банке.

352.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број:97/16 ), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за
развој – Програм подстицаја у пољопривреду у 2018.
годину (Одлука бр. 02-013-59/18), 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
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и
пољопривреду.
IV

ОДЛУКУ
о додјели средстава за
I

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

Овом
Одлуком
додјељују
се
средстава
за
субвенционисање
сточарске
производње,
пољопривредном произвођачу Лишчински Милеви у
износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр.
5620108110186398 код НЛБ Банке.

Број: 01-403-107/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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износу од 2000,00 КМ, на текући рачун
5620108127118136 код НЛБ Банке.

354.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број:97/16 ), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за
развој – Програм подстицаја у пољопривреду у 2018.
годину (Одлука бр. 02-013-59/18), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и :

бр.

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 и Одјељења за привреду и
пољопривреду.
IV

ОДЛУКУ
о додјели средстава за
I

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

Овом
Одлуком
додјељују
се
средстава
за
субвенционисање
сточарске
производње,
пољопривредном произвођачу Злокапа Станиславу у
износу од 500,00 КМ, на текући рачун
бр.
1613000037880883 код Raiffeisen БАNК.

Број: 01-403-113/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

356.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број:97/16 ), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за
развој – Програм подстицаја у пољопривреду у 2018.
годину (Одлука бр. 02-013-59/18), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и :

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

Број: 01-403-110/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

I
Овом
Одлуком
додјељују
се
средстава
за
субвенционисање
сточарске
производње,
пољопривредном произвођачу Мећава Бори у износу
од 500,00 КМ, на текући рачун бр. 5551000012433428
код Нове 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
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и
пољопривреду.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».

355.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број:97/16 ), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за
развој – Програм подстицаја у пољопривреду у 2018.
годину (Одлука бр. 02-013-59/18), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за
I

Број: 01-403-112/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Овом
Одлуком
додјељују
се
средстава
за
субвенционисање
воћарске
производње,
пољопривредном произвођачу Бањац Милошу
у
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Члан 2.

357.

Дан жалости обиљежиће се спуштањем заставе на пола
копља испред зграде општине Козарска Дубица, на
јавним предузећима и установама чији је оснивач
општина Козарска Дубица.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број:97/16 ), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за
развој – Програм подстицаја у пољопривреду у 2018.
годину (Одлука бр. 02-013-59/18), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и :

Члан 3.
На дан жалости неће се на јавним мјестима одржавати
програми јавног, културног и забавног карактера и неће
се емитовати музика у угоститељским објектима.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

Члан 4.

I

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

Овом
Одлуком
додјељују
се
средстава
за
субвенционисање
пчеларске
производње,
пољопривредном произвођачу Кеча Милану у износу
од 500,00 КМ, на текући рачун бр. 5673010400015320
код Сбер Банке.
II

Број: 01-111-132/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 18.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

359.
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр. 97/16 ) и члана 87.
Статута Општине Козарска Дубица (,,Службени
гласник Општине Козарска Дубица '', бр. 09/17 ), а по
захтјеву ЈУ Дјечији вртић ,,Пчелица'' Козарска Дубица,
Начелник Општине Козарска Дубица, д о н о с и

За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије и Одјељења за привреду и
пољопривреду.
IV

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Правилник о платама и
другим примањима радника у ЈУ Дјечији вртић
,,ПЧЕЛИЦА'' Козарска Дубица

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

I

Број: 01-403-111/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Даје се сагласност на Правилник о платама и другим
примањима радника у ЈУ Дјечији вртић ,,ПЧЕЛИЦА''
Козарска Дубица, које је усвојио Управни одбор дана:
19.09.2018. године под бројем: 12 /2018.

358.

II

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС број: 97/18ˮ) и
члана 87. Статута општине Козарска Дубица
(,,Службени гласник општине Козарска Дубица, број:
09/17ˮ), Начелник општине Козарска Дубица, доноси

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у ,,Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица''.
Број: 01-022-12/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
О проглашењу дана жалости
Члан 1.

360.

Проглашава се Дан жалости 19.10.2018. године на
подручју општине Козарска Дубица, поводом трагичне
смрти, нашег двадесетдеветогодишњег суграђанина
Бојана Миловановића.

На основу члана 54. и 59. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
66. Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и препорука
УНДП – Тима МЕГ Пројекта начелник Општине
Козарска Дубица доноси

41

Број 07/18

Службени гласник Општине Козарска Дубица
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању координатора у Општинској управи
Општине Козарска Дубица за мониторинг и
континуирано унапређење процеса издавања
дозвола из области грађења и просторног уређења

Број: 01-111-129/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 18.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Наташа Рашић, дипломирани просторни планер, се
именује за координатора у Општинској управи
Општине Козарска Дубица, у циљу мониторинга и
континуираног унапређења процеса издавања дозвола
из области грађења и просторног уређења.

361.
На основу члана 109. став 2. Закона о уређењу простора
и грађењу („Сл. гласник Републике Српске број: 40/13 и
106/15), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 66.
Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), начелник
Општине доноси

Активности службеника надлежног за послове
мониторинга и континуираног унапређења процеса
издавања дозвола из области грађења и просторног
уређења су:
- Одговара на упите и пружа информације
потенцијалним и постојећим инвеститорима у
Општини Козарска Дубица о пословном окружењу,
укључујући информације о административним
поступцима из области грађења, законодавству,
подстицајима, основним економским кретањима у
земљи, те осталим областима које су предмет упита
инвеститора.
- Координира процес између Општине и осталих
учесника (јавних установа, органа или привредних
друштава) у административним поступцима из
области грађења и просторног уређења, у циљу
поштовања законских рокова, документације коју
је инвеститор дужан да преда уз захтјев, те такси и
накнада које инвеститор треба да плати Општини
или екстерном учеснику у поступку.
- Промовише инвестиционе могућности Општине
Козарска Дубица за добијање дозвола у области
грађења и просторног уређења.
- Припрема приједлоге за унапређење процеса
издавања дозвола из области грађења и учествује у
активностима заједно са надлежним органима и
пословним сектором, ради унапређења процеса
издавања дозвола из области грађења.
- Представља Општину у свим активностима за
унапређење легислативе из области просторног
уређења и грађења.
- Осигурава да се на web страници Општине
представљају и редовно ажурирају информације о
свим битним елементима процеса издавања дозвола
из области грађења, а посебно у погледу висине
такси и накнада које инвеститори плаћају Општини
или екстерним учесницима у поступку.
- Мјери резултате учинка и ефикасности издавања
дозвола из области грађења, на начин да ажурно и
прецизно води инидикаторе и користи алате за
мониторинг, на основу којих се може утврдити
ефикасност и транспарентност издавања дозвола из
области грађења.
- Обавља остале техничко-административне послове
везане за активности унапређења процеса издавања
дозвола из области грађења и просторног уређења и
континуираног мониторинг процеса.

РЈЕШЕЊЕ
I
Јејинић (Милорад) Мишо, дипл. инж. грађевине,
ималац овлаштења за извођење грађевинских радова и
надзор, број лиценце: ФЛ-6322/16, број протокола:
15.02-361-2224/16 од 29.09.2016. године, именује се за
Надзорни орган за вршење послова стручног надзора на
извођењу радова на изградњи дистрибутивне и
прикључне водоводне мреже у насељима Шпиља и
Вриоци у Општини Козарска Дубица, а који ће се
изводити на основу Уговора закљученог између
Општине Козарска Дубица, као наручиоца и
Конзорцијума „НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“
Д.О.О ПРИЈЕДОР и „ROCO COMMERCE“ D.O.O,
заступани по „НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“
Д.О.О ПРИЈЕДОР, као извођача, број Уговора:01-404105/4-18 од 28.09.2018.године.
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
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-111-108/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Службеница се именује на период од двије године, са
могућношћу поновног именовања.
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I

362.

Јејинић (Милорад) Мишо, дипл. инж. грађевине,
ималац овлаштења за извођење грађевинских радова и
надзор, број лиценце: ФЛ-6322/16, број протокола:
15.02-361-2224/16 од 29.09.2016. године, именује се за
Надзорни орган за вршење послова стручног надзора на
извођењу грађевинских радова на санацији и
адаптацији школског објекта О.Ш Мајка Кнежопољка,
а који ће се изводити на основу Уговора закљученог
између Општине Козарска Дубица, као наручиоца и
предузећа „Шумил“ д.о.о. Козарска Дубица, као
извођача,
број
Уговора:01-404-89/4-18
од
20.07.2018.године.
II

На основу члана 109. став 2. Закона о уређењу простора
и грађењу („Сл. гласник Републике Српске број: 40/13 и
106/15), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 66.
Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), начелник
Општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Јејинић (Милорад) Мишо, дипл. инж. грађевине,
ималац овлаштења за извођење грађевинских радова и
надзор, број лиценце: ФЛ-6322/16, број протокола:
15.02-361-2224/16 од 29.09.2016. године, именује се за
Надзорни орган за вршење послова стручног надзора на
извођењу додатних радова на реконструкцији и
доградњи зграде Општине Козарска Дубица, а који ће
се изводити на основу Уговора закљученог између
Општине Козарска Дубица, као наручиоца и предузећа
„НИГРА“
Д.О.О
КОЗАРСКА
ДУБИЦА
као
представника групе понуђача „НИГРА“ д.о.о Козарска
Дубица, „ЕЛЕКТРООБНОВА“д.о.о Бања Лука и
„ТЕРМОМОНТАЖА“ а.д Бања Лука, као извођача, број
Уговора:01-404-130/18 од 10.10.2018.године.

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

II

Број: 01-111-108/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.07.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

364.

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

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

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-404-130/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

РЈЕШЕЊЕ
I
Јејинић (Милорад) Мишо, дипл. инж. грађевине,
ималац овлаштења за извођење грађевинских радова и
надзор, број лиценце: ФЛ-6322/16, број протокола:
15.02-361-2224/16 од 29.09.2016. године, именује се за
Надзорни орган за вршење послова стручног надзора на
извођењу радова на изградњи дијела канализационе
мреже на локацији Доње Парнице, а који ће се изводити
на основу Уговора закљученог између Општине
Козарска Дубица, као наручиоца и предузећа „Шумил“
д.о.о. Козарска Дубица, као извођача, број Уговора:01404-101/4-18 од 24.08.2018.године.

363.
На основу члана 109. став 2. Закона о уређењу простора
и грађењу („Сл. гласник Републике Српске број: 40/13 и
106/15), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 66.
Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), начелник
Општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
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II

IV

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

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-111-125/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

366.

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

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
66. Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), а у вези са
чланом 7.Уговора
о вршењу стручно-техничког
надзора „Извођење радова на санацији локалне путне
мреже на подручју Општине Козарска Дубица“ бр.01404-80/5 од 07.08.2018.године закљученог између
Општине Козарска Дубица и Републичке дирекције за
обнову и изградњу, начелник Општине доноси

Број: 01-111-124/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

365.
На основу члана 109. став 2. Закона о уређењу простора
и грађењу („Сл. гласник Републике Српске број: 40/13 и
106/15), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 66.
Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), начелник
Општине доноси

РЈЕШЕЊЕ
o именовању координатора за пројект
«Санација локалне путне мреже на подручју
општине Козарска Дубица»
I
Именује се Даријан Бабић, мр.арх., за овлашћеног
Координатора који ће директно комуницирати са
Координатором надзорног тима, а у вези евентуално
нејасних
детаља
из
техничке
документације
договореног рјешавања свих отворених питања у току
реализације обавеза по Уговору бр.01-404-80/5 од
07.08.2018.године, о вршењу стручно-техничког
надзора „Извођење радова на санацији локалне путне
мреже на подручју Општине Козарска Дубица“
закљученог између Општине Козарска Дубица и
Републичке дирекције за обнову и изградњу .

РЈЕШЕЊЕ
I
Јејинић (Милорад) Мишо, дипл. инж. грађевине,
ималац овлаштења за извођење грађевинских радова и
надзор, број лиценце: ФЛ-6322/16, број протокола:
15.02-361-2224/16 од 29.09.2016. године, именује се за
Надзорни орган за вршење послова стручног надзора на
извођењу радова на санацији и адаптацији школског
објекта подручне школе „Мајка Кнежопољка“ у
Међувођу, а који ће се изводити на основу Уговора
закљученог између Општине Козарска Дубица, као
наручиоца и предузећа „Нигра“ д.о.о. Козарска Дубица,
као извођача, број Уговора:01-404-103/4-18 од
30.08.2018.године.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику Општине Коз.
Дубица».
Број: 01-111-117/18
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.08.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

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

367.
На основу члана 59. став 1 тачка 8. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 97/16) , члана 48 став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима
у органима јединице локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 97/16) , и члана 67 . Статута општине Козарска
Дубица (''Службени гласник општине Козарска
Дубица'', бр. 09/17), a у складу са чланом 16. Уредбе о

III
Са именованом ће се закључити уговор о вршењу
стручног надзора, којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе.
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начелима
за
унутрашњу
организацију
и
систематизацију радних мјеста у градсјкој односно
општинској управи (,,Сл. гласник Републике Српске''
број:10/17) и чланом 5. Уредбе о категоријама ,
звањима и условима за обављање послова службеника
у јединицви локалне самоуправе (,,Сл. гласник
Републике Српске'' број:10/17) начелник општине
Козарска Дубица, д о н о с и

Козарска Дубица („Сл. гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 02/07), на приједлог старјешине
Тероторијалне ватрогасне јединице Козарска Дубица, а
након
прибављеног
Мишљења
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске, Начелник
Општине Козарска Дубица, д о н о с и
П Р А В И Л Н И К
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Територијалној ватрогасној
јединици Козарска дубица

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
КОЗАРСКА ДУБИЦА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Члан 1.

У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској управи
општине Козарска Дубица (''Службени гласник
општине Козарска Дубица'', бр. 15/17 и 02/18) у даљем
тексту Правилник , у Oдјељењу за општу управу и
друштвене дјелатности, одсјек за општу управу :

Овим правилником утврђује се организација
Територијалне ватрогасне јединице Козарска Дубица (у
даљем тексту: ТВЈ), као посебне службе у саставу
Административне службе општине Козарска Дубица ( у
даљем тексту: Административна служба); дјелокруг
њеног рада, распоред послова и задатака, број радника
и услови у погледу њихове стручне спреме, послови и
задаци на које се примају радници путем јавног
оглашавања, пробни рад, руковођење, као и посебна
права и овлашћења радника у вршењу послова и
задатака, одредбе о начину остваривања јавности рада и
услови за пријем приправника ватрогасаца.

У члану 36 , послије ријечи ИЗВРШИЛАЦА брише се
број ,, 1 ‘’а уписује број ,,2 ‘’ .
Члан 2.
Члан 38. Правилника се брише, а члан 39. постаје члан
38. тако да се сви чланови до краја Правилника
помјерају за један редни број унапред .

Члан 2.
У оквиру надлежности и овлашћења утврђених
законом, другим прописима и општим актима ТВЈ
врши одређене стручне и друге послове из оквира права
и дужности Општине Козарска Дубица ( у даљем
тексту: Општина), као и друге послове утврђене
Законом о заштити од пожара и Одлуком о оснивању
ТВЈ.
Члан 3.

Члан 3.
Овај Правилник, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Козарска Дубица“.
Број: 01-022-14/17-2
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.10.2018 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------

Послове из дјелокруга рада ТВЈ обављају запослени
радници у складу са законом и другим општим актима
на начин и у оквиру овлашћења утврђених овим
правилником.

368.

ТВЈ је дужна да обезбиједи законито, ефикасно,
потпуно и рационално обављање послова и задатака из
свог дјелокруга.

На основу члана 59. став 1 тачка 8. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 48 став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), и члана Статута општине Козарска Дубица
( „службени гласник општине Козарска Дубица“, бр.
3/14 и 2/15) а у складу са чланом 16. Уредбе о начелима
за унутрашњу организацију и систематизацију радних
мјеста у градској односно општинској управи (сл.
гласник Републике српске“ број: 10/07) и чланом 5.
уредбе о категоријама, звањима и условима за
обављање послова службеника у јединицама локалне
самоуправе (Сл. Гласник Републике Српске“ бр: 10/7), а
на основу члана 42. став 2. Закона о заштити од пожара
(„Сл. гласник Републике Српске“, бр:71/12), члана 6.
Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасне јединице

II- ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Члан 4.
Унутрашње организационе јединице ТВЈ образују се
на функционалном принципу, и то:
1.
2.
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1.1. Замјеник командира ТВЈ
Опис послова:
- замјењује командира ТВЈ у његовој одсутности у
свим правима и обавезама,
- у сарадњи са командиром ТВЈ прати и кординира
рад ватрогасних организационих јединица у ТВЈ,
- у сарадњи са Кризним штабом Општине учествује
у акцији гашења пожара и спашавања људи и
материјалних добара већих размјера,
- извјештава командира ТВЈ о раду и стању службе и
предлаже мјере за унапређење рада,
- контролише примјену мјера заштите на раду ТВЈ,
- у сарадњи са командиром ТВЈ контролише
приправност и снабдјевеност ТВЈ за извршавање
оперативних задатака и предузима потребне мјере,
- организује стручну обуку и вјежбе варогасних
одјељења,
- пружа помоћ командиру ТВЈ на координацији рада
са другим ватрогасним организацијама на
организовању и укључивању истих у заједнички
рад са ТВЈ на гашењу пожара и другим
активностима,
- планира и одржава стручну обуку ТВЈ на основу
годишњег програма извођења стручне обуке,
- координише рад са предузећима и другим
субјектима по питањима заштите од пожара,
- у одсуству сервисера обавља послове које су у
опису рада сервисера,
- обавља и све друге послове које му стави у задатак
командир ТВЈ и који произилазе из права и обавеза
утврђених посебним прописима.

Члан 5.
Рад дежурне ватрогасне службе одвија се у смјенама
(четверобригадно), с тим да у смјени послове и задатке
обавља ватрогасно одјељење.
III–
ОРГАНИЗАЦИЈА
ПОСЛОВА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА

И

Члан 6.
Распоред послова и задатака, опис основних
карактеристика тих послова и задатака, број радника и
услови у погледу њихове стручне спреме утврђују се
како слиједи:
1.Старјешина – командир ТВЈ
Опис послова:
- руководи радом и организује рад у ТВЈ;
- обезбјеђује
законитост,
благовременост
и
економичност у извршавању прописаних обавеза
ТВЈ;
- издаје наредбе радницима јединице које се односе
на оперативно и превентивно извршење послова и
безбједности имовине јединице;
- учествује у раду Кризног штаба при гашењу
пожара већих размјера и интервенција приликом
елементарних и других непогода;
- прати и проучава развој и унапређење техничких
достигнућа у ватрогаству;
- представља ТВЈ у сарадњи са Ватрогасним савезом
Републике Српске, органима оружаних снага,
цивилном заштитом, органима безбједности,
предузећима и другим субјектима по питањима
заштите од пожара;
- издаје наредбе о стављању у приправност
ватрогасне јединице и наредбе о престанку
приправности;
- обавља и друге послове и задатке који произилазе
из права и дужности старјешине,
- подноси извјештаје и анализе из своје надлежности.

За свој рад одговора командиру ТВЈ.
Посебни услови:
Школска спрема: VI степен стручне спремеили први
циклус одговарајућег студија који се врједнује са
најмање 180 ЕЦТС бодова - факулет техничкичког
смјера и VII степен стручне спреме или први циклус
одговарајућег студија који се вреднује са најмање 240
ЕЦТС бодова – факултет техничког смјера,
Радно искуство:
5 година радног искуства у
одговарајућем степену и врсти стручне спреме,
Стручни испит:
положен стручни испит за
руководиоца акције гашења пожара,
Посједовање возачке дозволе за управљање моторним
возилом „Б“ категорије,
Познавање рада на рачунару.

За свoј рад одговоран је Начелнику.
Посебни услови:
Школска спрема: VI степен стручне спремеили први
циклус одговарајућег студија који се врједнује са
најмање 180 ЕЦТС бодова - факулет техничкичког
смјера и VII степен стручне спреме или први циклус
одговарајућег студија који се вреднује са најмање 240
ЕЦТС бодова – факултет техничког смјера,
Радно искуство:
5 година радног искуства у
одговарајућем степену и врсти стручне спреме,
Стручни испит:
положен стручни испит за рад у
органима управе, положен стручни испит за
руководиоца акције гашења пожара, посједовање
возачке дозволе за управљање моторним возилом „Б“
категорије, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1 ( један)
2. ДЕЖУРНА ВАТРОГАСНА СЛУЖБА
2.1. Командир одјељења
Опис послова:
- руководи одјељењем у свим акцијама гашења
пожара,
- дежура у одјељењу по смјенама и врши друга
дежурства по налогу,
- пружаа помоћ у спашавању у случају елементарних
непогода и другим интервенцијама,
- самостално руководи и доноси план акције акције
гашења пожара,

Број извршилаца: 1 ( један)
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ангажује се на изналажењу и обезбјеђењу трагова
узрока пожара или експлозије, те указује
истражним органима на исте,
по извршеној интервенцији подноси извјештај са
скицом гашења пожара и уцртаним најбитнијим
елементима,
са радницима одјељења или јединице обавља
анализе извршених интервенција ради стицања и
размјене искуства и усавршавања метода рада,
изводи теоретску и практичну обуку са одјељењем
или јединицом самостално или у сарадњи са
другим стручним радницима,
стара се о оперативности, готовости и спремности
одјељења,
води рачуна о исправности ватрогасних справа и
опреме у јединици,
стара се да возила буду благовремено снабдјевена
средствима за гашење,
одговоран је за дисциплину и уредност радника у
одјељењу,
одговоран за спровођење заштите на раду,
води дневник рада и по потреби обавља
административне послове у јединици,
стара се о раду и чистоћи возила, справа и опреме у
јединици,
према потреби и у сарадњи са органима
безбједности врши мобилизацију грађана на лицу
мјеста,
обавља интервенције у циљу успјешног извођења
акције гашења или спашавања људи и имовине,
прати и проучава литературу технолошких
достигнућа у циљу унапређења службе и упознаје
раднике одјељења и јединице,
одговоран је за примјену Закона о заштити од
пожара, Закона о раду, Закона о заштити на раду и
других прописа и мјера које доноси непосредни
руководилац,
учествује у раду на провођењу превентивних мјера,
обавља и друге послове по налогу командира ТВЈ .

2.2. Ватрогасац – спасилац - возач
Опис послова:
- замјењује командира одјељељња у његовој
одсутности у свим правима и обавезама,
- дежура у одјељењу по смјенама и врши друга
дежурства по налогу,
- стара се да при гашењу пожара открије трагове
узрока пожара и исте сачува о чему извјештава
командира одјељења, односно руководиоца акције
гашења
- рукује ватрогасним уређајима на возилу, пумпама,
опремом
и
другим
уређајима
приликом
интервенција и учествује у гашењу пожара,
спашавању људи и материјалних добара при
пружању помоћи код елементарних и других
непогода,
- одржава чистоћу возила, опреме, гаражног
простора, заједничких просторија и круга
ватрогасног дома,
- самостално отклања мање кварове на возилима и
другим ватрогасним уређајима,
- врши детаљан преглед возила и алата које прима у
смјени и одговоран је за саставне дијелове који
припадају возилу,
- одговоран је да ватрогасна возила буду увијек
попуњена средствима за гашење пожара, горивом,
мазивом и др.,
- утврђује исправност и стање опреме по
примопредаји и евентуалне недостатке на возилу и
опреми пријављује непосредном руководиоцу,
- обавља послове курира према указаној потреби и
заповјести командира на интервенцијама,
- према својој ужој специјалности
и стрченој
квалификацији обавља све потребне послове за
јединицу,
- по поваратку са интервенција стара се да се опрема
и возила очисте, комплетирају потребним
средствима за гашење, горивом, мазивом,
евентуално изврши замјену оштећене опреме или
употребљене, која се мора претходно опрати ,
осушити и сл.,
- учествује у раду на превентивним мјерама заштите
од пожара,
- обавља послове телефонисте према посебно
писаном упутству командира ТВЈ,
- обавезан је да се путем стручне литературе,
теоретских предавања и практичних вјежби
стручно усавршава као возач и ватрогасац,
- обавља и друге послове по налогу командира
ватрогасног одјељења и командира ТВЈ.

За свој рад одговора командиру ТВЈ
Посебни услови:
Школска спрема: III или IV степен стручне спреме,
средња школа техничког смјера или најмање КВ
радник одговарајуће техничке струке ( ватрогасне,
грађевинске,
металске,
браварске,
хемијске,
електричарске и друге струке.),
Радно искуство:
10 година радног искуства у
одговарајућем степену и врсти стручне спреме
Стручни испит:
положен стручни испит за
руководиоца акције гашења пожара,
Посједовање доказа о здравственој способности за
вршење послова и задатака гашења пожара и
спашавања људи и материјалних добара,
Посједовање возачке дозволе за управљање моторним
возилом „Б“ категорије,
Познавање рада на рачунару.

За свој рад одговора командиру одјељења.
Посебни услови:
Школска спрема: III или IV степен стручне спреме,
средња школа техничког смјера или најмање КВ
радник одговарајуће техничке струке ( ватрогасне,
грађевинске,
металске,
саобраћајне,
хемијске,
електричарске и друге струке),
Радно искуство: најмање 6 мјесеци радног искуства у
одговарајућем степену и врсти стручне спреме,
Године старости: да није старији од 25 година ( односи
се само на лица која се први пут примају на мјесто
ватрогасца-возача),

Број извршилаца: 5 (пет)
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Стручни испит:
положен стручни испит за
професионалног ватрогасца,
Здравствена способност: посједовање доказа о
здравственој способности за вршење послова и задатака
гашења пожара и спашавања људи и материјалних
добара,
Посједовање возачке дозволе за управљање моторним
возилом „Ц“ категорије.

-

Број извршилаца: 8 (осам )

Посебни услови:
Школска спрема: IV степен стручне спреме,средња
школа техничког смјера или или најмање КВ радник
одговарајуће
техничке
струке
(
ватрогасне,
грађевинске,
металске,
браварске,
хемијске,
електричарске и друге струке),
Радно искуство: 2 године радног искуства у
одговарајућем степену и врсти стручне спеме,
Стручни испит: :
положен стручни испит за
професионалног ватрогасца,
Посебан испит: положен стручни испит за сервисера
свих врста ватрогасних апарата,
Посједовање возачке дозволе за управљање моторним
возилом „Б“ категорије,
Познавање рада на рачунару.

-

учествује у свим видовима стручног усавршавања
са свим радницима ТВЈ из оперативно дежурне
службе,
учествује као демонстратор код обуке запослених и
других грађана, које организује ТВЈ,
врши и друге послове по налогу командира ТВЈ.

За свој рад одговоран је командиру ТВЈ.

3. ВАТРОГАСНИ СЕРВИС
3.1.Сервисер - ватрогасац
Опис послова:
- организује превентивне прегледе
код јавних
установа, привредних и других субјеката и
учествује у истим, а који се односе на контролу:
функционалности и исправности водозахвата,
хидраната, апарата за гашење пожара, одлагање
запаљивих течности и гасова, пожарне путеве и
прилазе, подруме и таване, забране коришћења
отвореног пламена и пушења на пожарно
угроженим мјестима и др., о
извршеним
прегледима сачињава записник са приједлогом
мјера за отклањање узрока, који могу довести до
избијања и ширења пожара и исте доставља
власнику, односно кориснику објекта,
- организује обуку запослених и других грађана из
области заштите од пожара о чему води уредну
евиденцију, води евиденцију свих корисника
ватрогасних апарата и стара се о њиховом
редовном контролисању и одржавању,
стара се о благовременим прегледима уређаја и
опреме у складу са законским прописима,
- стара се о провођењу мјера заштите на раду у
ватрогасном сервису и обезбјеђивању потребних
средстава,
- води административне и материјално - техничке
послове сервиса и материјално је одговорно лице,
- стара се о правилној употреби и коришћењу
машина и других алата у сервису,
врши преглед и замјену дотрајалих дијелова на
апаратима за почетно гашење пожара,
- уз присуство инспектора парних котлова, врши
тлачну пробу тј. испитивање посуда, односно
апарата, на водени притисак,
- уредно води евиденцију радних налога и услуга
сервиса и исте доставља на обраду,
- контролише извјештаје о извршеном прегледу
опреме и исте овјерава, из свог дјелокруга рада,
- указује непосредном руководиоцу уочене пропусте
и недостатке код привредних и јавних субјеката из
области заштите од пожара и предлаже њихово
рјешење,
предлаже непосредном руководиоцу набавку нове
опреме и резервних дијелова за потребе сервиса,
- учествује у интервенцијама гашења пожара и
пружања помоћи у елементарним и другим
непогодама,
- у оквиру положене категорије за возача по потреби
управља ватрогасним возилима,

Број извршилаца: 1 (један )
IV- ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
Члан 7.
Општи услови за пријем радника прописани су
правилником
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних мјеста у Административној
служби Општине Козарска Дубица.
Одредбе правилника из става 1 . овог члана, које се
односе права и обавезе запослених, пријем
приправника и трајање приправничког рада, пробни рад
као и дисциплинску и материјалну одговорност и
средства за финансирање рада примјењују се и на
запослене у ТВЈ.
Члан 8.
На послове и задатке утврђене овим правилником могу
се распоредити само они радници који, поред општих
услова за заснивање радног односа, имају стручну
спрему утврђену Законом о заштити од пожара и овим
правилником.
V- РУКОВОЂЕЊЕ РАДОМ УНУТРАШЊИХ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И ПОСЕБНА И
ОВЛАШТЕЊА РАДНИКА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА
И ЗАДАТАКА
Члан 9.
Радом унутрашњих организационих јединица руководе:
-

Оперативно дежурном ватрогасном службом командири одјељења ТВЈ,
Ватрогасним сервисом - замјеник командира ТВЈ,

За свој рад одговорни су старјешини - командиру ТВЈ.
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Члан 10.

Члан 16.

Командир одјељења, односно руководилац службе
одговоран је за благовремено, законито и правилно,
односно квалитетно вршење послова и задатака из
дјелокруга организационе јединице којом руководи;
распоређује послове и задатке на непосредне
извршиоце, пружа непосредним извршиоцима потребну
стручну помоћ у раду и врши најсложеније послове и
задатке из дјелокруга организационе јединице којом
руководи.
Члан11.

ТВЈ обезбјеђује јавност рада тако што у вршењу
задатака и послова из свог дјелокруга:
- прибавља мишљење и приједлоге заинтересованих
правних лица, јавних установа, јавних фондова,
удружења грађана из области заштите од пожара и
осталих грађана;
- обезбјеђује организационе, материјалне, техничке и
друге послове да правна лица, јавне установе,
удружења грађана и грађани могу износити своје
ставове, мишљења и приједлоге и
- стара се и на други начин о остваривању
друштвеног утицаја на свој рад, а посебно у
процесу припремања и доношења одлука.

Командир ТВЈ са руководиоцима организационих
јединица, најмање једанпут мјесечно, организаје
разматрање стања у јединици, извршавање послова и
задатака из дјелокруга рада.

Члан 17.

Члан 12.

ТВЈ ће обавјештавти грађане о питањима из свог
дјелокруга и мјерама за њихово рјешавање, а који су од
интереса за њих, путем личног информисања и путем
средстава јавног информисања, као и на друге погодне
начине.

За извршење појединих задатака или послова који
захтјевају заједнички рад радника различитих профила
стручности из више организационих јединица,
ангажовањем стручних радника ТВЈ, могу се
образовати сталне или повремене комисије или радне
групе.

ТВЈ ће на захтјев средстава јавног информисања, као и
на захтјев правних лица, јавних установа, јавних
фондова и удружења грађана, пружити обавјештења и
дати податке о појединим питањима из свог дјелокруга
рада.
Члан 18.

Комисије и радне групе из састава 1. овог члана
образује старјешина-командир ТВЈ рјешењем којим
одређује и њихов састав и задатке.

Радници ТВЈ имају право и дужност да буду
обавјештени о раду и извршавању задатака и послова из
дјелокруга ТВЈ, програму рада и његовом извршењу и о
другим значајним питањима из дјелокруга јединице.

Радници ТВЈ врше задатке и послове утврђене овим
правилником и за свој рад одговорни су непосредном
руководиоцу и старјешини - командиру ТВЈ.

Члан 13.
VII– ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Руководиоци организационих јединица и радници
остварују међусобну сарадњу у вршењу задатака и
послова из свог дјелокруга. Облици и степен сарадње
утврђује се у зависности од врсте и карактера
одређених послова, при чијем вршењу постоји потреба
за сарадњом.
Члан 14.

Члан 19.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог
правилника извршиће се распоред радника на утврђене
послове и задатке. Уколико на радним мјестима раде
радници који не испуњавају посебне услове, односно
немају положен одговарајући стручни испит, дужни су
исти положити у року од 1 године.

Задаци и послови из дјелокруга ТВЈ извршавају се
према програму рада ТВЈ.

Посебни услови који су прописани Законом о заштити
о пожару за послове радног мјеста ватрогасац и
ватрогасац-возач морају се строго поштовати и то: да
није старији од 25 година (односи се само на лица која
се први пут примају на мјесто
ватрогасца или
ватрогасца-возача), да је здравствено и психофизички
способан за вршење послова гашења пожара и
спашавању људи и материјалних добара; запослени
радник који нема положен одговарајући стручни испит
који је утврђен као посебан услов за обављање послова
радног мјеста на који је распоређен, дужан је исти
положити у року од 1 године од дана заснивања радног
односа у ТВЈ. Уколико радник из предходног става у
одређеном року не положи одговарајући испит,
престаје му радни однос и исти нема право на
отпремнину у складу са правилником о раду ТВЈ.

VI- ЈАВНОСТ РАДА
Члан 15.
Рад ТВЈ је јаван и о том раду јавност се обавјештава
путем средстава јавног информисања.
Изузето од претходног става, ТВЈ ће ускратити давање
података и обавјештења јавности ако подаци , односно
обавјештења представљају службену тајну или ако би
давање тих података односно обавјештења било у
супротности са друштвеним интересом утврђеним
Уставом и Законом.
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Професионални ватрогасац који, приликом провјере
стручног знања у складу са планом и програмом
стручног
оспособљавања
ТВЈ,
не
покаже
задовољавајући успјех, не може наставити рад на
пословима и задацима на које је био распоређен.
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а исти
ће бити објављен у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.
Члан 21.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији ТВЈ Козарска Дубица, број: 01-02216/13. од 2013. године.
Број: 01-022-15/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.12.2017 године
Козарска Дубица
Мр сци. др мед. Раденко Рељић
-----------------------------------------------------------------------
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