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III-Статус

На основу члана 2. 12. став (5) Изборног закона Бих,
(,,Службени гласник БиХ“ број: 23/01, 7/02. 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08,37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16),
члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја,
именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне
комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 29/18 и
36/19) и члана 36. Статута општине Козарска Дубица
(,,Службени
гласник
Општине
Козарска
Дубица“,број:09/17) Скупштина општине Козарска
Дубица на Двадесет деветој
редовној сједници,
одржаној дана 18.11.2019. године, донијела је

Члан Општинске изборне комисије не заснива радни
однос.

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног огласа за именовање једног
члана Општинске изборне комисије
Козарска Дубица
I-Овом Одлуком расписује се Јавни оглас за именовање
једног члана Општинске изборне комисије Козарска
Дубица.
Код избора за члана Општинске изборне комисије
Козарска Дубица водиће се рачуна :
1.
да састав Општинске изборне комисије
одражава заступљеност конститутивних народа,
укључујући и остале, водећи рачуна о последњем
попису становништва проведеном на територији БиХ,
што је регулисано чланом 2.14 Изборног закона Бих,
2.
да састав Општинске изборне комисије
одражава равноправну заступљеност полова, што је
регулисано чланом 2.14 Изборног закона БиХ.
II-Мандат чланова Општинске изборне комисије.
Члановима Општинске изборне комисије мандат траје
седам година и тече од дана давања сагласности
Централне изборне Комисије Бих на Одлуку
Скупштине општине Козарска Дубица о именовању
члана Општинске изборне комисије.

Члан Општинске изборне комисије има право на
мјесечну накнаду у складу са Законом и Одлуком о
висини накнаде за рад чланова Општинске изборне
комисије Козарска Дубица.
IV-Општи услови :
1.
да је лице са правом гласа,
2.
да је лице са одговарајућом стручном спремом
и искуством у провођењу избора.
V-Посебни услови:
1.
да има пребивалиште у општини Козарска
Дубица,
2.
да има завршен факултет, односно VII/1 степен
стручне спреме или
завршен факултет болоњског система студирања с
најмање 180 ECTS бодова и
3.
да посједује искуство у спровођењу избора.
Под искуством у спровођењу избора подразумјева се:
а) чланство у изборној комисији
б) чланство у бирачком одбору на изборима
обухваћеним Изборним законом БиХ.
Изузетно од одредбе из тачке 1. посебних услова, члан
Изборне комисије може бити лице са пребивалиштем из
друге општине ако нема кандидата са пребивалиштем у
општини за коју се именује Изборна комисија које
испуњава услове тражене Јавним огласом.
Изузетно од одредбе из тачке 2. Посебних услова, члан
Општинске изборне комисије може бити лице које има
завршену вишу школу, односно VI степен стручне
спреме ако се ради о општини која има мање од 2000
бирача уписаних у Централни бирачки списак или ако
је потребно испоштовати одредбе члана 2.14 став (1)
Изборног закона БиХ.
Изузетно, ако ни у поновљеном поступку расписивања
Јавног огласа нема кандидата који испуњавају услове
из тачке 2. посебних услова, за члана Општинске

Број 09/19

Службени гласник Општине Козарска Дубица
периоду, односно врсти и години избора и називу
бирачког мјеста, у којем је кандидат био члан бирачког
одбора, те податак да је кандидат био ангажован у раду
бирачког одбора и обављао ту дужност).
6.
својеручно потписану и код надлежног органа
овјерену изјаву о националном изјашњењу са
последњег пописа становништва у Босни и
Херцеговини,
7.
својеручно потписану и код надлежног органа
овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана
2.3 Изборног закона БиХ,
8.
својеручно потписану и од надлежног органа
овјерену изјаву да није обухваћен одредбама члана 2.12
став (7) Изборног закона БиХ,
9.
својеручно потписану и од надлежног органа
овјерену изјаву да не обавља извршну функцију

изборне комисије може бити именовано лице које има
завршену средњу школу, односно IV степен стручне
спреме.
Изузетно од одредбе из тачке 3. посебних услова, члан
Општинске изборне комисије може бити лице које има
VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет,
односно завршен правни факултет болоњског система
студирања с најмање 180 ECTS бодова, без изборног
искуства.
VI-Сукоб интереса
У складу са чланом 2.3 Изборног закона БиХ, за члана
Општинске изборне комисије не може бити именовано
лице :

VIII-Рок, мјесто оглашавања и поступак за избор

1.
које се не може кандидовати у смислу одредби
чл. 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ,
2.
које је члан највишег извршно-политичког
органа политичке странке или коалиције ( предсједник,
потпредсједник, генерални секретар или члан извршног
или главног одбора),
3.
које је носилац изабраног мандата или је члан
извршног органа власти, осим у случајевима
предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона,
4.
које је кандидат за изборе за било који ниво
власти,
5.
којем је изречена казна за радњу која
представља тежу повреду изборних закона
или
прописа за коју је лично одговорно у последње четири
године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања јавног огласа у ,,Службеном гласнику РС,,
и дневном листу „Независне новине“. Ако јавни оглас
не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од
дана посљедњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на
адресу: Скупштина општине Козарска Дубица, улица
Светосавска бр. 5. Козарска Дубица са назнаком
,,Комисија за провођење Јавног огласа за именовање
једног члана Општинске изборне комисије”.

Члан Општинске изборне комисије не може бити
заступник, односно пуномоћник политичког субјекта
који учествује на изборима, нити лице које је
правоснажном судском пресудом осуђено на казну
затвора у трајању од шест мјесеци или дуже (члан 2.12
став (7) Изборног закона БиХ).

Са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа,
Комисија за провођење Јавног огласа ће обавити улазни
интервју, о чему ће кандидати бити благовремено
обавијештени на адресу коју су означили у пријави.
IX- За реализацију ове Одлуке задужује се посебна
Комисија коју именује Скупштина општине у складу са
Упуством о утврђивању квалификација, броја,
именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне
комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини.

Члан Општинске изборне комисије не може бити лице
које обавља извршну функцију, како је утврђено
одредбом члана 1.8 став (6) Изборног закона БиХ,
односно лица која су на дужност именовали Вијеће
министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада
Републике Српске, кантонална влада и општинско
вијеће, односно скупштина општине.

X- Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном гласнику
Општине
Козарска Дубица“.

VII-Потребна документа:
Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних
услова (оригинали или овјерене копије), и то:
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1.
увјерење о држављанству (не старије од шест
мјесеци),
2.
извод из матичне књиге рођених,
3.
доказ о мјесту пребивалишта ПБА- 3 образац
(не старији од три мјесеца од дана издавања од стране
надлежног органа),
4.
овјерена диплома о стеченој стручној спреми,
5.
доказ о посједовању искуства у провођењу
избора (доказ о изборном искуству мора садржавати
податке о називу изборне комисије и мандатном

391.
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске”, број: 41/03), члана 18. став
(2) Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16)
члана 81. став (2) Закона о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник Републике Српске“,
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број:79/15) и члана 36. став (2) тачка 35) Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), и члана 129.
став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 11/17), Скупштина општине
Козарска Дубица на Двадесет деветој редовној
сједници, одржаној дана 18.11.2019. године, донијела је

392.
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске”, број: 41/03), члана 18. став
(2) Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16)
и члана 36. став (2) тачка 35) 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 је на Двадесет деветој редовној сједници,
одржаној дана 18.11.2019. године, донијела је

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“
Члан 1.
Скупштина општине Козарска Дубица расписује Јавни
конкурс за избор и именовање

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Козарска Дубица

Директора ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“
Козарска Дубица;
Члан 2.

Члан 1.

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање директора прописани су Одлуком
Скупштине општине о утврђивању критерија за избор и
именовање органа управљања у јавним предузећима и
установама чији је оснивач Скупштина општине и
статутима наведених установа.

Скупштина општине Козарска Дубица расписује Јавни
конкурс за избор и именовање
Директора
рад“ Козарска Дубица;

ЈУ „Центар за социјални

Члан 3.

Члан 2.

Рок за подношење пријава на Конкурс је 15 дана од
дана посљедњег објављивања Конкурса у једном од
јавних гласила.
Члан 4.

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање директора прописани су Одлуком
Скупштине општине о утврђивању критерија за избор и
именовање органа управљања у јавним предузећима и
установама чији је оснивач Скупштина општине и
статутима наведених установа.

Јавни конкурс за избор и именовање директора
објавиће се у једном од дневних листова и „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Члан 3.

Члан 5.

Рок за подношење пријава на Конкурс је 15 дана од
дана посљедњег објављивања Конкурса у једном од
јавних гласила.
Члан 4.

Поступак провођења Конкурса, укључујући преглед
приспјелих пријава, интервју и предлагање кандидата, у
складу са Законом извршиће Комисија за избор.

Јавни конкурс за избор и именовање директора
објавиће се у једном од дневних листова и „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Члан 6.
За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење за
општу управу и друштвене дјелатности.

Члан 5.

Члан 7.

Поступак провођења Конкурса, укључујући преглед
приспјелих пријава, интервју и предлагање кандидата, у
складу са Законом извршиће Комисија за избор.

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

Члан 6.

Број: 02-013-112/19
ПРЕДСЈЕДНИК
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За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење за
општу управу и друштвене дјелатности.
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бр. 3822, даље наставља на сјевер овом улицом до
границе између парцела к.ч. бр. 2820 и к.ч. бр. 2821,
којом границом се одваја са ове улице и одлази на
запад, граничном линијом између парцела, са једне
стране к.ч. бр. 2820, к.ч. бр. 2818, к.ч. бр. 2817, к.ч. бр.
2816, а са друге стране к.ч. бр. 2821, к.ч. бр. 2822 и к.ч.
бр. 2815 и излази на тромеђу парцела к.ч. бр. 2812, к.ч.
бр. 2816 и к.ч. бр. 281;.
- овим правцем зона обухвата даље продужава равно и
излази на међну линију између к.ч. бр. 2812 и к.ч.
бр.2809, даље скреће на сјевер међном линијом између
парцела, са једне стране к.ч. бр. 2809, а са друге стране
к.ч. бр. 2812 и к.ч. бр. 2810 и излази на улицу означену
као к.ч. бр. 3827;
- даље наставља овом улицом у правцу истока до
мјеста гдје међна линија између к.ч. бр .2619, к.ч. бр.
2613 излази на ову улицу и наставља на сјевер међном
линијом између к.ч. бр. 2619 и к.ч. бр. 2613, затим
продужава међном линијом између к.ч.бр. 2617 и к.ч.
бр. 2613 у дужини цца 5,00 метара, одавде даље скреће
на сјевер међном линијом између к.ч. бр. 2617 и к.ч. бр.
2613 у дужини цца 70,00 m, гдје скреће у правцу истока
и излази на тромеђу парцела к.ч.бр. 2617, к.ч.бр. 2618 и
к.ч. бр. 2512;
- наставља истим правцем граничном линијом између
парцела са једне стране к.ч.бр. 2618, а са друге стране
к.ч. бр. 2512 и к.ч. бр. 2511, даље иде овим правцем и
пресјеца к.ч. бр. 2511 и излази на тромеђу к.ч. бр. 2510,
к.ч. бр. 2509 и к.ч. бр. 2511, те даље наставља овим
правцем граничном линијом између парцела са једне
стране к.ч. бр.2 511, а са друге стране к.ч. бр. 2509 и к.ч.
бр. 2508 и излази на тромеђу парцела к.ч. бр. 2511, к.ч.
бр. 2508 и к.ч. бр. 2505, даље наставља међном линијом
између парцела к.ч. бр. 2511 и к.ч. бр. 2509 и излази на
тромеђу парцела к.ч. бр. 2511, к.ч. бр. 2503 и к.ч. бр.
2505;
- скреће према сјеверу и иде међном линијом између
парцела са једне стране к.ч. бр. 2503 и к.ч. бр. 2502, а
са друге стране к.ч. бр. 2505, к.ч. бр. 2506, к.ч. бр. 2504
и излази на улицу означену као к.ч. бр. 3823 (ул. Степе
Степановића);
- овом улицом даље скреће на исток у дужини цца 20,00
метара до мјеста гдје се са ове улице одваја пут означен
као к.ч. бр. 2476, даље наставља овим путем (к.ч. бр.
2476) на сјевер до мјеста гдје међна линија између к.ч.
бр. 2473 и к.ч. бр. 2460 излази на овај пут (к.ч. бр.
2476); од овог мјеста наставља правцем сјевероистока
међном линијом између парцела, са једне стране к.ч. бр.
2473, к.ч. бр. 2472, к.ч. бр. 2471, к.ч. бр. 1498 и к.ч. бр.
1497, а са друге стране к.ч. бр. 2460, к.ч. бр. 2461, к.ч.
бр. 2462, к.ч. бр. 2464, к.ч. бр. 2465, к.ч. бр. 2450, к.ч.
бр. 2449, к.ч. бр. 2447, к.ч. бр 2446, к.ч. бр. 2445 и
излази на тромеђу парцела к.ч.бр. 1497, к.ч. бр. 2445 и
к.ч. бр. 1499/1;
-даље зона обухвата среће међном линијом између
парцела, са једне стране к.ч. бр. 2445 и к.ч. бр. 2444, а
са друге стране к.ч. бр. 1499/1 и излази на тромеђу
парцела к.ч. бр. 1444, к.ч. бр. 2403/1 и к.ч. бр. 1499/1
- зона обухвата даље иде према сјеверу
граничном линијом између парцела к.ч. бр. 2403/1 и к.ч.
бр. 1499/1 у дужини цца 90,00 m;
- даље скреће под правим углом и излази на тромеђу
парцела к.ч. бр. 2403, к.ч. бр. 2399/4 и к.ч. бр. 1499/1,
затим одлази на сјевер граничном линијом између

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-111/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

393.
На основу члана 40. и члана 52. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 84/19), члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), Скупштина
општине Козарска Дубица на Двадесет деветој
редовној сједници одржаној дана 18.11.2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради ревизије Регулационог плана
насеља „Кривдића Брдо“
Члан 1.
Приступа се изради ревизије Регулационог плана
насеља „Кривдића Брдо“ („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 1/10 и 13/13) кроз израду новог
Регулационог плана, у дијелу обухвата:
- линија зоне обухвата почиње на мјесту гдје поток
Орозовац означен као к.ч. бр. 3791 пресјеца
магистрални пут Коз. Дубица-Приједор означен као к.ч.
бр.3832; затим граница обухвата иде узводно потоком
Орозовац до почетка к.ч. бр. 2914, гдје скреће десно на
сјевер границом између парцеле кч.бр 2914 и кч.бр.3110
у дужини од 6,00м;
- даље скреће према западу границом између парцела,
са једне стране к.ч. бр. 2114, 2919, 2920/1, а са друге
стране са к.ч. бр. 2919, 2918 и 2029/2 и излази на међну
линију између к.ч. бр. 2922 и 2920 којим међном
линијом окреће на сјевер између парцела 2929 и к.ч. бр.
2920 у дужини цца 156,00 m, и скреће на запад, те
излази на тромеђу парцела к.ч. бр. 2921, к.ч. бр. 2924 и
кч.бр.2925;
- даље иде на запад на тромеђу парцела к.ч. бр. 2928,
к.ч. бр. 2925 и к.ч. бр. 2929, затим наставаља даље
према западу међном линијом између парцела са једне
стране к.ч. бр. 2928 са друге стране к.ч. бр. 2929, к.ч.
бр. 2849 и к.ч. бр. 2850 и излази на тромеђу к.ч. бр.
2863, к.ч. бр. 2850 и к.ч. бр. 2928, одакле окреће на југ
међном линијом између парцела, са једне стране к.ч. бр.
2928, а са друге стране к.ч. бр 2863 и к.ч. бр. 2859, те
излази на тромеђу парцела к.ч. бр. 2928, к.ч. бр. 2859 и
к.ч. бр. 2851;
- наставља на запад граничном линијом између к.ч. бр.
2859 и кч. бр. 2851 и излази на пут означен као к.ч. бр.
2867;
- даље се зона обухвата наставља лијевом страном овог
пута означеног као к.ч. бр. 2867 обухватајући и њега и
излази на улицу Степе Степановића означеног као к.ч.
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Рок за израду Нацрта Плана је 120 календарских дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке.

парцела, са једне стране к.ч. бр. 1499/1, а са друге
стране к.ч. бр. 2399 и к.ч. бр. 2399/3 и излази на
прилазни пут на потез према Циглани; затим овим
прилазним путем окреће на запад и излази на улицу
Книнска-кч.бр.3820, затим скреће на југ улицом
Книнска до раскршћа улица Цвијићева и Војводе Степе
Степановића; од раскршћа ових улица наставља улицом
Цвијићева (стара Приједорска цеста) излазећи на маг.
пут Коз. Дубица-Приједор наставља овим путним
правцем до мјеста гдје поток Орозовац пресјеца овај
путни правац, а која је и почетна тачка зоне обухвата
Рег.плана.

Члан 5.
Садржај Плана начелно је одређен чланом 35. Закона о
уређењу простора и грађењу, а детаљније одредбама
Правилника о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења, чл.144-154.
Члан 6.
Носилац припреме Плана утврђује Нацрт Плана, мјесто,
вријеме и начин његовог излагања на јавни увид.

Временски период за који се утврђују и процјењују
плански параметри је 10 (десет) година.

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у трајању од 30
дана, у просторијама Носиоца припреме и Носиоца
израде Плана.

Члан 2.
Носилац израде ревизије Регулационог плана је
Одјељење за просторно уређење Општине Коз.
Дубица.

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

Члан 3.
За израду ревизије Плана дефинишу се слиједеће
смјернице:
- План израдити у складу са одредбама Закона
о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр.40/13, 106/15 и 84/19) и
Правилника о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“, бр.69/13), те другим прописима из
посебних области релевантних за планирање и уређење
простора (саобраћај, снабдијевање водом и енергијом,
телекомуникације, заштита од природних непогода и
техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла,
природних вриједности, културних добара и других
елемената животне средине и др.);
- приликом израде Плана, сви субјекти који
учествују у изради дужни су да воде рачуна о јавном
интересу, општим и посебним циљевима просторног
развоја;
- носилац израде је обавезан обезбиједити
усаглашеност Плана у току његове израде, са
документом просторног уређења ширег подручја,
односно да је у сагласности са важећим документом
просторног уређења најближег претходног нивоа, као и
програмским елементима који му буду достављени од
стране Носиоца припреме.

Носилац припреме Плана обавезан је да размотри све
примједбе, приједлоге и сугестије заинтересованих
лица, и на основу истих ће припремити мишљење о
Нацрту плана и доставити га Носиоцу израде Плана.
Став Носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматра се на јавној
расправи у року од 30 (тридесет) дана од завршетка
јавног увида.
У складу са закључцима утврђеним на јавној расправи,
одржаној у складу са одредбама члана 48. Закона о
уређењу простора и грађењу Носилац припреме Плана
утврдиће Приједлог Плана и доставити га Скупштини
општине, надуже у року од 60 дана од дана одржане
јавне расправе.
Скупштина општине је дужна да одлучи о Приједлогу
Плана у року од 60
дана од дана достављања
Приједлога.
Члан 7.
Носилац припреме Плана дужан је да у току израде
Плана прибави мишљења на приједлоге планских
рјешења од стране одговарајућих органа и
организација, а које ће одредити зависно од постојећег
стања и планиране намјене простора и објеката у
обухвату Плана.

Члан 4.
Изради Плана претходи израда Нацрта Плана, у сврху
провјере потреба, жеља и просторних могућности
третираног подручја.
Прије утврђивања Нацрта Плана, носилац припреме
разматра Преднацрт Плана на стручној расправи на
којој присуствују и чланови Савјета Плана и на коју се
обавезно позивају овлаштени стручни представници
органа и правних лица из члана 42. став 3. Закона о
уређењу простора и грађењу.

Прије приступања изради Преднацрта Плана Носилац
припреме и Носилац израде усаглашавају начин израде
Плана у дигиталном облику са надлежним
Миистарством.
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Члан 8.
Носилац израде ће доставити Носиоцу припреме
елаборат Плана у дигиталном и аналогном облику у
договореном броју примјерака.

394.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19) а у вези са чланом 63. став (2) Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и
58/19) те члана 36. Статута општине Козарска Дубица (
,,Сл. гласник Општине Козарска Дубица, '' број: 9/17 )
и уз претходно прибављену сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број:
12.03.5-330-2037/19
од 25.10.2019.
године,
Скупштина општине Козарска Дубица, на Двадесет
деветој редовној сједници, одржаној 18.11.2019.
године, донијела је

План се обрађује у складу са Законом о уређењу
простора и грађењу, Правилником о садржају, начину
израде и доошења докумената просторног уређења и
Правилником о садржају, носиоцима просторноинформационог система и методологији прикупљања и
обраде података („Службени гласник Републике
Српске“, број: 93/13).
Члан 9.
Средства за израду Плана, и трошкове у поступку
његовог доношења, обезбијеђена су Буџетом Општине
Козарска Дубица.
Члан 10.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење Општине Козарска Дубица, а носилац израде
Плана изабраће се у складу са Законом о јавним
набавкама.

ОДЛУКУ
О давању сагласности за закључење споразума о
раскиду уговора о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске са
закупопримцем ПП „Ковачевић“,

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

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Начелнику општине
да са закупопримцем ПП „Ковачевић“, закључи
Споразум о раскиду уговора о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске.

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

Члан 2.
За потписивање Споразума из члана 1. ове Одлуке
овлашћује се Начелник општине.

Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке на подручју из члана 1.
ове Одлуке утврђује се забрана грађења за нову
изградњу, до ступања на снагу Одлуке о усвајању
Ревизије Регулационог плана насеља „Кривдића Брдо“.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику“ општине
Козарска Дубица.

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

Број: 02-013-116/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

395.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-5/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Козарска Дубица“.
Број: 02-013-110/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

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

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

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

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

II

Број: 02-013-113-1/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

У складу са тачком I ове одлуке, Бакић Саши, Вриоци
бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као:
к.ч. 99/2, ливада 4. класе, површине 30570 м², уписане
у п.л. 98, к.о. Вриоци, укупне површине 30570 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

396.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-6/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 275,13 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 275,13 КМ .
Закупац у другој, трећој и четвртој години закупа не
плаћа годишњу закупнину
за пољопривредно
земљиште које се даје у закуп, јер је 100% површине
запуштено, а за остале године закупа годишњу
закупнину уплаћује у пуном износу.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БУРАЗОР РАЈКУ, МЕЂУВОЂЕ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Буразор Рајка, Међувође бб
из Козарске Дубице, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике

7

Број 09/19

Службени гласник Општине Козарска Дубица

Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Буразор Рајку,
Међувође бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 201, ливада 6. класе, површине 8783 м², к.ч. 202,
ливада 6. класе, површине 7081 м², к.ч. 208, ливада
6.класе, површине 9041 м², к.ч. 209 ливада 5.класе,
површине 3908 м², к.ч. 210 ливада 5.класе, површине
2876 м², к.ч. 211 њива 7.класе, површине 5025 м², к.ч.
214 ливада 5.класе, површине 1247 м², к.ч. 215 њива
6.класе, површине 5005 м², к.ч. 218 ливада 5.класе,
површине 725 м² и к.ч. 219 њива 6.класе, површине
4448 м², уписане у п.л. 109 к.о. Маглајци, укупне
површине 48139 м².

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-2/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

397.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-7/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 306,35 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 306,35 КМ .
Закупац у другој, трећој и четвртој години закупа
плаћа годишњу закупнину
за пољопривредно
земљиште које се даје у закуп 92,15 КМ, јер је 70%
површине запуштено, а за остале године закупа
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БУРЗИЋ АРМИНУ, ЦВИЈИЋЕВА ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
став 2. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата
се као најповољнија понуда Бурзић Армина, ул.
Цвијићева бб из Козарске Дубице, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Бурзић Армину, ул.
Цвијићева бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:

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

к.ч. 892 – дио, ливада 5. класе, површине 15257 м², к.ч.
893/2 – дио, трст. и моч. 1. класе, површине 950 м² и
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к.ч. 895/1 – дио, ливада 5. класе, површине 78656 м²,
уписане у п.л. 187, к.о. Млинарице а које заједно чине
блок парцелу А-1 укупне површине 94863 м² и

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

к.ч. 291/1- дио, њива 5. класе, површине 2000 м² и к.ч.
291/2- дио ливада 4. класе, површине 10420м², уписане
у п.л. 194, к.о. Међеђа а које заједно чине блок парцелу
А-8 површине 12420 м².

Број: 02-013-113-3/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

398.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-8/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 107283 м² односно 10,7283
xа.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 872.50 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 872.50 КМ .
Закупац у другој, трећој и четвртој години закупа
плаћа годишњу закупнину
за пољопривредно
земљиште које се даје у закуп 174,50 КМ, јер је 80%
површине запуштено, а за остале године закупа
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БУРЗИЋ ХАРИСУ, ЦВИЈИЋЕВА ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I

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

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

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

У складу са тачком I ове одлуке, Бурзић Харису ул.
Цвијићева бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 243- дио, ливада 5. класе, 111016 м², уписане у п.л.
194, к.о. Међеђа, која чини блок парцелу А-5
површине 111016 м² или 11,1016 ха.

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

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања ратарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
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Број 09/19

Службени гласник Општине Козарска Дубица
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-23/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 888,13 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 888,13 КМ .
Закупац у другој, трећој и четвртој години закупа не
за пољопривредно
плаћа годишњу закупнину
земљиште које се даје у закуп, јер је 100% површине
запуштено, а за остале године закупа годишњу
закупнину уплаћује у пуном износу.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЋОРИЋ РАДИ, СКЉУЧАНИ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

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

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Ћорић Ради,
Скључани бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 721/2, њива 4. класе, површине 919 м² уписане у
п.л. 160, к.о. Божићи, укупне површине 919 м².

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

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

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

III

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

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 8,30 КМ.

Број: 02-013-113-4/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 8,30 КМ .
Закупац у другој, трећој и четвртој години закупа не
плаћа годишњу закупнину
за пољопривредно
земљиште које се даје у закуп, јер је 100% површине
запуштено, а за остале године закупа годишњу
закупнину уплаћује у пуном износу.

399.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике

Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
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Број 09/19

Службени гласник Општине Козарска Дубица
IV

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као
најповољнија понуда Дамјановић Небојше, ул. Царице
Милице бр.9 из Козарске Дубице, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.

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

II
V
У складу са тачком I ове одлуке, Дамјановић Небојши
ул. Царице Милице бр.9. из Козарске Дубице (у даљем
тексту: закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 811/2, њива 5. класе, површине 10431 м² уписане у
п.л. 167, к.о. Доње Срефлије, укупне површине 10431
м².

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

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

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

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 83,448 КМ.

Број: 02-013-113-5/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 83,448 КМ .

400.

Закупац у другој, трећој и четвртој години закупа
плаћа годишњу закупнину
за пољопривредно
земљиште које се даје у закуп 25,10 КМ, јер је 70%
површине запуштено, а за остале године закупа
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-12/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

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

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДАМЈАНОВИЋ НЕБОЈШИ, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 9
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
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Број 09/19

Службени гласник Општине Козарска Дубица
V

II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Драгаш Богољубу,
Доња Слабиња бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 569, њива 7. класе, површине 20244 м² уписане у
п.л. 75, к.о. Суваја, укупне површине 20244 м².

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

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

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

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 121,50 КМ.

Број: 02-013-113-6/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 121,50 КМ.

401.

Закупац у другој, трећој и четвртој години закупа не
плаћа годишњу закупнину
за пољопривредно
земљиште које се даје у закуп, јер је 100% површине
запуштено, а за остале године закупа годишњу
закупнину уплаћује у пуном износу.

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-13/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

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

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДРАГАШ БОГОЉУБУ, ДОЊА СЛАБИЊА ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као
најповољнија понуда Драгаш Богољуба, Доња Слабиња
бб из Козарске Дубице, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.

VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
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10710 м², к.ч. 292 - дио њива 7.класе, површине 877 м²,
к.ч. 301-дио ливада 5.класе, површине 1621 м², к.ч. 300
- дио њива 7.класе, површине 2419 м², к.ч. 299-дио
ливада 5.класе, површине 3662 м², к.ч. 298 - дио ливада
5.класе, површине 4341 м², к.ч. 297-дио ливада 5.класе,
површине 4190 м², к.ч. 296-дио ливада 5.класе,
површине 1590 м², к.ч. 294 - дио њива 7.класе,
површине 214 м², к.ч. 295 – дио ливада 5.класе,
површине 51 м², к.ч. 287 - дио њива 6.класе, површине
587м², к.ч. 286/2 - дио њива 7.класе, површине 1760 м²
и к.ч. 303 - дио ливада 5.класе, површине 1199 м²,
уписане у п.л. 108 к.о. Доње Срефлије, а које заједно
чине блок парцелу К5-Ц1 укупне површине 58520 м² и
к.ч. 1627-дио, њива 6. класе, површине 182 м², к.ч.
1625-дио, њива 6. класе, површине 800 м², к.ч. 1621дио њива 6.класе, површине 3320 м², к.ч. 1622 - дио
њива 6.класе, површине 793 м², к.ч. 1604-дио њива
6.класе, површине 98 м², к.ч. 1605-дио њива 6.класе,
површине 8511 м² и к.ч. 1606-дио њива 6.класе,
површине 2460 м², уписане у п.л. 164 к.о. Клековци, к.ч.
14-дио пашњак 4.класе, површине 7103 м², к.ч. 13-дио
пашњак 4.класе, површине 200 м², к.ч. 17 - дио пашњак
4.класе, површине 2513 м², к.ч. 309-дио њива 6.класе,
површине 475 м², к.ч. 293 - дио њива 7.класе, површине
1274 м², к.ч. 292 - дио њива 7.класе, површине 11665 м²,
к.ч. 294-дио њива 7.класе, површине 31 м², к.ч. 295 дио ливада 5.класе, површине 4003 м², к.ч. 296-дио
ливада 5.класе, површине 3540 м², к.ч. 289 - дио ливада
5.класе, површине 1821 м², к.ч. 297-дио ливада 5.класе,
површине 5763 м², к.ч. 299-дио ливада 5.класе,
површине 402 м², к.ч. 287 - дио њива 6.класе, површине
425 м², к.ч. 286/2 – дио њива 7.класе, површине 2990
м², к.ч. 15, њива 7.класе, површине 1845 м² и к.ч. 16,
њива 7. класе, површине 1750 м², уписане у п.л. 108
к.о. Доње Срефлије, а које заједно чине блок парцелу
К5-Ц2 укупне површине 61964 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточаске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 120484 м² односно 12,0484
xа.
III

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-7/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

402.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-22/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ФАРМИ „ЗУБОВИЋ“, ФУРДЕ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као
најповољнија понуда Фарме „Зубовић“, Фурде бб из
Козарске Дубице, за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске које се налази
на територији општине Козарска Дубица.

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 824,10 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 824,10 КМ .

II
У складу са тачком I ове одлуке, Фарми „Зубовић“,
Фурде бб из Козарске Дубице (у даљем тексту закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као:
к.ч. 1607-дио, њива 6. класе, површине 3984 м², к.ч.
1605-дио, њива 6. класе, површине 1781 м², к.ч. 1608дио њива 6.класе, површине 600 м², к.ч. 1609 - дио њива
6.класе, површине 1597 м² и к.ч. 1606-дио њива 6.класе,
површине 2960 м², уписане у п.л. 164 к.о. Клековци, к.ч.
12-дио пашњак 4.класе, површине 72 м², к.ч. 13-дио
њива 6.класе, површине 12888 м², к.ч. 14 - дио пашњак
4.класе, површине 920 м², к.ч. 309-дио њива 6.класе,
површине 497 м², к.ч. 293 - дио њива 7.класе, површине

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

земљишта у својини Републике Српске које се налази
на територији општине Козарска Дубица.

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Гога Миодрагу,
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 407, њива 3. класе, површине 5988 м², к.ч. 438/1,
њива 3. класе, површине 13301 м², к.ч. 432, њива
2.класе, површине 2260 м², к.ч. 451 , њива 2.класе,
површине 1750 м², к.ч. 451, њива 2.класе, површине 480
м², к.ч. 452/1, њива 2.класе, површине 1569 м², к.ч.
456/1 њива 2.класе, површине 3961 м², к.ч. 456/2 њива
2.класе, површине 920 м² и к.ч. 459 њива 2.класе,
површине 471 м², уписане у п.л. 187, к.о. Млинарице,
укупне површине 30700 м².

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

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

Број: 02-013-113-8/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 323,40 КМ.

403.

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 323,40 КМ .

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-11/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Закупац у другој и трећој години закупа плаћа
годишњу закупнину за пољопривредно земљиште које
се даје у закуп 226,40КМ, јер је 30% површине
запуштено, а за остале године закупа годишњу
закупнину уплаћује у пуном износу.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Козарска Дубица и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.

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

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

I

V

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

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
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површине 2450 м², к.ч. 228-дио њива 6.класе, површине
4100 м², к.ч. 314/1-дио њива 6.класе, површине 15000
м², к.ч. 314/2 пашњак 3.класе, површине 3230 м², к.ч.
313 воћњак 3.класе, површине 1420 м² и к.ч. 312-дио,
њива 6.класе, површине 708 м², уписане у п.л. 64/6 к.о.
Личани, а које заједно чине блок парцелу Л-3 укупне
површине 44068 м².

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

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

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-9/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 283,00 КМ.

404.

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 283,00 КМ .

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-24/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Закупац ће у другој и трећој и години закупа плаћати
годишњу закупнину за пољопривредно земљиште које
се даје у закуп у износу од 198,10 КМ, јер је 30%
површине запуштено, а за остале године закупа
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник Општине Козарска Дубица и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ХЕЋИМОВИЋ НИКОЛИ, БОЖИЋИ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I

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

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

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Хећимовић Николи,
Божићи бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 224/1-дио, њива 6. класе, површине 6000 м², к.ч.
225, њива 6. класе, површине 4450 м², к.ч. 226 њива
6.класе, површине 6710 м², к.ч. 227 њива 6.класе,

Број: 02-013-113-10/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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Закупац у другој, трећој и четвртој години закупа не
плаћа годишњу закупнину
за пољопривредно
земљиште које се даје у закуп, јер је 100% површине
запуштено, а за остале године закупа годишњу
закупнину уплаћује у пуном износу.

405.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-14/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

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

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЈАНКОВИЋ ОСТОЈИ, ГОРЊОСЕЛЦИ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

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

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-11/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

II
У складу са тачком I ове одлуке, Јанковић Остоји,
Горњоселци бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 896, њива 8. класе, површине 3580 м² уписане у
п.л. 164/2, к.о. Горњоселци, укупне површине 3580 м².

406.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-16/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 21,48 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 21,48 КМ .
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ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МЕЋАВА БОРКУ, АГИНЦИ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

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

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-12/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

407.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-17/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

к.ч. 998, њива 7. класе, површине 2802 м², к.ч. 1085/3,
ливада 5. класе, површине 13820 м², к.ч. 1085/4, ливада
5.класе, површине 3459 м², к.ч. 1085/5 ливада 5.класе,
површине 3054 м² и к.ч. 1085/6, ливада 5.класе,
површине 2603 м², уписане у п.л. 176 к.о. Агинци,
укупне површине 25738 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 200,30 КМ.

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

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 200,30 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

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

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

17

Број 09/19

Службени гласник Општине Козарска Дубица
II

408.

У складу са тачком I ове одлуке, Мирић Зорану, Међеђа
бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као:
к.ч. 466, њива 3. класе, површине 2283 м² уписане у
п.л. 187, к.о. Млинарице, укупне површине 2283 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-18/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 22,83 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 22,83 КМ .

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МИРОСАВ МИЛАНУ, МИЛОДРАГА
СТАНОЈЕВИЋА 5
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац у другој и трећој години закупа плаћа
годишњу закупнину за пољопривредно земљиште које
се даје у закуп 16,00 КМ, јер је 30% површине
запуштено, а за остале године закупа годишњу
закупнину уплаћује у пуном износу.

I

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

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као
најповољнија понуда Миросав Милана, ул. Милодрага
Станојевића бр.5. из Козарске Дубице, за додјелу у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Миросав Милану ул.
Милодрага Станојевића бр.5 из Козарске Дубице (у
даљем тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:
к.ч. 62/13, пашњак 3. класе, површине 976 м², к.ч.
62/14, пашњак 3. класе, површине 246 м², к.ч. 66/29,
њива 5. класе, површине 281 м² и к.ч. 66/30, њива 5.
класе, површине 261 м² уписане у п.л. 1665/8, к.о.
Козарска Дубица1, укупне површине 1764 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања ратарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

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

III

Број: 02-013-113-13/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 16,60 КМ.
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Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 16,60 КМ .

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОЂАЧУ „РЕБРО“,
ДРАКСЕНИЋ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

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

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

V

II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Пољопривредном
произвођачу „Ребро“, Драксенић бб из Козарске
Дубице (у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:
к.ч. 585/1 – дио, њива 3. класе, површине 64362 м², к.ч.
584 – дио, ливада 7. класе, површине 2835 м² и к.ч. 571
– дио, њива 3. класе, површине 405 м², уписане у п.л.
164, к.о. Клековци а које заједно чине блок парцелу КИ2 укупне површине 67602 м² и
к.ч. 585/1- дио, њива 5. класе, површине 64550 м², к.ч.
571 - дио, њива 3. класе, површине 5330 м² и к.ч. 570 дио, ливада 4. класе, површине 2522 м², уписане у п.л.
164, к.о. Клековци ,а које заједно чине блок парцелу
КИ-3 површине 72402 м².

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-14/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

409.

Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 140004 м² односно 14,0004
xа.
III

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-19/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1257,10 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 1257,10 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
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водопривреде, начелник општине Козарска Дубица и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.

најповољнија понуда Радић Светозара, Срефлије бб из
Козарске Дубице, за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске које се налази
на територији општине Козарска Дубица.
II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Радић Светозару,
Срефлије бб, из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 66, њива 5. класе, површине 10388 м², к.ч. 66, њива
6. класе, површине 9820 м² и к.ч. 67 њива 6.класе,
површине 6375 м², уписане у п.л. 108 к.о. Доње
Срефлије, укупне површине 26583 м².

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

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

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

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

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 180,30 КМ.

Број: 02-013-113-15/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 180,30 КМ .
Закупац у другој, трећој и четвртој години закупа
плаћа годишњу закупнину
за пољопривредно
земљиште које се даје у закуп 54,10 КМ, јер је 70%
површине запуштено, а за остале године закупа
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.

410.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-20/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

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

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РАДИЋ СВЕТОЗАРУ, СРЕФЛИЈЕ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као
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производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

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

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 29,95 КМ.

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

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 29,95 КМ .

Број: 02-013-113-16/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

411.

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

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-26/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

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

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

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

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

Број: 02-013-113-17/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

412.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и

II
У складу са тачком I ове одлуке, Шврака Драгану,
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 931, њива 5. класе, површине 3740 м² уписане у
п.л. 170, к.о. Демировац, укупне површине 3740 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
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Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-9/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

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

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

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

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

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

У складу са тачком I ове одлуке, Влајинић Жељку,
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 1209/2-дио, њива 6. класе, површине 3980 м², к.ч.
1209/1-дио, њива 6. класе, површине 11715 м², к.ч.
1605-дио њива 6.класе, површине 6140 м², к.ч. 1606 дио њива 6.класе, површине 5850 м², к.ч. 1618-дио њива
6.класе, површине 3167 м², к.ч. 1620-дио њива 6.класе,
површине 1817 м², к.ч. 1621-дио њива 6.класе,
површине 777 м², к.ч. 1195 - дио воћњак 3.класе,
површине 342 м², к.ч. 1196 воћњак 3.класе, површине
221 м², к.ч. 1197 - дио воћњак 3.класе, површине 121 м²,
к.ч. 1198 - дио воћњак 3.класе, површине 210 м², к.ч.
1199-дио виноград 2.класе, површине 62 м², к.ч. 1200 дио виноград 2.класе, површине 42 м² и к.ч. 1201-дио
виноград 2.класе, површине 32 м², уписане у п.л. 194
к.о. Међеђа, а које заједно чине блок парцелу МА-2
укупне површине 34476 м².

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-18/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

413.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-10/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања ратарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 34476 м² односно 3,4476 xа.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 211,10 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ВРБАН МИЛАНУ, МАГЛАЈЦИ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 211,10 КМ .
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I

VI

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

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-19/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милован Баришић
Козарска Дубица
------------------------------------------------------------------------

II
У складу са тачком I ове одлуке, Врбан Милану,
Маглајци бб из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 120, њива 5. класе, површине 12738 м² уписане у
п.л. 109, к.о. Маглајци, укупне површине 12738 м².

414.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-37/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 101,90 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 101,90 КМ .
Закупац у другој, трећој и четвртој години закупа
плаћа годишњу закупнину
за пољопривредно
земљиште које се даје у закуп 30,50 КМ, јер је 70%
површине запуштено, а за остале године закупа
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ВУКИЋ МИЛАНЧЕTУ, ДОЊА ГРАДИНА ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I

IV

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

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Вукић Миланчету,
Доња Градина бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:

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

к.ч. 1200 ливада, 2. класе, површине 2293 м², к.ч. 1201
шума 4. класе, површине 2860 м², к.ч. 1197 шума
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4.класе, површине 1368 м², к.ч. 1195/1 ливада, 2.класе,
површине 11168 м², к.ч. 1195/2, ливада 2.класе,
површине 1120 м², к.ч. 1196 шума 5.класе, површине
1065 м², к.ч. 1191 шума 4.класе, површине 734 м², к.ч.
1192-дио, ливада 2.класе, површине 3009 м², к.ч. 1190
шума 4.класе, површине 717 м², к.ч. 1189/1 ливада
2.класе, површине 941 м², к.ч. 1186/1 ливада 2.класе,
површине 1328 м², к.ч. 1185/1 шума 4.класе, површине
2471 м², к.ч. 1184/1 шума 4.класе, површине 1924 м²,
к.ч. 1181/1 шума 3.класе, површине 4499 м², к.ч. 1180
ливада 2.класе, површине 10130 м² и к.ч. 1178/1 шума
5.класе, површине 4145 м², уписане у п.л. 35 к.о. Доња
Градина, а које заједно чине блок парцелу Доња
Градина П-1, укупне површине 49772 м².

415.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-3/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

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

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЂЕНАДИЈА ДРАГОСЛАВУ, ЧИТЛУК ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 504,20 КМ.

I

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 504,20 КМ .

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

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

У складу са тачком I ове одлуке, Ђенадија Драгославу,
Читлук бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 1677/3 -дио, њива 5. класе, површине 1482 м², к.ч.
1667/2 -дио, пашњак 4. класе, површине 2833 м², к.ч.
1668 -дио њива 6.класе, површине 13909 м², к.ч. 1611 дио њива 6.класе, површине 5906 м², к.ч. 1615 -дио
њива 6.класе, површине 8450 м² и к.ч. 1614 -дио њива
6.класе, површине 410 м², уписане у п.л. 164 к.о.
Клековци, к.ч. 7 -дио ливада 5.класе, површине 2410 м²,
к.ч. 10 - дио ливада 5.класе, површине 4971 м², к.ч. 309
-дио њива 6.класе, површине 396 м², к.ч. 304 - дио
ливада 5.класе, површине 3698 м², к.ч. 305 -дио њива
7.класе, површине 3796 м², к.ч. 307-дио пашњак
4.класе, површине 1870 м², к.ч. 303 -дио ливада
5.класе, површине 650 м², к.ч. 306 -дио ливада 5.класе,
површине 4614 м², к.ч. 302 -дио ливада 5.класе,
површине 75 м² и к.ч. 8, њива 7. класе, површине 1680
м², уписане у п.л. 108 к.о. Доње Срефлије а које заједно
чине блок парцелу К5-А1, укупне површине 57150 м²,

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-20/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

к.ч. 1681 -дио, њива 6. класе, површине 5478 м², к.ч.
1677/3 -дио, њива 5. класе, површине 6227 м², к.ч.
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1667/2 -дио пашњак 4.класе, површине 4792 м², к.ч.
1667/1 - дио њива 6.класе, површине 1200 м², к.ч. 1678 дио њива 6.класе, површине 11 м², к.ч. 1668 -дио њива
6.класе, површине 6930 м², к.ч. 1615 -дио њива 6.класе,
површине 4451 м², к.ч. 1614 - дио њива 6.класе,
површине 587 м² и к.ч. 1608 -дио њива 6.класе,
површине 3985 м² уписане у п.л. 164 к.о. Клековци, к.ч.
10 - дио ливада 5.класе, површине 6359 м², к.ч. 11 -дио
ливада 5.класе, површине 3271 м², к.ч. 309 -дио њива
6.класе, површине 495 м², к.ч. 303 -дио ливада 5.класе,
површине 8598 м², к.ч. 304 -дио ливада 5.класе,
површине 80 м², к.ч. 305 -дио њива 7.класе, површине
1941 м², к.ч. 302 -дио ливада 5.класе, површине 5311 м²,
к.ч. 301 -дио ливада 5.класе, површине 435 м², к.ч. 306 дио ливада 5.класе, површине 1210 м² и к.ч. 300 -дио
њива 7.класе, површине 107 м², уписане у п.л. 108 к.о.
Доње Срефлије а које заједно чине блок парцелу К5-А2,
укупне површине 61468 м² и
к.ч. 1681 -дио, њива 6. класе, површине 3045 м², к.ч.
1633/2 -дио пашњак 4.класе, површине 3232 м², к.ч.
1654 - њива 7.класе, површине 13720 м² и к.ч. 1656 дио ливада 3.класе, површине 5 м², уписане у п.л. 164
к.о. Клековци а које заједно чине блок парцелу К5-Б4,
укупне површине 20002 м².

VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-21/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

416.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-2/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
Укупна површина додијељеног пољопривредног
земљишта је 138620 м² или 13,8620 ха.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 972,80 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЖУЈИЋ МЛАДЕНУ, БРЕКИЊА ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 972,80 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

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

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

II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Жујић Младену,
Брекиња бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 831/1-дио, трст. и мочваре, 1. класе, површине
2960 м² и к.ч. 829/6-дио, њива 3. класе, површине
98600 м², уписане у п.л. 187, к.о. Млинарице, а које

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
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заједно чине блок парцелу М-26 укупне површине
101560 м² и
к.ч. 713/1-дио, ливада 2. класе, површине 9510 м², к.ч.
661/1-дио, њива 3. класе, површине 600 м², к.ч. 660-дио,
ливада 3.класе, површине 3640 м², к.ч. 659-дио њива
3.класе, површине 1500 м², к.ч. 829/6-дио, њива 3.класе,
површине 8407 м², к.ч. 712-дио трст. и мочваре, 1.класе,
површине 2078 м², к.ч. 710/1 ливада 2.класе, површине
6095 м² и к.ч. 711 њива, 3.класе, површине 870 м²,
уписане у п.л. 187, к.о. Млинарице а које заједно чине
блок парцелу М-8 укупне површине 32700 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
Укупна површина додијељеног пољопривредног
земљишта је 134260 м² или 13,4260 ха.

417.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-28/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

III

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КАУРИН МИЛОРАДУ, ВРИОЦИ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1386,25 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 1386,25 КМ .

I

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

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

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Каурин Милораду,
Вриоци бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 1681-дио, њива 6. класе, површине 7351 м², к.ч.
1686-дио, пашњак 4. класе, површине 2140 м², к.ч.
1680-дио њива 6.класе, површине 1029 м², к.ч. 1679 дио њива 6.класе, површине 1398 м², к.ч. 1678-дио њива
6.класе, површине 1078 м², к.ч. 1667/1-дио њива
6.класе, површине 122 м², к.ч. 1665-дио њива 6.класе,
површине 69 м², к.ч. 1664 - дио њива 6.класе, површине
241 м², к.ч. 1618-дио пашњак 4.класе, површине 1250
м², к.ч. 1619 - дио пашњак 4.класе, површине 453 м²,
к.ч. 1617 - дио њива 6.класе, површине 3248 м², к.ч.
1616-дио њива 6.класе, површине 1045 м², к.ч. 1608 дио њива 6.класе, површине 3788 м², к.ч. 1609-дио
њива 6.класе, површине 915 м², уписане у п.л. 164 к.о.
Клековци, к.ч. - дио 12 пашњак 4.класе, површине 6488
м², к.ч. 13-дио пашњак 4.класе, површине 1187 м², к.ч.
309-дио њива 6.класе, површине 277 м², к.ч. 303 -дио
ливада 5.класе, површине 7045 м², к.ч. 293 - дио њива
7.класе, површине 495 м², к.ч. 301 -дио ливада 5.класе,
површине 2924м², к.ч. 300 - дио
њива 7.класе,
површине 1883 м², к.ч. 299 -дио ливада 5.класе,

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-22/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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површине 2197 м², к.ч. 298 -дио ливада 5.класе,
површине 4584 м², к.ч. 297 -дио ливада 5.класе,
површине 80 м², и к.ч. 286/2-дио њива 7.класе,
површине 130 м², уписане у п.л. 108 к.о. Доње Срефлије
а које заједно чине блок парцелу К5-Б3, укупне
површине 51417 м² и
к.ч. 1931, воћњак 4. класе, површине 1363 м², к.ч.
1928-дио, њива 5. класе, површине 2148 м², к.ч. 1933
пашњак 4.класе, површине 1763 м², к.ч. 1934 - дио
ливада 6.класе, површине 3096 м², к.ч. 2003/2 пашњак
3.класе, површине 4846 м², к.ч. 2003/1 њива 5.класе,
површине 11058 м², к.ч. 2003/1 њива 6.класе, површине
9280 м², к.ч. 2002 ливада 5.класе, површине 20096 м²,
к.ч. 2002 ливада 6.класе, површине 28283 м², к.ч. 2005
њива 5.класе, површине 7953 м², к.ч. 2006 њива 5.класе,
површине 5079 м², уписане у п.л. 164/38 к.о. Клековци
а које заједно чине блок парцелу К2-А укупне
површине 94965 м².

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-23/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

418.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-30/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
Укупна површина додијељеног пољопривредног
земљишта је 146382 м² или 14,6382 ха.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1069.50 КМ.

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

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 1069.50 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

I

IV

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

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Лукач Урошу,
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 585/1 -дио, њива 3. класе, површине 38133 м², к.ч.
588 -дио, њива 3. класе, површине 782 м² и к.ч.584 -дио
ливада 7.класе, површине 6812 м², уписане у п.л. 164
к.о. Клековци, к.ч. 649/3 -дио ливада 1.класе, површине
1655 м² и к.ч. 649/2 -дио ливада 1.класе, површине 32
м², уписане у п.л. 362 к.о. Јошик, а које заједно чине
блок парцелу КИ-1 укупне површине 47414 м²,

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
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к.ч. 588 -дио, њива 3. класе, површине 7620 м², к.ч. 584
-дио, ливада 7. класе, површине 1637 м², к.ч. 595-дио
ливада 3.класе, површине 11 м², к.ч. 596 -дио њива
3.класе, површине 5930 м², к.ч. 597/1 -дио њива 3.класе,
површине 5300 м², к.ч. 598/2 -дио ливада 3.класе,
површине 3576 м², к.ч. 605/1 -дио њива 4.класе,
површине 5450 м², к.ч. 603 - дио ливада 3.класе,
површине 6872 м² и к.ч. 604 -дио њива 5.класе,
површине 242 м², уписане у п.л. 164 к.о. Клековци, а
које заједно чине блок парцелу КИ-4, укупне површине
36638 м² и
к.ч. 584 -дио, ливада 7. класе, површине 5027 м², к.ч.
585/1 -дио, њива 3. класе, површине 3897 м², к.ч. 588 дио њива 3.класе, површине 66 м², к.ч. 596 -дио њива
3.класе, површине 927 м², к.ч. 599 ливада 7.класе,
површине 2003 м², 597/1 -дио њива 5.класе, површине
9460 м², к.ч. 597/1 -дио њива 3.класе, површине 49 м²,
к.ч. 598/2 - дио ливада 3.класе, површине 1242 м², к.ч.
605/1 -дио њива 4.класе, површине 3156 м², к.ч. 604 дио њива 5.класе, површине 9493 м², к.ч. 603-дио
ливада 3.класе, површине 800 м², к.ч. 602/2 -дио њива
4.класе, површине 60 м² и к.ч. 605/1-дио ливада 4.класе,
површине 122 м², уписане у п.л. 164 к.о. Клековци, а
које заједно чине блок парцелу КИ-5, укупне површине
36302 м².

V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-24/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

419.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-31/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
Укупна површина додијељеног пољопривредног
земљишта је 120354 м² или 12,0354 ха.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1101,30 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 1101,30 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МАЈСТОРОВИЋ РАДЕНКУ, БОЖИЋИ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

IV

I

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

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

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Мајсторовић Раденку,
Божићи бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
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закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 1681-дио, њива 6. класе, површине 8820 м², к.ч.
1677/3-дио, њива 5. класе, површине 1027 м², к.ч. 1679дио њива 6.класе, површине 874 м², к.ч. 1678 - дио њива
6.класе, површине 1500 м², к.ч. 1667/1-дио њива
6.класе, површине 3295 м², к.ч. 1668-дио њива 6.класе,
површине 3383 м², к.ч. 1616-дио њива 6.класе,
површине 98 м², к.ч. 1664 - дио њива 6.класе, површине
162 м², к.ч. 1608-дио њива 6.класе, површине 4405 м² и
к.ч. 1609 - дио њива 6.класе, површине 383 м²,уписане у
п.л. 164 к.о. Клековци и к.ч. 11 -дио ливада 5.класе,
површине 5908 м², к.ч. 309-дио њива 6.класе, површине
310 м², к.ч. 303 -дио ливада 5.класе, површине 6180 м²,
к.ч. 301 -дио ливада 5.класе, површине 1600 м², к.ч. 302
-дио ливада 5.класе, површине 2377 м², к.ч. 300-дио
њива 7.класе, површине 1351 м² и к.ч. 299-дио ливада
5.класе, површине 445 м², уписане у п.л. 108 к.о. Доње
Срефлије, а које заједно чине блок парцелу К5-Б1,
укупне површине 42118 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-25/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

420.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-32/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 286,30 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 286,30 КМ.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

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

IV

I

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

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

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

II

V

У складу са тачком I ове одлуке, Мршић Дејану,
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 814-дио, трст. и мочваре 1. класе, површине 685 м²,
к.ч. 815 -дио, ливада 4. класе, површине 545 м², к.ч. 816
-дио ливада 5.класе, површине 8500 м², к.ч. 899/3 - дио
трст. и мочваре 1.класе, површине 3900 м² и к.ч. 898/1 дио ливада 5.класе, површине 9582 м², уписане у п.л.
187 к.о. Млинарице, а које заједно чине блок парцелу
М-27, укупне површине 23212 м² и

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
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к.ч. 895/3 -дио, ливада 5. класе, површине 47000 м² и
к.ч. 891/4, ливада 5. класе, површине 107 м², уписане у
п.л. 187 к.о. Млинарице, а које заједно чине блок
парцелу М-28, укупне површине 47107 м².

421.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-36/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
Укупна површина додијељеног
земљишта је 70319 м² или 7,0319 ха.

пољопривредног

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 581,50 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 581,50 КМ .

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

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

I

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

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

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

II

V

У складу са тачком I ове одлуке, Рунић Жељко,
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 196, њива 3. класе, површине 1102 м², к.ч. 197/1,
њива 3. класе, површине 12700 м², к.ч. 197/2 њива
3.класе, површине 4055 м², к.ч. 198, пашњак 1.класе,
површине 1685 м², к.ч. 199, њива, 3.класе, површине
1111 м², к.ч. 201/1, ливада, 2.класе, површине 2620 м²,
к.ч. 205/1, ливада 2.класе, површине 3980 м², к.ч. 226,
њива 3.класе, површине 1302 м², к.ч. 228, њива 3.класе,
површине 3947 м², к.ч. 229, воћњак 4.класе, површине
561 м², к.ч. 225, воћњак 4.класе, површине 601 м², к.ч.
224, њива 3.класе, површине 2023 м², к.ч. 235, ливада
3.класе, површине 1723 м², к.ч. 240, њива 3.класе,
површине 5650 м², к.ч. 222, њива 3.класе, површине
1540 м², к.ч. 221, њива 3.класе, површине 700 м², к.ч.
219, њива 3.класе, површине 420 м², к.ч. 220, њива
3.класе, површине 2154 м², к.ч. 213, ливада 2.класе,
површине 950 м², к.ч. 212/1, ливада 2.класе, површине
800м² и к.ч. 211/1 ливада 2.класе, површине 710 м²,
уписане у п.л. 91, к.о. Чуклинац а које заједно чине
блок парцелу Чуклинац П укупне површине 50334 м² и

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-26/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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к.ч. 978, њива 4. класе, површине 13777 м², к.ч. 977,
њива 4. класе, површине 4188 м², к.ч. 963 шума 4.класе,
површине 1141 м², к.ч. 964 њива 4.класе, површине
3017 м², к.ч. 965 њива 4.класе, површине 2948 м², к.ч.
973 њива 4.класе, површине 5994 м², к.ч. 966 шума
6.класе, површине 9692 м², к.ч. 967 њива 4.класе,
површине 2915 м² и к.ч. 968 ливада 3.класе, површине
5045 м², уписане у п.л. 35, к.о. Доња Градина а које
заједно чине блок парцелу Доња Градина П укупне
површине 48717 м².

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-27/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
Укупна површина додијељеног
земљишта је 99051 м² или 9,9051 ха.

422.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-4/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

пољопривредног

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 929,00 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 929,00 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

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

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

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

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Ћуврк Милени,
Млинарице бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 887/6-дио, њива 3. класе, површине 780 м², к.ч.
831/1-дио, трст. и моч. 1. класе, површине 11015 м², к.ч.
877/6-дио, ливада 5.класе, површине 6045 м², к.ч. 643/6
- дио ливада 3.класе, површине 350 м² и к.ч. 829/6-дио
њива 3.класе, површине 50013 м², уписане у п.л. 187
к.о. Млинарице, а које заједно чине блок парцелу М-25
укупне површине 68203м² и
к.ч. 654/1-дио њива 3.класе, површине 2303 м², к.ч. 653дио њива 3.класе, површине 3111 м², к.ч. 656 -дио њива

VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
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3.класе, површине 1638 м², к.ч. 651-дио пашњак
1.класе, површине 5020 м², к.ч. 650 - дио њива 3.класе,
површине 25 м², к.ч. 646/6 ливада 4.класе, површине
6666 м², к.ч. 646/6 ливада 2.класе, површине 5000 м²,
к.ч. 646/6 - дио ливада 3.класе, површине 1954 м², к.ч.
648 -дио ливада 2.класе, површине 960 м², к.ч. 643/6 –
дио ливада 3.класе, површине 2650 м², к.ч. 643/6 -дио
ливада 4.класе, површине 3380 м², к.ч. 644-дио њива
3.класе, површине 580 м², к.ч. 640/1 - дио пашњак
1.класе, површине 2080 м², к.ч. 640/2- дио пашњак
1.класе, површине 1195 м², к.ч. 829/6- дио њива 3.класе,
површине 1566м², к.ч. 645 ливада 2.класе, површине
4122 м², к.ч. 647 ливада 2.класе, површине 9145 м²,
к.ч. 652/2 њива 3.класе, површине 1116 м², к.ч. 652/1
њива 3.класе, површине 5088 м², и к.ч. 638/1 њива
3.класе, површине 106 м², уписане у п.л. 187 к.о.
Млинарице, а. које заједно чине блок парцелу М-23
укупне површине 57705 м².

VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-28/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

423.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-33/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сјеменске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
Укупна површина пољопривредног земљишта које је
додјељено у закуп износи 125908 м² односно 12,5908
xа.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1284,20 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 1284,20 КМ .

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ФАРМИ „ВУЈАСИН“, БОЖИЋИ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као
најповољнија понуда Фарме „Вујасин“, Божићи из
Козарске Дубице, за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске које се налази
на територији општине Козарска Дубица.

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

II
У складу са тачком I ове одлуке, Фарми „Вујасин“,
Божићи из Козарске Дубице (у даљем тексту закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као:
к.ч. 1947 -дио, њива 7. класе, површине 875 м², к.ч.
1954 -дио, ливада 6. класе, површине 4179 м², к.ч. 1960
њива 7.класе, површине 991 м², к.ч. 1958 њива 7.класе,
површине 1332 м², к.ч. 1959 ливада 6.класе, површине
3605 м², к.ч. 1957 -дио њива 7.класе, површине 5138 м²,

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
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к.ч. 1961 -дио ливада 6.класе, површине 1480 м², к.ч.
1696 - дио њива 7.класе, површине 2125 м², к.ч. 1692 дио њива 6.класе, површине 2132 м², к.ч. 1691 њива
7.класе, површине 11295 м², к.ч. 1689 -дио њива
7.класе, површине 1897 м², к.ч. 1690 -дио пашњак
4.класе, површине 16054 м², к.ч. 1702 –дио њива
7.класе, површине 2185 м², к.ч. 1703 -дио њива 7.класе,
површине 1231 м², к.ч. 1688 -дио њива 7.класе,
површине 8217 м², к.ч. 1682 -дио пашњак 4.класе,
површине 2306 м², к.ч. 1963 -дио њива 7.класе,
површине 2175 м² и к.ч. 1964 -дио њива 7.класе,
површине 140 м², уписане у п.л. 164/38 к.о. Клековци, а
које заједно чине блок парцелу К4-Ц укупне површине
67357 м².

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-113-29/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

424.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-34/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 459,26 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 459,26 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ФАРМИ „ЛИШЧИНСКИ“, КЛЕКОВЦИ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

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

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као
најповољнија понуда Фарме „Лишчински“, Клековци
бб из Козарске Дубице, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Фарми „Лишчински“,
Клековци бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 1954-дио, ливада 6. класе, површине 1381 м², к.ч.
1961-дио, ливада 6.класе, површине 3880 м², к.ч. 1962
њива 7.класе, површине 1462 м², к.ч. 1966/1 - дио
пашњак 3.класе, површине 4948 м², к.ч. 1965-дио њива
7.класе, површине 3567 м², к.ч. 1963-дио њива 7.класе,
површине 4974 м², к.ч. 1964-дио њива 7.класе,
површине 11687 м², к.ч. 1689 - дио њива 7.класе,
површине 1468 м², к.ч. 1690-дио пашњак 4.класе,

VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
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површине 2270 м², к.ч. 1688 - дио њива 7.класе,
површине 7624 м², к.ч. 1676- дио њива 6.класе,
површине 5117 м², к.ч. 1677/4-дио пашњак 3.класе,
површине 2926 м², к.ч. 1677/3- дио њива 5.класе,
површине 1998 м² и к.ч. 1682 пашњак 4.класе,
површине 20050 м², уписане у п.л. 164/38 к.о.
Клековци, а које заједно чине блок парцелу К4-Д
укупне површине 73352 м².

425.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-35/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 542,54 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ФАРМА „ГАВРИЛОВИЋ“, СРЕФЛИЈЕ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 542,54 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

I

IV

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59.
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као
најповољнија понуда Фарма „Гавриловић“, Срефлије бб
из Козарске Дубице, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

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

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

У складу са тачком I ове одлуке, Фарма „Гавриловић“,
Срефлије бб из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 904/1 -дио, њива 3. класе, површине 28900 м²,
уписане у п.л. 101 к.о. Драксенић, а која чини блок
парцелу Д-10 укупне површине 28900 м² и
к.ч. 904/1 -дио, њива 3.класе, површине 19810 м², к.ч.
912/1 -дио, њива 3.класе, површине 19450 м², к.ч. 912/2
ливада 3.класе, површине 8794 м², к.ч. 908 - дио воћњак
4.класе, површине 312 м², к.ч. 910 воћњак 4.класе,
површине 318 м², к.ч. 911/1 -дио пашњак 1.класе,
површине 6000 м² и к.ч. 1181/16 -дио њива 4.класе,
површине 2560 м², уписане у п.л. 101 к.о. Драксенић, а
које заједно чине блок парцелу Д-11 укупне површине
57244 м².

Број: 02-013-113-30/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

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

Укупна површина додијељеног
земљишта је 86144 м² или 8,6144 ха.

34

пољопривредног

Број 09/19

Службени гласник Општине Козарска Дубица
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 870,20 КМ.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЧЕКИЋ СЛАВКУ, ВРИОЦИ ББ
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 870,20 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

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

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

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

У складу са тачком I ове одлуке, Чекић Славку, Вриоци
бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као:
к.ч. 345, њива 7. класе, површине 14510 м² и к.ч. 348,
њива 7. класе, површине 8355 м² уписане у п.л. 98, к.о.
Вриоци, укупне површине 22865 м².

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

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

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

III

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

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 137,20 КМ.

Број: 02-013-113-31/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 137,20 КМ .
Закупац у другој, трећој и четвртој години закупа не
плаћа годишњу закупнину
за пољопривредно
земљиште које се даје у закуп, јер је 100% површине
запуштено, а за остале године закупа годишњу
закупнину уплаћује у пуном износу.

426.
На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-25/19 од 24.10.2019, Скупштина општине

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

земљишта у својини Републике Српске које се налази
на територији општине Козарска Дубица.

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

II

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

У складу са тачком I ове одлуке, Шуман Милан,
Драксенић бб, из Козарске Дубице (у даљем тексту
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 199, њива 3. класе, површине 3828 м², к.ч. 196,
њива 3. класе, површине 3731 м² и к.ч. 200, њива 3.
класе, површине 3286 м², уписане у п.л. 101 к.о.
Драксенић, укупне површине 10845 м².

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

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

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

III

V

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 115,50 КМ.

Број: 02-013-113-32/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 115,50 КМ .

427.

Закупац у другој, трећој и четвртој години закупа
плаћа годишњу закупнину
за пољопривредно
земљиште које се даје у закуп 34,65 КМ, јер је 70%
површине запуштено, а за остале године закупа
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.

На основу члана 59. става (3) Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16 ) члана 39. става (2) тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. става (2) тачка
2. Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број : 9/17) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
12.03.5-2187-27/19 од 24.10.2019, Скупштина општине
Kозарска Дубица
на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донoси:

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

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

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

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

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

Члан 4.

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

Вриједност некретнина које су предмет замјене
означених у члану 2. ове Одлуке су приближно једнаке
и износе:
- 7.724,30 КМ (словима: седамхиљадаседамстодвадесетчетири КМ и 30/100) некретнине означене
као к.ч. бр. 1213/2, топинац градилиште површине
1207м2 уписана у л.н. бр. 187 к.о Доња Градина,
на име Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела
- 7.688,90 КМ (словима: седамхиљадашестоосамдесетосам КМ и 90/100) некретнине означене
као к.ч бр. 827/1 дуга греда „њива 3. класе“
површине 6686м2 уписана у л.н. бр.31 к.о. Доња
Градина на име Рокић (Симеун) Милосава са
дијелом 1/1.

Број: 02-013-113-33/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

428.
На основу члана 348. став 4. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута
општине Козарска Дубица („Службени
гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17), Скупштина
општине Козарска Дубица на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019. године, донијела је

Вриједности су утврђене процјеном тренутне тржишне
вриједности некретнина од стране овлаштених вјештака
грађевинске и пољопривредне струке.
Члан 5.
Нотарске трошкове ће сносити Општина Козарска
Дубица, а свака уговорна ће сносити своје трошкове у
вези са провођењем уговора о замјени у јавним
евиденцијама некретнина.

ОДЛУКУ
о начину и условима замјене
некретнина у власништву Општине Козарска
Дубица за некретнине у власништву Рокић
Милосаве у к.о. Доња Градина

Члан 6.

Члан 1.

Овлашћује се Начелник Општине да може у име
Општине закључити уговор о замјени некретнина из
члана 2. ове Одлуке, са Рокић Милосавом из Козарске
Дубице, Доња Градина бб.

Овом Одлуком утврђују се начин и услови замјене
некретнина између Општине Козарска Дубица и Рокић
Милосаве, из Козарске Дубице, Доња Градина бб, ради
рјешавање имовинско-правних односа.

Члан 7.

Члан 2.

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

Замјена некретнина између Општине Козарска Дубица
и Рокић Милосаве извршиће се на начин да обје
стране истовремено предају једна другој у посјед
некретнине тако да:
- Општина Козарска Дубица даје у замјену Рокић
Милосави некретнине означене као к.ч. бр. 1213/2,
топинац градилиште површине 1207м2 уписана у л.н.
бр. 187 к.о Доња Градина, на име Општина Козарска
Дубица, са 1/1 дијела

Број: 02-013-109/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

429.
На основу члана 12. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 39. став (2) тачка 34), члана 137.
и члана 138. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19) те
члана 36. став (2) тачка 36) Статута Општине Козарска
Дубица(,,Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 9/17) Скупштина Општине Козарска
Дубица, на 29. редовној сједници одржаној дана
18.11.2019. године, доноси

- Рокић Милосава даје у замјену Општини Козарска
Дубица некретнине означене као к.ч бр. 827/1 дуга
греда „њива 3. класе“ површине 6686м2 уписана у л.н.
бр.31 к.о. Доња Градина на име Рокић (Симеун)
Милосава са дијелом 1/1.
Члан 3.
Обје стране су сагласне да овлашћују једна другу да на
основу уговора о замјени, без икаквог даљег питања и
одобрења исходе за себе у јавним евиденцијама
некретнина
упис власништва на замијењеним
некретинама.

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ПАРК ПРИРОДЕ ''УНА''

37

Број 09/19

Службени гласник Општине Козарска Дубица

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

-

I
Овом Oдлуком оснива се Јавна установа Парк природе
''Уна'' .
II - ОСНИВАЧИ

-

II
1)
Оснивачи Јавне установе Парк природе ''Уна''
Нови Град су Општина Нови Град, Општина Крупа на
Уни, Општина Костајница и Општина Козарска Дубица
(у даљем тексту: Оснивачи).
2)
Јавна установа Парк природе ''Уна'' Нови Град
обавља дјелатност на територији Оснивача.

-

III - НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ

Остале дјелатности Установе:
49.39. Остали копнени превоз путника, д.н.
49.41. Друмски превоз робе,
55.20. Одмаралишта и остали смјештај за краћи
одмор,
55.90. Остали смјештај,
56.10 Дјелатност ресторана и услуге доставе хране,
56.21 Дјелатност кетеринга,
56.29.
Остала
дјелатност
припреме
и
послуживања(доставе) хране,
79.90. Остале резервацијске услуге и припадајуће
дјелатности.

V - СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА
УСТАНОВЕ
И НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА

III
1)
Пуни назив установе је Јавна установа Парк
природе ''Уна'' Нови Град ( у даљем тексту: Установа)
2)
Скраћени назив установе је ЈУ Парк природе
''Уна'' Нови Град.
3)
Сједиште и адреса установе је у Новом Граду,
улица Кеј Војводе Степе бр. 23.

VIII
Средства за оснивање Установе у износу од 5.000,00
КМ (словима: пет хиљада конвертибилних марака)
обезбјеђују Оснивачи и то у сљедећим износима:
- Општина Нови Град ................... 2.000,00 (двије
хиљаде конвертибилних марака),
- Општина Козарска Дубица.........2.000,00 (двије
хиљаде конвертибилних марака),
- Општина Костајница....................700,00 (седамстотина конвертибилних марака) и
- Општина Крупа на Уни...............300,00 (тристотине
конвертибилних марака).

IV
1)
Дјелатност Установе је спровођење мјера
заштите, очувања, уређења, управљања и презентације
Парка природе ''Уна'', обезбјеђивање обиљежавања
граница заштићеног подручја, осигуравање неометаног
одвијањa природних процеса и одрживог коришћења
заштићеног подручја, праћење кретања и активности
посјетилаца, вођење евиденције о природним
вриједностима, као и друге дјелатности утврђене
законом и овом Oдлуком.
2)
Установа дјелатности из подтачке 1) ове тачке
обавља као јавну службу.

IX
1)
Средства за редовно пословање Установе
обезбјеђују се из:
‐
буџета Оснивача,
‐
дјелатности установе,
‐
донација и
‐
других извора.
2)
Средства за пословање Установа троши у
складу са Законом и финансијским планом.

V
Установа има својство правног лица које стиче уписом
у судски регистар.
VI
1)
У правном промету са трећим лицима Установа
иступа у своје име и за свој рачун, самостално и без
ограничења.
2)
За обавезе створене у правном промету са
трећим лицима Установа одговара својом цјелокупном
имовином.
3)
За обавезе Установе у правном промету
Оснивачи одговарају до висине оснивачког улога.

VI - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА
X
1)
У циљу обављања дјелатности због које је
Установа основана, Оснивачи у складу са Законом:
‐
обезбјеђују средства и прописане услове за рад,
‐
врше благовремено именовање и разрјешење
органа Установе,
‐
дају сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план,
‐
даје сагласност на Статут Установе,
‐
разматрају и усвајају годишњи извјештај о
пословању и годишњи обрачун,
‐
дају сагласност на акт о организацији и
систематизацији радних мјеста.

IV - ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
VII
Основна дјелатност Установе:
- 84.12 Регулисање дјелатности јавних субјеката који
пружају здравствену заштиту, услуге у образовању
и култури и друге друштвене услуге, осим
обавезног социјалног осигурања.
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2)
Сагласност на Статут и Акт о организацији и
систематизацији радних мјеста, у име Оснивача, дају
начелници општина.

Оснивача, именују скупштине општине, у складу са
подтачком 2) и подтачком 3) ове тачке.
XIV

VII - МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УСТАНОВЕ
И ОСНИВАЧА

1)
Директор руководи Установом, представља и
заступа Установу и одговоран је за законитост њеног
рада, без ограничења.
2)
Директора именују и разрјешавају Оснивачи,
на период од четири године, уз претходно спроведен
поступак јавне конкуренције.
3)
Комсију за избор директора Установе чини по
један представник са листе стручњака Општине Крупа
на Уни, Општине Костајница и Општине Козарска
Дубица, те два представника са листе стручњака
Општине Нови Град, именовани од стране начелника
општина Оснивача.
4)
Вршиоца
дужности
директора
именује
Општина Нови Град, за период док траје поступак за
именовање директора.

XI
1)
Оснивачи ће, у складу са чланом 138. став (2)
Закона о локалној самоуправи, закључити споразум
којим ће уредити међусобна права и обавезе у погледу
заједничке Јавне установе Парк природе ''Уна'' Нови
Град.
2)
Установа се обавезује да ће послове из своје
дјелатности обављати благовремено, квалитетно и по
правилима струке на начин који ће задовољавати
потребе и интересе корисника на законит начин и у
складу са закљученим уговорима и споразумима, те да
неће без сагласности Оснивача предузимати обављање
других послова који не представљају предмет
дјелатности утврђених овом Одлуком.

XV
Надлежности, поступак именовања и разрјешења
органа Установе ближе ће се регулисати Статутом
Установе.

VIII - ОРГАНИ УСТАНОВЕ
XII
1)
Органи Установе су Управни одбор
Директор.
2)
Чланове Управног одбора именују
разрјешавају Оснивачи, на период од четири године.

и

IX - РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА

и

XVI
Установа се обавезује да усвоји Статут и друга општа
акта у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.

XIII
1)
Управни одбор Установе се састоји се од пет
(5) чланова, с тим да запослени у Установи не могу
бити чланови Управног одбора.
2)
Сваки Оснивач, уз претходно спроведен
поступак јавне конкуренције, бира по једног члана
Управног одбора Установе.
3)
Преосталог, петог члана Управног одбора
Установе, бира Општина Нови Град уз претходно
спроведен поступак јавне конкуренције, из невладиног
сектора односно чланова организација које се баве
заштитом животне средине а које имају сједиште на
подручју Оснивача.
4)
Комисију за избор петог члана Управног
одбора Установе чини по један представник Општине
Крупа на Уни, Општине Костајница и Општина
Козарска Дубица, те два представника Општине Нови
Град, именовани од стране начелника општина
Оснивача.
5)
Коначно именовање чланова Управног одбора
Установе врше скупштине општине Оснивача, након
окончаних процедура за избор чланова Управног
одбора Установе у сваком од Оснивача.
6)
До коначног именовања чланова Управног
одбора Установе, послове из његове надлежности
обављаће в.д. чланови Управног одбора које, у име

XVII
1)
Поступак избора и именовања Управног
одбора и директора Установе покренуће се најкасније у
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке у
складу са Статутом Установе, законом и овом Одлуком.
2)
До именовања Управног одбора Установе,
послове из његове надлежности обављаће в.д. чланови
Управног одбора којег именују Оснивачи, по одредбама
тачке
подтачке 6) ове Одлуке, док ће преосталог,
петог в.д. члана Управног одбора Установе именовати
Општина Нови Град из невладиног сектора односно
чланова организација које се баве заштитом животне
средине.
3)
Управни одбор Установе ће у року од 90 дана
по именовању донијети Статут и друга општа акта.
X – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
XVIII
Ову Одлуку у истовјетном тексту донијеће и
Скупштина Општине Крупа на Уни, Скупштина
Општине Нови Град и Скупштина Општине
Костајница.
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XIX
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве
''Службеном
гласнику
Општине
Костајница“,
„Службеном гласнику Општине Крупа на Уни'',
„Службеном гласнику Општине Нови Град'' и
„Службеном гласнику Општине Козарска Дубица''.

6.

7.
8.

Број: 02-013-115/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

9.
10.

Одвоз смећа за пословне
и адвокатске агенције,
бутике и фризерске
салоне
Угоститељске,трговачке
радње и складишта
површине преко 50м²
Одвоз отпада
контејнером 7 м³ до 10
км
Одвоз отпада
контејнером 1.1 м³
Одвоз отпада из
приградских насеља

Паушално
(3)

15,60

м²

1,17

тура

170,00

ком

52,00

По
11,00
домаћинству

430.
Члан 3.

На основу члана 39. став (2) тачка 11) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 9. став (3) Закона о
регулисању цијена („Службени гласник Републике
Српске“, број: 106/09), члана 20. став (3) Закона о
комуналним дјелатностима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17), члана 3.
Одлуке о утврђивању јединица обрачуна и начину
образовања цијена и наплате комуналних производа и
услуга („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 5/12) и члана 36. став (2) тачка 12)
Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17),
Скупштина општине Козарска Дубица, на Двадесет
деветој
редовној
сједници
одржаној
дана
18.11.2019.године, донијела је

Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге
Одлука о давању сагласности на Одлуку о повећању
цијена комуналних услуга одвоза смећа („Службени
гласник општине Козарска Дубица“, број: 04/19).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 02-013-114/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о усвајању измјена
и допуна Цјеновника комуналних услуга одвоза
смећа „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица

431.
На основу члана 18. став (2) Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 81. став (2) Закона о
предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 79/15), члана 36. став
(2) тачка 35) Статута Општине Козарска Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
9/17) и члана 129. став (1) Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 11/17),
Скупштина општине Козарска Дубица на Двадесет
деветој редовној сједници одржаној дана 18.11.2019.
године, донијела је

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора
предузећа „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица, број: НО01-1561/19 од 14.11.2019. године о усвајању измјена и
допуна цјеновника комуналних услуга одвоза смећа
„Комуналац“ а.д. Козарска Дубица.
Члан 2.
Цијене комуналних услуга из члана 1. ове Одлуке, без
урачунатог ПДВ-а износе:
Ред.број
1.
2.
3.
4.

5.

НАЗИВ
УСЛУГЕ
Одвоз отпада за
домаћинства до 100 м²
Одвоз отпада за
домаћинства преко 100
м²
Одвоз отпада за
кориснике у привреде
Одвоз отпада за
угоститељске и
трговачке радње
Одвоз отпада за занатске
радње, пекаре,
бурегџинице, и сл.

Јединица
мјере
м²

Приједлог
цијена
0,19

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора ЈУ Дјечији
вртић„ПЧЕЛИЦА“ Козарска Дубица

м²

0,14

I

м²

0,45

Паушално
(1)

42,90

Паушално
(2)

26,00

ГОРДАНА
РАДОВИЋ,
дипломирани
васпитач
предшколске дјеце, из Козарске Дубице, разрјешава се
дужности директора ЈУ Дјечији вртић „ПЧЕЛИЦА“
Козарска Дубица, због истека мандатног периода на
који је именована.
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Скупштина општине Козарска Дубица, на Двадесет
деветој редовној сједници одржаној дана 18.11.2019.
године, донијела је

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

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
ЈУ Дјечији вртић „ПЧЕЛИЦА“ Козарска Дубица

Број: 02-111-47/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

I
ГОРДАНА
РАДОВИЋ,
дипломирани
васпитач
предшколске дјеце из Козарске Дубице, именује се за
вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић
„Пчелица“ Козарска Дубица на период до 60 дана.

432.
На основу члана 18. став (2) Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. став (1) Закона о
социјалној заштити Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број:37/12 и 90/16) члана
36. став (2) тачка 35) Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 9/17) и члана 129. став (1) Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на
Двадесет деветој редовној сједници одржаној дана
18.11.2019. године, донијела је

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“
Број: 02-111-50/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

434.
На основу члана 4. став (2) Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03),
члана 18. став (2) и (3а) Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 87. став (1) Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број:
37/12 и 90/16.), члана 36. став (2) тачка 35) Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129.
став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 11/17), Скупштина општине
Козарска Дубица, на Двадесет деветој редовној
сједници, одржаној дана 18.11.2019. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора ЈУ „Центар за социјални
рад“ Козарска Дубица
I
MAJA ШПИЦА КНЕЖЕВИЋ, дипломирани социјални
радник, из Козарске Дубице, разрјешава се дужности
директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Козарска
Дубица, због истека мандатног периода на који је
именована.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
„Центар за социјални рад“
Козарска Дубица

Број: 02-111-48/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

I
МАЈА ШПИЦА КНЕЖЕВИЋ, дипл. социјални радник
из Козарске Дубице, именује се за вршиоца дужности
директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Козарска
Дубица на период до шездесет дана.

433.
На основу члана 4. став (2) Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03)
члана 18. став (2) и (3а) Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16),члана 81. став (2) Закона о
предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 79/15), члана 36. став
(2) тачка 35) 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),

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 02-111-49/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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Козарска Дубица“, број:9/17), члана 129. став (1)
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 11/17), и Листе стручњака испред
Скупштине општине за пријем у радни однос радника
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
општине Козарска Дубица“, број 1/17), Скупштина
општине Козарска Дубица на Двадесет деветој
редовној сједници, одржаној дана 18.11.2019. године
донијела је

435.
На основу члана 2.12. став (5) Изборног закона Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,18/13,7/14
и 31/16), члана 7. Упутства о утврђивању
квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци
чланова Изборне комисије основне изборне јединице у
Босни и Хецеговини ( „Службени гласник БиХ“, број:
29/18 и 36/19), члана 36. став (2) Статута општине
Козарска Дубица
(„Службени гласник општине
Козарска Дубица", број: 9/17), члана 129. став (1)
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица („Службени гласник општине Козарска
Дубица“, број:11/17) Скупштина општине Козарска
Дубица на Двадесет деветој редовној
сједници
одржаној дана 18.11.2019. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор директора
ЈУ Дјечији вртић “Пчелица“
I
У Комисију за избор директора ЈУ Дјечији вртић
„Пчелица“ именују се:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка по
Јавном огласу за именовање једног члана
Општинске Изборне комисије
Општине Козарска Дубица

1. Даријан Бабић, предсједник,
2. Драгана Милојица, члан,
3. Наташа Родић, члан,
4. Милена Станић, члан,
5. Радојка Буква, члан.

I

II

Овим Рјешењем именују се чланови Комисије за
спровођење поступка по Јавном огласу за именовање
једног члана Општинске Изборне комисије Општине
Козарска Дубица и то у сљедећем саставу:

Задатак Комисије је да обави контролу испуњености
услова приспјелих пријава по Kонкурсу и обави улазни
интервју са кандидатима који испуњавају услове
конкурса, те да утврди редосљед кандидата за:

1. Душко Бодиловић, предсједник,
2. Драгана Милојица, члан,
3. Младен Рељић, члан,
4. Данијел Пухалић, члан,
5. Слободан Премасунац, члан.

1. директора ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“
III

II

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

По затварању Јавног огласа, Комисија за спровођење
поступка по Јавном огласу за именовање једног члана
Општинске Изборне комисије Општине Козарска
Дубица подноси писани Извјештај Скупштини
општине, у којем наводи све релевантне податке за
сваку особу која је поднијела захтјев по Јавном огласу.

Број: 02-111-52/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

437.

III

На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 36. 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) и Листе стручњака испред
Скупштине општине за пријем у радни однос радника
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
општине Козарска Дубица“, број 1/17), Скупштина
општине Козарска Дубица на Двадесет деветој
редовној сједници, одржаној дана 18.11.2019. године
донијела је

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 02-111-53/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

436.
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 36. Статута општине
Козарска Дубица („Службени гласник општине
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор директора
ЈУ „Центар за социјални рад“ Козарска Дубица

II
Ovo Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска.

I
Број: 02-111-54/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

У Комисију за избор директора ЈУ „Центар за
социјални рад“ Козарска Дубица именују се:
1. Душан Дрљић, предсједник,
2. Стојан Крњаић, члан,
3. Ана Деветак, члан,
4. Наташа Родић, члан,
5. Радојка Буква, члан.

439.
На основу члана 35. Закона о Буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана
36.став (2) тачка 3) Статута Oпштине Козарска Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
9/17), и члана 129. став (1) Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, („Службени
гласник општине Козарска Дубица“, број: 11/17),
Скупштина општине Козарска Дубица на Двадесет
деветој редовној сједници одржаној дана 18.11.2019.
године, донијела је

II
Задатак Комисије је да обави контролу испуњености
услова приспјелих пријава по Kонкурсу и обави улазни
интервју са кандидатима који испуњавају услове
конкурса, те да утврди редосљед кандидата за:
1. директора
ЈУ „Центар за социјални рад“
Козарска Дубица

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Нацрта Ребаланса Буџета Општине
Козарска Дубица за 2019. годину

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

I

Број: 02-111-51/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Скупштина општине Козарска Дубица усваја Нацрт
Ребаланса Буџета Општине Козарска Дубица за 2019.
годину.
II

438.

Нацрт Ребаланса Буџета Општине Козарска Дубица за
2019. годину, Скупштина општине упућује на Јавну
расправу која ће трајати 14 дана.

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 36.став (2) тачка 24) Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 177.
став (4) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 11/17), Скупштина општине
Козарска Дубица, на Двадесет деветој редовној
сједници одржаној дана 18.11.2019.године, донијела је:

III
Завршна Јавна расправа по Нацрту Ребаланса Буџета
Општине Козарска Дубица за 2019. годину, одржаће се
02.12.2019. године (ПОНЕДЈЕЉАК) у Малој сали
Скупштине општине са почетком у 11,00 часова.
IV
За провођење овог Закључка, задужује се Начелник
општине и Начелник одјељења за финансије.

РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата замјеника начелника Општине
Козарска Дубица

V

I

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.

Mили Злојутру, дипл.економисти, из Козарске
Дубице, констатује се престанак мандата замјеника
начелника Општине Козарска Дубица усљед чињенице
смрти.

Број: 02-013-107-1/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

43

Број 09/19

Службени гласник Општине Козарска Дубица
VII

440.

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

На основу члана 36. став (2) тачка 3) Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 9/17), члана 129. став (1)
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 11/17), члана 3. став (2) и члана 7.
Одлуке о облицима, процедури и начину учешћа
грађана корисника буџета и других субјеката у процесу
припреме и доношења Буџета Општине Козарска
Дубица („Службени гласник oпштине Козарска
Дубица“, број: 9/07) Скупштина општине Козарска
Дубица, на Двадесет деветој редовној сједници,
одржаној дана 18.11.2019. године, донијела је

Број: 02-013-108-1/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

441.
На основу члана 36. став (2) тачка 10) и члана 86.
Статута Општине Козарска Дубица, („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана
129. став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица, (''Службени гласник Општине
Козарска Дубица'', број: 11/17) Скупштина општине
Козарска Дубица на Двадесет деветој редовној сједници
одржаној дана 18.11.2019. године, а након разматрања
Информације о стању у области физичке културе и
спорта на подручју општине Козарска Дубица за 2018.
годину, донијела je

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Нацрта Буџета Општине Козарска
Дубица за 2020. годину
I
Скупштина општине Козарска Дубица усваја Нацрт
Буџета Општине Козарска Дубица за 2020. годину.

ЗАКЉУЧАК
II
I

Нацрт Буџета Општине Козарска Дубица за 2020.
годину, Скупштина општине упућује на Јавну расправу
која ће трајати 14 дана.

Скупштина oпштине Козарска Дубица
прихвата
Информацију о стању у области физичке културе и
спорта на подручју општине Козарска Дубица за 2018.
годину.
II

III
Завршна Јавна расправа по Нацрту Буџета Општине
Козарска Дубица за 2019. годину, одржаће се
02.12.2019. године (ПОНЕДЈЕЉАК) у Малој сали
Скупштине општине по окончању Јавне расправе о
Нацрту Ребаланса Буџета Општине Козарска Дубица за
2019. године.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Oпштине Козарска
Дубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА

IV

Број: 02-013-105/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Задужује се Одјељење за финансије, да сачини план и
програм провођења Јавне расправе, а уз Нацрт Буџета
доставити образложење свим учесницима у Јавној
расправи, а према Програму спровођења Јавне
расправе.
V

442.
На основу члана 36. став (2) тачка 10) и члана 86.
Статута Општине Козарска Дубица, („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана
129. став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица, (''Службени гласник Општине
Козарска Дубица'', број: 11/17) Скупштина општине
Козарска Дубица на Двадесет деветој редовној сједници
одржаној дана 18.11.2019. године, а након разматрања
Информације о реализацији Одлуке о стипендирању за
школску 2018/19 годину, донијела je

Приједлози, сугестије и примједбе могу се доставити
Одјељењу за финансије, писменим путем.
VI
Након завршене Јавне расправе, Начелник општине ће
Скупштини општине доставити приједлог
Буџета
заједно са Извјештајем о проведеној Јавној расправи.

ЗАКЉУЧАК
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I

Скупштина oпштине Козарска Дубица
прихвата
Информацију о реализацији Одлуке о стипендирању за
школску 2018/19 годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Oпштине Козарска
Дубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Број: 02-013-106/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.11.2019.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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