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УЛАГАЊА И СУБВЕНЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ
ЗА 2015. ГОДИНУ

У изради Програма кориштене су анализе стања
пољопривредне производње, при чему су узети у обзир
сви квантитативни показатељи који утичу на
пољопривреду као привредну дјелатност, као и
искуство које Одјељење има у сарадњи са
пољопривредним произвођачима.

1. У В О Д

2. ОПШТИ УСЛОВИ

Пољопривредна производња на подручју наше
општине, кроз учешће у укупном дохотку и броју
запослених у тој грани привреде има велики значај.

Након усвајања Програма, Одјељење за пољопривреду
Oпштине Козарска Дубица ће путем средстава јавног
информисања
и
обавјештења
обавјестити
пољопривреднике о подстицајним мјерама и
критеријумима за одобравање средстава. Право на
добијање подстицајних средстава, у складу са
Програмом субвенција имају сва физичка лица и правна
која благовремено поднесу захтјев за подстицаје и
испуне критеријуме из Програма улагања и субвенција
у пољопривреди ( утврђује се записником Комисије за
субвенције ) на подручју општине Козарска Дубица.

115.
ПРОГРАМ

Сходно томе и програм кориштења новчаних
подстицаја за унапређење пољопривредне производње
на подручју општине усмјерава средства на
пољопривредну производњу која је у развоју, коју треба
подстицати јер је увезана са постојећим прерађивачким
капацитетима, те подстицање нове производње за чији
развој постоје одређени предуслови и оранизовање
изложби и сајмова.
Пољопривредни
произвођачи
су
благовремено
информисани путем средстава медија, информација
приликом рада на терену и у канцеларији Oдјељења. Из
структуре кориштења средстава је видљиво да су
највише у прошлој години средства кориштена за
санацију штета од елементарних непогода што је и било
логично с обзиром на временске прилике у прошлој
години. Такође је настављено улагање у обнову
пољопривредне механизације.
И ове године намјера Одјељења је да издвоји одређена
средства за чишћење канала и крчење површина
обрадивог пољопривредног земљишта (општинског и
државног) у сливу ријека Уне и Саве због с једне стране
константне опасности од поплава и штета на ратарским
културама које су последњих година све чешће и све
веће, а које су огромним дијелом последица зараслих и
запуштених канала, а са друге стране крчења зараслог
обрадивог земљишта у државниј својини на подручју
наше општине.
Средства за унапређење пољопривредне производње
обезбјеђена су Буџетом општине Козарска Дубица за
2015. годину у износу од 100.000,00 КМ.

Подношење захтјева ће се вршити у Одјељењу за
пољопривреду, гдје ће подносиоци захтјева попунити
образац захтјева, у коме ће тачно бити назначено на
коју врсту подстицаја се захтјев односи и који
документи се морају приложити.
Комисија формирана од стране Начелника општине, ће
разматрати захтјеве појединачно, утврдити чињенично
стање на терену и сачинити записник о испуњености
критеријума.
Приједлози о исплати подстицајних средстава, на
основу записника у којима је јасно прецизирана
испуњеност критеријума достављају се Начелнику
Општине.
Ако се утврди да подносилац захтјева није испунио
један или више критеријума, такав захтјев се одбацује
закључком.
Ако Комисија за подстицаје утврди да подносилац
захтјева достави Комисији нетачне податке, иста је
надлежна подносиоца искључити из програма за било
коју врсту подстицаја у наредне три године.
Рок за подношење захтјева је 15. 12. 2015. године.
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Исплата подстицајних средстава ће се вршити на
текући или жиро-рачун подносиоца.

средстава за ову намјену Начелник општине доноси
одлуку у ком проценту се врши регрес камате.

3. СТРУКТУРА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Крајњи рок за подношење пријава је 01.09.2015.године
и исплаћиваће се до висине расположивих средстава.

Програм подстицаја за унапређење пољопривредне
производње обухвата:

3.2. ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ
ПЛАСТЕНИКА

1.

Производња поврћа на подручју општине Козарска
Дубица је заступљена на изузетно малим површинама и
углавном се одвија за личне потребе, а незнатан дио се
пласира као тржишни вишак.

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

Регрес камате на кредите пласиране за набавку
основних средстава у пољопривреди,
подстицајна средства за изградњу пластеника,
подстицајна средства за испитивање плодности
земљишта,
подстицај производњи и дохотку,
организовање изложбе-сајма стоке и осталих
манифестација
помоћ удружењима појединцима,
субвенција крчења зараслог пољопривредног
земљишта
у
општинском
или
државном
власништву,
субвенција премије осигурања усјева и засада од
штетa,
постављање метеоролошке-прогнозне станице.

3.1. РЕГРЕС
КАМАТЕ
НА
ПЛАСИРАНЕ ЗА НАБАВКУ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Прошле године је предузеће Биоплод кренуло са
подизањем пластеника на површини од 0,6 ха са
тенденцијом даљег ширења у наредним годинама.С тим
у вези постоји могућност развоја ове производње с
циљем повећања површина под пластеницима и
значајнијег остваривања дохотка у овој врсти
производње.
За ове подстицаје Општина издваја из буџетских
средстава износ од 9.000,00 КМ.
Право на подстицајна средства за изградњу нових
пластеника и набавку опреме за пластеничку
производњу корисне површине од најмање 300 м2 по
пластенику имају физичка лица која се баве
пољоприврдном производњом, и која у текућој години
изврше улагања за наведену намјену. Корисници
остварују подстицајна средства на основу захтјева који
подносе Одјељењу за пољопривреду уз који прилажу
следећу документацију:

КРЕДИТЕ

Право на регресирану камату имају само физичка лица
који су корисници кредита за набавку основних
средстава у пољопривреди.
Право на регресирану камату имају само они
корисници који су средства намјенски искористили, а
што је утврдила Комисија провјером на терену у 2015.
години.

-

Обрачуната камата
(КМ)

Год. кам. %

Износ кредита

Датум поврата

Р.бр.

-

Датум пласмана

-

Број Уговора

За кориснике који су намјенски искористили средства
банка ће доставити појединачно преглед укупне камате
за 2015.годину приказан у следећем обрасцу:
Матични број

-

КОРИСНИК

Укупна средства за ову намјену предвиђена су у износу
од 8.000,00 КМ.

-

Рачуне о набавци материјала, опреме или о
извршеним услугама као доказ о инвестираним
средствима;
Висина подстицаја по овом основу је до 50% од
уложених средстава али не прелази 3.000 КМ по
кориснику,
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до
01.09.2015.г. и исплаћиваће се до висине
расположивих средстава.
Комисија формирана од стране Начелника
Општине а на основу приложене документације и
увидом на лицу мјеста констатује испуњеност
услова за остваривање права на подстицајна
средства и о томе сачињава записник.
Из састављених записника ће се јасно утврдити
колико подносиоца захтјева испуњава критеријуме;

3.2. ПОДСТИЦАЈНА
СРЕДСТВА
ИСПИТИВАЊЕ ПЛОДНОСТИ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЗА

За ову намјену издваја се износ од 5.000 КМ. С обзиром
на све интензивнију ратарску производњу у
комерцијалне сврхе, тако и за успјешну сточарску
производњу, плодност земљишта представља један од
лимитирајућих фактора. Пољопривредно земљиште се
све интензивније обрађује и све веће количине храњива
се износе из земљишта што доводи до постепене

На основу сумиране камате за све кориснике који
испуњавају услове за регрес камате и предвиђених
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првојагњене овце, категорију наљепши коњ и најљепши
пар коња.

деградације и осиромашења обрадивих површина. Због
свега овог, испитивање плодности земљишта
представља први и најзначајнији предуслов високих
приноса. С тим у вези постоји потреба субвенције ове
активности од стране Општине.

КРАВЕ:
Сименталац: 1.мјесто 300,00 КМ
1.мјесто 300,00 КМ
2.мјесто
2.мјесто 200,00 КМ
3.мјесто
3.мјесто 100,00 КМ
ЈУНИЦЕ:
Сименталац: 1.мјесто 300,00 КМ
1.мјесто 300,00 КМ
2.мјесто
2.мјесто 200,00 КМ
3.мјесто
3.мјесто 100,00 КМ

Исплата ће се вршити
на текући рачун
пољопривредника који ураде анализу уз рачун
институције или фирме која је урадила узимање
узорака и анализу.
3.5. ИНВЕСТИЦИЈЕ У НАБАВКУ ПРИКЉУЧНИХ
МАШИНА, ОРУЂА И ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА
СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Право на подстицајна средства из овог члана имају
физичка и правна лица која се баве пољопривредном
производњом, а која изврше улагања у текућој години
куповином пољопривредних прикључних машина,
оруђа и опреме произвођача ФПМ НОВА МЕХАНИКА
Козарска Дубица.

-

физичка лица прилажу потврду о регистрацији
газдинства,

-

правна лица прилажу и копију рјешења о упису у
судски регистар.

КМ

100,00

КМ
Холштајн:

200,00

КМ

100,00

КМ

1.мјесто 300,00 КМ
2.мјесто 200,00 КМ
3.мјесто 100,00 КМ
ПРВОЈАГЊЕНЕ ОВЦЕ:
1.мјесто 300,00 КМ
2.мјесто 200,00 КМ
3.мјесто 100,00 КМ

Подстицајна средства за ову намјену се остварују на
основу захтјева који се подноси Одјељењу за
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се
прилаже следећа документација:
Рачуни о извршеној набавци опреме, оруђа и
машина из производног програма
домаћег
произвођача оруђа и опреме,

200,00

СУПРАСНЕ НАЗИМИЦЕ:

Општина по овом основу ће издвојити 15.000 КМ из
буџета за 2015.годину.

-

Холштајн:

Награђен ће бити најљепши пар коња и најљепши коњ
са 200,00 КМ.
Комисија формирана од стране Начелника општине ће
бити задужена за оцјену и рангирање квалитетних грла
о чему ће сачинити записник на основу којега ће бити
исплаћене награде власницима грла.
3.7. ПОМОЋ УДРУЖЕЊИМА И ПОЈЕДИНЦИМА
Права на подстицајна средства из овог члана имају
пољопривредна удружења и физичка лица која се
налазе на територији општине Козарска Дубица.
Подршка за развој пословних активности унутар
удружења пољопривредних произвођача одобравати ће
се на основу захтјева, програма активности удружења и
задруга уз изјаву одговорног лица о тачности података
а у висини 3000 КМ по кориснику.

Висина подстицајних средстава за набавку по овом
члану утврђују се у износу од 10% од висине
инвестираних средстава и не могу бити већа од 2.000
КМ.

Удружења која су добила помоћ од Општине морају
доказати утрошак средстава до 90 дана од добијања
средстава.
Средства за исплату из овог члана исплаћива ће се до
висине расположивих средстава, а износе 15.000 КМ.
Захтјев за исплату средстава за намјену из овог члана
подноси се до 01.12.2015. године.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену
из овог члана подноси се најкасније до
01.11.2015.године и исплаћиваће се до висине
расположивих средстава.
3.6. ОРГАНИЗОВАЊЕ САЈМА-ИЗЛОЖБЕ СТОКЕ
И
ДРУГИХ
САЈМОВА
И
ИЗЛОЖБИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ

3.8.
СУБВЕНЦИЈА
КРЧЕЊА
ЗАРАСЛОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У
ОПШТИНСКОМ
ИЛИ
ДРЖАВНОМ
ВЛАСНИШТВУ

Сваке године на 12.10. на Михољдан у нашој општини
се одржавао сајам и изложба квалитетних грла стоке.
За оживљавање ове традиције и за остале
манифестације пољопривреде Општина ће издвојити
10.000,00 КМ.

Планирана средства за ову намјену износе 20.000 КМ.
Право на кориштење средстава имају произвођачи са
подручја општине Козарска Дубица, који су путем
Јавног огласа за закуп остварили право на кориштење
пољопривредног земљишта, а код којих је комисија
констатовала постојање зараслог земљишта, те о томе

Изложба квалитетних грла ће обухватити и наградити :
Краве (сименталац и холштајн), приплодне јунице
(сименталац и холштајн), супрасне назимице,
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кад за то постоје временски услови који погодују
ширењу биљних болести.

сачинила записник. Корисници који испуњавају горе
наведене услове имају право на бесповратна средства у
максималном износу од 0,10 КМ/м2 искрченог и
уређеног зараслог пољопривредног земљишта а
максимално 3.500,00 КМ по кориснику.

Износ средстава за ову намјену је 10.000 КМ.

Обавезе корисника:
-

СУБВЕНЦИЈА УВОЂЕЊА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
Значај овакве врсте субвенција се огледа у стимулацији
производних субјеката за стандардизацију своје
производње с циљем добијања сертификата који су
потребни за испуњење услова приликом извоза
производа. Наиме, познато је да европско и остала нама
доступна тржишта траже исуњавање одређених услова
за робу која долази на њихово тржиште. С тим у вези,
се појављује потреба да локална заједница крене са
стимулацијом овакве врсте, односно субвенцијом, која
би олакшала нашим производним субјектима добијање
сертификата. Ову врсту субвенција је својим
Правилником
планирало
и
Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде па постоји
реална потреба да и локална заједница предузме прве
кораке у овом погледу.

Да изврше крчење предметног земљишта и исто
привреде култури,
да редовно измирује обавезе по уговору,
да омогући надлежној комисији да прати и
контролише крчење земљишта.

Потенцијални корисници ових средстава уз захтјев су
дужни доставити:
1.
2.
3.
4.

Копију уговора о закупу пољопривредног
земљишта,
записник комисије о увођењу у посјед са
констатованим површинама зараслог земљишта,
доказ о редовним уплатама обавеза по уговору о
закупу пољопривредног земљишта,
записник комисије о површини искрченог
земљишта.

Висина средстава за ову намјену износе 10.000 КМ, а
одобраваће се са завршетком увођења и добијања
сертификата што ће се доказивати добијеном
документацијом, а што ће утврдити комисија за додјелу
подстицаја коју именује Начелник Општине. Рок за
подношење документације је 31.08.2015. а исплаћиваће
се у складу са расположивим средствима за ову
намјену.

Рок за подношење захтјева је 01.10.2015. године. Након
истека рока комисија коју ће именовати Начелник
Општине ће провјерити испуњеност услова о чему ће
сачинити записник.
Уколико не буде заинтересованих физичких лица,
Одјељење ће расписати оглас за крчење канала на горе
поменутим површинама у вриједности одобрених
средстава.
3.9. СУБВЕНЦИЈА ПРЕМИЈЕ
УСЈЕВА И ЗАСАДА ОД ШТЕТА

Овлашћује се Начелник општине да може вршити
преусмјеравање средстава из једне у другу намјену.
Уколико сва расположива средства не буду утрошена
према овом Прoграму разлика се може усмјерити у
друге намјене у пољопривредне сврхе у складу са
законом.

ОСИГУРАЊА

Утврђује се износ за ову намјену у висини од 8.000 КМ.
Износ премије осигурања који се субвенционише не
може бити већи од 1.500 КМ по кориснику а
исплаћиваће се у складу са расположивим средствима и
процентуално на број корисника.
3.10.
ПОСТАВЉАЊЕ
ПРОГНОЗНЕ СТАНИЦЕ

Број: 02-013-109/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

МЕТЕОРОЛОШКО-
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Сврха извјештајно-прогнозних послова је стални
надзор, преглед и посматрање биља како би се уочило
кретање штетних организама. Прикупљени подаци се
евидентирају , користе и ажурирају како би се ефикасно
и рентабилно проводиле мјере заштите и спријечило
ширење штетних инсеката.

ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА САОБРАЋАЈНИЦА
-Градских улица, локалних и некатегорисаних
путеваза 2015. годину
УВОД

Сврха ове станице је да прикупљањем и обрадом
агрометеоролошких података пружи правовремена
информација о почетку, дужини трајања и интензитету
одређене биљне болести што ће знатно олакшати
пољопривредним произвођачима да реагују у право
вријеме.

На подручју општине имамо око 765 км саобраћајница.
Путна мрежа се дијели у три зоне :
1.
2.
3.

Крајњи циљ је да се биљке што мање третирају
заштитним сретствима то јест да се то чини само онда

4

градске улице – 45 км
локални путеви- 170 км
некатегорисани путеви – 550 км
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саобраћајницама у сеоском пордучју

Од укупне дужине градке улице су пресвучене
асвалтом око 85 %. Просјечна ширина асвалтиране
површине је 5 м и дужине цца 35 км. Локалне
саобраћајнице су асвалтиране око 50 %. Просјечна
ширина локалних
саобраћајница је
4 м.
Некатегорисани путеви асвалтирани су око 10 % од
укупне километраже a просјечна ширина 3 м.

30.000,00 КМ
60.000,00 КМ

Б
ОДРЖАВАЊЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Остатак саобраћајница су макадамски путеви.

1.Постављање
сигнализације :
а.) Саобраћајни
15.000,00 КМ
б.) Саобраћајни
15.000,00 КМ

Опрема неопходна за сигурност саобраћаја је
хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација.
На свим градским улицама и локалним путевима
постављена је вертикална , а на граским улицама и
хоризонтална сигнализација.

2.
Одржавање
сигнализације

Будџетом за 2015.г. за одржавање путева укупно
предвиђена средства су 600.000 КМ од чега 100.000 КМ
из изворних прихода и 500.000 КМ по основу прихода
од Накнаде за развој неразвијених дијелова општине на
чијем подручју се врши експлоатација и транспорт
шумских сортимената.

САОБРАЋАЈНЕ

вертикалне
знаци
знаци

на
на

саобраћајне
подручју
сеоском

хоризонталне

гарада
подручју

саобраћајне
15.000,00 КМ

Укупно средства за саобраћајну сигнализацију
45.000,00 КМ
УКУПНO I

105.000,00 KM

Трошење средстава врши се на основу усвојеног
Програма одржавања и Програма инвестиција за дати
период.

II
ОДРЖАВАЊЕ
САОБРАЋАЈНИЦА

I
ОДРЖАВАЊЕ
САОБРАЋАЈНИЦА

АСФАЛТИРАНИХ

Стање макадамских путева након завршетка зимског
периода 2014/2015 је веома лоше.

У складу са износом средстава која су усвојена у
Буџету за 2015. годину нећемо бити у могућности
финансирати обухватније санације асвалтираних улица
тј . комплетно пресвлачење појединих саобраћајница.
План је санација ударних рупа како на градским тако и
на сеоским асвалтним саобраћајницама.

Један од главних разлога за овакво стање су прије свега
поплаве које су током 2014.г. проузроковале велика
оштећења.

МАКАДАМСКИХ

Такође , и у периоду 2012-2014.г. средства која су
издвајана за ове намјене нису била довољна за
озбиљније санације на макадамским путевима.

Програмом предвиђени радови
су довољни за
одржавање саобраћајница како се не би угрозила
сигурност учесника у саобраћају. Уколико се буџетом
обезбједе додатна средства извршиће се проширење а у
складу са постојећим програмом.

Обзиром на тешко стање , а и због бољег очувања
саобраћаница активности у 2015.г. биће подијељене у
неколико праваца:
А . ИСКОП ПУТНИХ ЈАРАКА И ОДВОЗ ЗЕМЉЕ

Највећи проблем представља недостатак вертикалне
саобраћајне сигнализације. Из наведених разлога ове
године предвиђа се повећање износа средстава за ову
набавку.
Посебно ће се обратити пажња на
обиљежавању до сада не обиљежених мјеста али и
поправак и санацију оштећених саобраћајних знакова.

У предходном периоду мало се водило рачуна око
прокопавања и одржавања јарака поред путева.
Услед недостатка наведених одводних објеката
оборинске
воде
су
услед
накупљања
на
саобраћајницама додатно носиле већ насути материјал
те стварале велика оштећења.

Код радова на хоризонталној сигнализацији, обавезни
смо извршити обнову средишње линије , пјешачке
прелазе и срелице за усмјеравање саобраћаја.

Циљ је да се у складу са могућностима ове године више
да значаја изградњи ове врсте објеката.

А
ЗА ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТИРАНИХ
САОБРАЋАЈНИЦА (градских улица ,локалних и
некатегорисаних путева)

Други велики проблем јесу клизишта. Земља која се
обрушава затрпава саобраћајнице и представља
опасност за учеснике у саобраћају али и опасност за
друге објекте који се налазе у зони клизишта.

Предвиђена средства распоређена су према исказаним
потребама на радове:
- Крпање ударних рупа на асфалтираним
саобраћајницама у гарду
30.000,00 КМ
- Крпање ударних рупа на асфалтираним

Прије стварне интервенције на санацији клизишта
углавном се морају одрадити интервентне активности .
Предвиђена средства за ове двије активности су :
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1. Ископ јарака поред саобраћајнице
2. Укањање одрона на клизиштима код
јавних објеката

50.000,00 КМ
20.000,00 КМ

Укупно А

70.000,00 КМ

Укупно предвиђена средства ( I+II+III )
600.000,00 KM
Реализација планираних активности спроводиће се
након проведене процедуре избора најповољнијег
извођача радова за наведене области.

Б.
ОДРЖАВАЊЕ
МАКАДАМСКИХ
САОБРАЋАЈНИЦА НАСИПАЊЕМ МАТЕРИЈАЛА

Сви радови ће се вршити тек по издавању радног
налога који ће се сачињавати у складу са реалним
потребама и стањем на конкретном путном правцу.
Надзор над провођењем планираних активности врши
представник Одјељења за стамбено комуналне послове
.
Уколико реализација Буџета буде одступала од
предвиђеног плана и овај програм одржавања
прилагођаваће се датим околностима.

Макадамске саобраћајнице одржавају се посипањем
путева каменом и шљунком .
Ова активност се дијели на одржавање макадамских
саобраћајница у градском и сеоском подручју.
Посебна подјела је и на локалне и некатегорисане
путеве.

Број: 02-013-110/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

Приликом расподјеле средстава приоритет су локални
путеви и путеви којима саобраћа аутобуски саобраћај.
Некатегорисани путни правци одржаваће се у складу са
реалним потребама и могућностима.
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1. За одржавање макадамских градских улица
25.000,00 КМ

ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

За одржавање локалних макадамских путева
200.000,00 КМ

УВОД
Законом о комуналним дјелатностима („Сл.гласник
Републике Српске“, број:124/11) утврђене су
дјелатности од посебног јавног интереса, начин
обезбјеђивања посебног јавног интереса , организација
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог
финансирања.

2. За некатегорисаних макадамских путева
140.000,00 КМ
Укупно Б
365.000,00 КМ
Ц .ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ ПРОПУСТА И
МАЊИХ МОСТОВА

Комуналне дјелатности од посебног јавног интереса
овим Законом разврстане су у двије групе и то:
1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и
2. дјелатности заједничке комуналне потрошње

Сваке године указује се потреба за санацијом бетонских
пропуста као објеката који служе за одводњу
оборинских вода . Велике проблеме стварају
транспорти великих терета који оштећују наведене
објекте тј. доводе до пуцања и слијегања истих , али
указује се и потреба за чишћењем постојећих.

У дјелатности
заједничке комуналне потрошње
убрајају се :
- Чишћење јавних површина у насељеним мјестима
(прикупљање, одвожење, депоновање , уништавање
отпада и падавина)
- Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених
и рекреационих површина обухвата : одржавање
дрвећа, дрвореда и другог шумског растиња, сијање
траве, одржавање и опремање површина и
одржавање у функциноналном стању парковских
клупа,реквизита на дјечијим игралиштима и
осталих реквизита за забаве у парковима ,
дрвредима
,
травњацима,
зеленило
уз
саобраћајнице, зелене површине уз стамбене
зграде, површине за рекреацију, отворене плаже,
обале ријека....
- Одржавање јавних саобраћајних површина у
насељеним мјестима (поправка и модернизација
улица, тротоар , тргова, објеката за јавну расјету и
вертикалне
и
хоризонталне
саобраћајне
сигнализације),

Услед промјене токова поједнине ријеке су знатно
угрозиле или чак у потпуности уништиле плочасте
пропусте – мостове. Услед великих удара воде
поткопана су крила моста и самим тим угрожена
сигурност преласка и саобраћаја преко истих.
У циљу санације наведених проблема издвојена
срдерства за ове намјене су
50.000,00 КМ
Укупно Ц
УКУПНO II ( А+Б+Ц )

50.000,00 КМ
485.000,00 KM

III ОСТАЛИ РАДОВИ
Остали радови на одржавању јавних објеката у путном
појасу
10.000,00 КМ
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3.2.


Одвођење атмосрерских падавина и других вода са
јавних површина (уклањање кишнице, снијега и
леда са јавних порвшина),
Јавна расвјета у насељеним мјестима (освјетљавање
саобраћајних и других јавних површина у
насељеним мјестима),
Дјелатност зоохигијене (хватање и збрињавање
напуштених и угрожених домаћих животиња,
превожење и смјештај у посебне објекте , исхрана и
ветеринарска заштита, еутаназија старих животиња
и сигурно уклањање лешева са јавних површина и
санација терена).

Кошење и уређење партизанских гробаља
Предвиђена средства........................1.600,00 КМ

3.3.
Уређење површина на којима се одржавају
зборови (Милића и Срефлије)

Предвиђена средства........................2.600,00 КМ
3.4.


Одржавање десне обале Уне
Предвиђена средства........................1.600,00 КМ

3.5.
Набавка, садња, залијевање и одржавање
цвијећа у главном градском парку и Светосавској улици

Предвиђена средства....................... 7.000,00 КМ

Средства за обављање комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње обезбјеђује се из
буџета Општине на основу прихода остварених из:
1. комуналне накнаде
2. дијела накнаде за кориштење добара од општег
интереса
3. дијела прихода од пореза на непокретности
4. дијела накнада за дате концесије
5. Осталих прихода

2.7. Уклањање, орезивање и садња дрвећа у парковима
и дрворедима

Предвиђена средства......................14.500,00 КМ
УКУПНО:
60.000,00 КМ

Овим Програмом дефинише се :

3.

-

3.1.
Kрпање
ударних
рупа
на
асфалтним
саобраћајницама

Предвиђена средства................... ..60.000,00 КМ

-

3.6.
Остала кошења и уређења јавних зелених
површина

Предвиђена средства........................7.000,00 КМ

обим и квалитет одржавања и обнављања
комуналних објеката и уређаја и комуналних
услуга заједничке комуналне потрошње
висина потребних средстава за реализацију
програма и распоред средстава по намјенама за
сваку дјелатност посебно
мјере за спровођење програма.

3.2. Одржавање и санација мостова и пропуста

Предвиђена средства.................. .. 50.000,00 КМ
3.3. Одржавање макадамских саобраћајница посипањем
шљунка и камена

Предвиђена средства...................365.000,00 КМ

Реализација
активности
заједничке
комуналне
потрошње вршиће се у складу са
оперативним
плановима и програмима:

1.

Чишћење јавних површина

Прање јавних саобраћајних површина
Предвиђена средства........................8.000,00 КМ

1.3.


Одржавање сливника
Предвиђена средства........................4.200,00 КМ

Одржавање подразумијева насипање посипним
материјалом, ваљање и равнање грејдером

3.4. Ископ путних јарака на путевима

Предвиђена средства......................70.000,00 КМ

1.1.
Чишћење,
прикупљање,
одвожење,
депоновање и уништавање отпада
У насељеним мјестима

Предвиђена средства....................153.500,00 КМ
1.2.


Одржавање јавних саобраћајних површина

3.5. Одржавање саобраћајне сигнализације:
- вертикалне

Предвиђена средства.................... 30.000,00 КМ
- хоризонталне

Предвиђена средства.................... 15.000,00 КМ
3.6. Остали радови на одржавању јавних путева и
остале путне инфраструктуре

Предвиђена средства......................10.000,00 КМ

1.4.
Одржавање фонтана

Предвиђена средства........................4.300,00 КМ
УКУПНО:
170.000,00 КМ

У К У П Н О:

2.
Одржавање, уређивање и опремање јавних
зелених и рекреационих површина

4. Одвођење атмосферских падавина и других вода
са јавних површина

2.1. Кошење и одржавање парковских површина

Предвиђена средства......................25.700,00 КМ

4.1. Расходи за услуге зимске службе

Предвиђена средства................. ..100.000,00 КМ
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5. Одржавање водопривредних објеката

Ред.
бр.

5.1.Утрошак средстава за одржавање објеката за
одбрану од поплава

Предвиђена средства....................30.000,00 КМ

НАЗИВ ЗАДАТКА
ЗАДАЦИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
КОНТИНУИРАНО ТОКОМ
ЧИТАВЕ ГОДИНЕ ПО УКАЗАНОЈ
ПОТРЕБИ

6. Јавна расвјета
1.

-

Израда Планске документације
усклађене са новим Законом о
заштити и спасавању уванредним
ситуацијама

2.

-

Континуирано
ажурирање
планских докумената

3.

-

Попуна јединица и штабова ЦЗ

4.

-

Стална
сарадња
са
повјереницима
ЦЗ,
предсједницима савјета МЗ и
становништвом по питањима
значајним
за
успјешно
функционисање система заштите
и спасавања

Посебним уговорима и конкретнијим програмима за
сваку од наведених дјелатности вршиће се детаљније
планирање и реализација конкретних активности, а у
складу са овим програмом.

5.

-

Ангажовање Одсјека ЦЗ заједно
са
стручним
тимом
за
уништавање
неексплодираних
убојних
средстава
и
минскоексплозивних средстава

Контролу провођења наведеног програма врше
надзорни орган и лица овлаштена за контролу
именована од стране надлежног органа Општине
Козарска Дубица .

6.

-

Ангажовање
јединица
ППЗ
приликом настанка пожара већих
размјера

7.

-

Ангажовање Одсјека цивилне
заштите код опасности од
поплава
кроз
провођење
превентивних и оперативних
мјера

8.

-

Ангажовање Одсјека ЦЗ по
питању праћења ситуације у вези
евентуалне
појаве
већих
епидемијских заразних обољења
и предлагање превентивних и
оперативних мјера

9.

-

Ангажовање јединица и штабова
ЦЗ по Плану функционисања
Одсјека ЦЗ

10.

-

Координацијa на обавјештавању,
проналажењу, обиљежавању,
прикупљању као и уништавању
минскоексплозивних убојних
средстава

11.

-

На основу ГОП-а заштите од
поплава као и пожара, праћење
реализације планираних задатака
и учешће у координацији у
случају акцидентних ситуација

12.

-

Активности везане за акцију
''ЖЕТВА''
а) преузимање МЕС-а
б) складиштење МЕС-а
ц) вођење прописане евиде-нције
д) предавање истог ''А ТИМ-у''
РУЦЗ

13.

-

Стална сарадња са надлежним
републичким институцијама у
вези
праћења
стања
водозаштитних објеката
и

6.1. Утрошак електричне енергије за јавну расвјету

Предвиђена средства....................240.000,00 КМ
6.2. Одржавање јавне расвјете

Предвиђена средства.................... 30.000,00 КМ
У К У П Н О:
270.000,00 КМ
7. Зоохигијена


Предвиђена средства......................15.000,00 КМ

За реализацију наведеног програма задужено је
надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове.

Број: 02-013-111/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

118.
ПРОГРАМ

РАДА

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА
ДУБИЦА
ЗА 2015.ГОДИНУ
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама, (''Службени гласник РС'' број:
121/12.), члана 30. алинеја 10. Закона о локалној
самоуправи, (''Службени гласник РС'' број: 101/04,
42/05, 118/05. и 98/13.) и члана 33 .тачка 11. Статута
Општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 3/14) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, (''Службени гласник Општине Козарска
Дубица'', број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица на 26. редовној сједници одржаној дана
30.04.2015 године, донијела је
ПРОГРАМ РАДА ОДСЈЕКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА ЗА 2015. ГОД.

8
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евентуалне
поплава

14.

-

угрожености

од

3.

Сарадња
Одсјека
ЦЗ
са
хуманитарним, невладиним и
еколошким организацијама и
ангажовање јединица ЦЗ у
случају акцидената

15.

-

Опремање јединица и штабова
цивилне
заштите
према
материјалној формацији

16.

-

Извршавање
задатака
постављених
од
стране
Начелника
општине
и
Републичке управе цивилне
заштите

17.

-

Информисање становништва по
питању
угрожености
од
елементарних непогода и других
несрећа

-Ажурирање оперативних
цивилне заштите:

-

Стална сарадња са школама

19.

-

Сарадња са савјетима МЗ по
питањима од значаја за ЦЗ

20.

-

Активно учешће у Форуму за
безбједност

21.

-

Учествовање на савјетовањима и
семинарима у вези проблематике
ЦЗ

22.

-

Стална сарадња са Полицијском
станицом у вези минскоексплозивних средстава и других
питања везаних за безбједност
грађана

23.

-

Сарадња са Црвеним крстом по
питању угроженог
становништва приликом
акцидентних ситуација

4.

-

Ажурирање оперативних
планова цивилне заштите:
а) План збрињавања угрожених и
настрадалих

5.

-

6.

-

-

-

Израде
нове
процјене
угрожености усклађене са новим
Законом о заштити и спасавању

-

Израда плана попуне јединица
цивилне заштите
Попуна јединица опште намјене
Израда годишњег Извјешатаја о
раду и приједлог
Програма рада Одјека цивилне
заштите

2.

-

Ажурирање
заштите:

планoва

цивилне

-

Ажурирање оперативних
планова цивилне заштите:

јуни 2015. год.

Јануар 2015. год.

јули 2015. год.

8.

-

-Ажурирање
оперативних
планова цивилне заштите:
а) План асанације терена
б) План заштите животне
околине
ц) План заштите биља и биљних
производа

август 2015. год.

9.

-

Ажурирање
плана
употребе
јединица цивилне заштите
Попуна
специјализованих
јединица цивилне заштите

септембар 2015.
год.

10.

-

Ажурирање плана везе:
Попуна јединица опште намјене
Приједлог плана финансирања
цивилне заштите у 2016. год.

октобар 2015.
год.

11.

-

Ажурирање и попуна штабова и
повјереника:

новембар 2015.
год

-

Ажурирање евиденција људи и
материјално
техничких средстава

12.

фебруар 2015.
год.

Израда плана обуке јединица и
штабова цивилне заштите
-Попуна
специјализованих
јединица цивилне заштите

Увођење базе података у
компјутер
Израда полугодишњег извјештаја
Републичкој управи цивилне
заштите
Ажурирање оперативних
планова цивилне заштите:
а) План заштите и спашавања
животиња и намирница
животињског поријекла
б) План прве медицинске помоћи

-

а) План мјера приправности
б) Мобилизацијски план
-

мај 2015. год.

-

Сарадња са сусједним
општинама по питањима
значајним за рад службе ЦЗ

-

Ажурирање оперативних
планова цивилне заштите:
а) План заштите и спашавања из
рушевина
б) План заштите и спашавања на
води и под водом
Спровођење обуке јединица
цивилне заштите

7.

МЈЕСЕЧНИ ПРОГРАМ РАДА
ОДСЈЕКА
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
1.

април 2015. год.

а) План заштите и спашавања од
пожара
б) План заштите од НУС-а и
минско-експлозивних средстава

-

24.

март 2015. год.

а) План склањања људи, материјалних
и других добара
б) План евакуације

-

18.

планова

-

Израда годишњег Извјештаја о
раду за потребе РУЦЗ

-

Израда Програма рада за наредну
годину за потребе РУЦЗ

децембар 2015.
год.

Број: 02-013-112/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------
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Службени гласник Општине Козарска Дубица
ОДЛУКУ
о расподјели средстава предвиђених за проширене
облике социјалне заштите

119.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи,
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05. и 98/13.) и члана 33. Статута Општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14.), Скупштина општине
Козарска Дубица, на 26. редовној сједници, одржаној
дана 30.04.2015.године, донијела је

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин расподјеле средстава
предвиђених Буџетом Општине за финансирање
проширених облика социјалне заштите за 2015. годину
у укупном изноу од 60.000 КМ и то како слиједи:

ОДЛУКУ
о усвајању Плана инвестиција за 2015. годину

1.
Помоћ за школовање дјеце из сиромашних
породица:
- Помоћ за накнаду трошкова превоза
ученика са посебним потребама
9.000 КМ
- Помоћ за набавку уџбеника и школског
прибора
500 КМ
500 КМ
- Субвенционисање трошкова становања

Члан 1.
Усваја се План инвестиција за 2015. годину (у даљем
тексту: План инвестиција).
Члан 2.

2.
Рекреација и љетовање дјеце и омладине из
сиромашних породица и дјеце и омладине са сметњама
у развоју – „Кумбор“
2.000 КМ

План инвестиција је саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.

Услуге персоналне асистенције за
лица са инвалидитетом

Средства за реализацију Плана инвестиција обезбједиће
се:
-

3.

У буџету Општине Козарска Дубица,
Кредитним средствима и
Грантовским средствима.

4.
-

Члан 4.
О извршењу Плана инвестција стараће се начелник
Општине Козарска Дубица.

Једнократна новчана помоћ
Субвенције за:
утрошак електричне енергије,
утрошак воде,
станарину,
набавку огревног дрвета

9.000 КМ
11.000 КМ
3.000 КМ
500 КМ
3.000 КМ
1.000 КМ

5.
Субвенција трошкова сахране корисника
новчане помоћи
1.500 КМ

Члан 5.

6.
Субвенција за набавку народног хљеба и
брашна
19.000 КМ

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

Члан 2.

Број: 02-013-116/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

За извршење ове Одлуке задужује се Начелник за
финансије, рачуноводство и наплату буџета и директор
Центра за социјални рад Козарска Дубица.
Члан 3.

120.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
објављена у („Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“, број: 1/14.)
Члан 4.

На основу члана 11. Закона о социјалној заштити,
(„Службени гласник РС“, број: 37/12.), Закона о
локалној самоуправи, („Службени гласник РС“, број:
101/04, 42/05, 118/05. и 98/13.), члана 6. Одлуке о
додатним проширеним облицима социјалне заштите,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
5/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14.) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 4/14.), Скупштине
општине Козарска Дубица на 26. редовној сједници,
одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.
Број: 02-013-117/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------
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ОДЛУКУ

121.

о начину и условима продаје хаварисаног
путничког аутомобила марке VW Pasat CC у
власништву Општине Козарска Дубица путем
усменог јавног надметања - лицитације

На основу члана 30. а у вези са чланом 6 и чланом 63.
став 4. Закона о локалној самоуправи, („Службени
гласник Републике Српске“, број: 11/04, 42/5, 118/05. и
98/13.) и члана 33. Статута Општине Козарска Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14.), Скупштина општине Козарска Дубица, на 26.
редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015.,године,
донијела је
ОДЛУКУ
о давању на коришћење покретне војне имовине
-теретног возила:Камиона ТАМ 110МЕТЕО

Овом Одлуком уређују се начин и услови јавне продаје
хаварисаног путничког аутомобила марке, VW Pasat CC
у власништву Општине Козарска Дубица путем
усменог јавног надметања – лицитације.

Члан 1.

Члан 2.

Овом Одлуком, предузећу МХ „ЕРС“-МП а.д ТребињеЗП
„Електрокрајина“
а.д
Бања
Лука
РЈ
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“
Козарска
Дубица,
ул.Меше Селимовића 79, 79240 Козарска Дубица (у
даљем тексту:Корисник), даје се на коришћење:Камион
ТАМ 110МЕТЕО (број шасије 850003465, бр.мотора
851001842, год.производње 1985) и преноси право
регистрације, за потребе обављања дјелатности овог
предузећа.
Члан 2.

Почетна продајна цијена хаварисаног аутомобила из
члана 1. ове Одлуке износи:
- 10.884,94 (десетхиљадаосамстотинаосамдесетчетири и
94/100 КМ).
Члан 3.

Члан 1.

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан да
положи кауцију у износу од 10% од почетне продајне
цијене аутомобила. Положена кауција се неће вратити
учеснику који је уплатио кауцију, а није учествовао у
јавном надметању, као и учеснику у поступку
лицитације који је излицитирао највишу цијену, а
накнадно одустане од куповине аутомобила.

Међусобна права и обавезе између Општине и
Корисника у вези са коришћењем теретног возила из
члана 1. ове Одлуке регулисаће се Уговором о остави.

Кауција се уплаћује на јединствен рачун трезора
Општине Козарска Дубица број:
551 024 0000 852308 код Unikredit bank или бр. 562 010
8034699275 NLB Razvojna banka.

Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да у име Општине
Козарска Дубица раскине са предузећем „Водовод“ а.д
Козарска Дубица, Уговор о остави бр.01-47-57/9-13 од
13.8.2013.године.
Члан 4.

За учешће у лицитацији потреба су најмање два
учесника.

Овлашћује се Начелник општине да у име Општине
Козарска Дубица закључи са Корисником, Уговор о
остави за теретно возило из члана 1.ове Одлуке.

Ако се на лицитацији јави само један учесник, може се
приступити поступку продаје непосредном погодбом –
под условом да цијена не може бити нижа од почетне
цијене објављене у огласу о лицитацији.

Члан 5.

Члан 4.

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

Са учесником лицитације који буде изабран као
најповољнији закључиће се уговор о купопродаји.

Број: 02-013-119/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

Купац
је
обавезан
уплатити
излицитирану
купопродајну цијену аутомобила у року од 15 дана од
дана закључивања уговора о купопродаји а предаја
аутомобила ће се извршити одмах по уплати укупне
купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник.

122.

Члан 5.

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05. и 98/13.) и члана 33. Статута
општине Козарска Дубица, („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 03/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица на 26. редовној сједници,
одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је

Оглас о лицитацији хаварисаног аутомобила у
власништву Општине Козарска Дубица из члана 1. ове
Одлуке, објавиће се у дневном листу „ПРЕС РС“, на
огласној табли Општинске управе Општине Козарска
Дубица и на веб страници општинске управе Општине
Козарска Дубица, најкасније 15 дана прије дана
одређеног за дан лицитације.
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Члан 6.
4. О мјесту, трајању и начину јавног излагања Нацрта
Плана јавност ће се обавијестити објављивањем огласа
у дневним новинама као и путем Радио-телевизије
Козарска Дубица, те на Огласној табли Општинске
управа Општине Козарска Дубица, најмање два пута, с
тим да се прва обавијест објављује 8 дана прије почетка
јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања
нацрта Плана.

Овлашћује се начелник Општине Козарска Дубица да:
-

Распише оглас о јавној продаји – лицитацију
хаварисаног путничког аутомобила марке VW Pasat
CC у власништву Општине Козарска Дубица,
Да именује Комисију за спровођење поступка
лицитације и
Да након спроведеног поступка лицитације
закључи уговор о купопродаји аутомобила.

5. Јавни увид ће трајати 30 дана, а тачан термин трајања
јавног увида утврдиће Одјељење за просторно уређење
као носилац припреме Плана.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

6. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-118/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-120/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

124.

123.

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14.) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 26. редовној сједници,
одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је

На основу члана 47.став 1. Закона о уређењу простора и
грађењу, („Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05. и 98/13.) и члана 33. Статута Општина
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14), Скупштина општине
Козарска Дубица на 26. редовној сједници, одржаној
дана 30.04.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I

ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине Козарска Дубица прихвата
Информацију о раду Правобранилаштва Републике
Српске – Сједиште замјеника Приједор за 2014.годину.

1.Скупштина општине Козарска Дубица утврђује Нацрт
Плана парцелације „Шпиља“ (у даљем тексту: Нацрт
Плана), у дијелу обухвата:

II
- земљиште означено као к.ч бр.875/1 уписане у К.О
Козарска Дубица 1, која с еналази иза стамбеног насеља
у Улици 18.Септембра и то глдајући са путног правца
Козарска Дубица-Костајница са лијеве стране улице;

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-105/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

- земљиште означено као:дио к.ч бр.66/1 и к.ч бр.66/47
уписане у К.О Козарска Дубица 1, која с еналази иза
стамбеног насеља у Улици 18.Септембра и то гледајући
са путног прваца Козарска Дубица-Костајница са десне
стране улице.

125.

Које је израдило предузеће „Пројект“ а.д Бања Лука као
носилац израде Плана.

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14.) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 26. редовној сједници,
одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је

2. Нацрт Плана се излаже на Јавни увид у складу са
обавезом утврђеном одредбама члана 47.Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр.40/13).
3. Нацрт Плана изложиће се на јавни увид на паноу
испред Велике сале Скупштине општине Козарска
Дубица, Светосавска бр.5, други спрат те просторијама
предузећа „Пројект“ а.д Бања Лука.

ЗАКЉУЧАК
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I

II

Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о реализацији аката донесених на
сједницама Скупштине општине Козарска Дубица од
29.12.2014. до 31.03.2015.године.

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Oпштине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-108/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

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

128.

Број: 02-013-106/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14.) и члана 113. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.),
Скупштина општине Козарска Дубица, на 26. редовној
сједници, одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је

126.
На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14.) и члана 113. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.),
Скупштина општине Козарска Дубица, на 26. редовној
сједници, одржаној дана 30.04.2015. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Козарска Дубица усвaјa Програм
улагања и субвенција у пољопривреди за 2015. годину.
II
Саставни дио овог Закључка је Програм улагања и
субвенција у пољопривреди за 2015. годину.

I
Скупштина општине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска
Дубица за период 01.01.2014. - 31.12.2014. године.

III
За провођење овог Закључка задужује се Одјељење за
пољопривреду.

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

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

Број: 02-013-107/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-109/1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

127.
На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14.) и члана 113. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.),
Скупштина општине Козарска Дубица на 26. редовној
сједници, одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је

129.
На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14.) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 26. редовној сједници,
одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I

ЗАКЉУЧАК
I

Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај
о раду начелника Општине Козарска Дубица и
општинске управе за 2014. годину.

Скупштина општине Козарска Дубица усваја Програм
одржавања саобраћајница, градских улица, локалних и
некатегорисаних путева за 2015.годину.
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II

131.

Саставни дио овог Закључка је Програм одржавања
саобраћајница,
грдских
улица,
локалних
и
некатегорисаних путева за 2015. годину.

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама, (''Службени гласник РС'', број:
121/12.), члана 30. алинеја 10. Закона о локалној
самоуправи, (''Службени гласник РС'', број: 101/04,
42/05, 118/05. и 98/13.) и члана 33. тачка 11. Статута
општине Козарска Дубица, („Службени гласник
општине Козарска Дубица“, број: 3/14.) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 4/14.), Скупштина општине Козарска
Дубица на 26. редовној сједници одржаној дана
30.04.2015. године, донијела је

III
За провођење Програма одржавања саобраћајница,
градских улица, локалних и некатегорисаних путева за
2015. годину, задужује се Одјељење за стамбенокомуналне послове.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ЗАКЉУЧАК
I

Број: 02-013-110/1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

Усваја се Програм рада Цивилне заштите Општине
Козарска Дубица за 2015. годину.
II

130.

Саставни дио овог Закључка чини Програм радa
Цивилне заштите Општине Козарска Дубица за 2015.
годину.
III

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14.) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 26. редовној сједници,
одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је

За провођење овог Програма задужује се Одсјек
цивилне заштите.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ЗАКЉУЧАК
I

Број: 02-013-112/1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

Скупштина општине Козарска Дубица усваја Програм
заједничке комуналне потрошње за 2015. годину.
II
Саставни дио овог Закључка је Програм
комуналне потрошње.
III

заједничке

132.
На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14.) и члана 113. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица (''Службени
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.),
Скупштина општине Козарска Дубица на 26. редовној
сједници, одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је

За провођење
Програма
заједничке комуналне
потрошње задужује се Одјељење за стамбенокомуналне послове.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ЗАКЉУЧАК
I

Број: 02-013-111/1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

Скупштина oпштине Козарска Дубица не усваја
Финансијски извјештај за период 01.01.2014.31.12.2014. године Удружења „Ратних војних
инвалида“ Козарска Дубица.
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II

III

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

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

Број: 02-013-114/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-121/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

133.

135.

На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14.) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 26. редовној сједници,
одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,118/05 и
98/13 ) и члана 54.Статута Општине Козарска Дубица
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
03/14) Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о одобрењу горива

ЗАКЉУЧАК
I
I
Одобрава се МИЛИ ЗЕЉИЋУ, секретару СРПСКОГ
ПРОСВЈЕТНОГ
КУЛТУРНО
УМЈЕТНИЧКОГ
ДРУШТВА ,,ПРОСВЈЕТА'' Козарска Дубица, да може
сипати 40 литара М-Б, на бензиским пумпама
Компаније АРС у сврху одласка у Сарајево на
службени пут.
II

Скупштина општине Козарска Дубица прихвата
Информацију о оцјењивању службеника у Општинској
управи.
II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције 4126- Трошкови услуга превоза и горива.

Број: 02-013-115/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Небојша Миловчевић, дипл.инж.
------------------------------------------------------------------------

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

134.
На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14.) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 26. редовној сједници,
одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је

IV
Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Козарска
Дубица.
Број: 01-434-37/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.03.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Козарска Дубица покреће
Иницијативу за оснивање завичајног музеја у Козарској
Дубици.

136.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (
"Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13 ) и члана 65. Статута oпштине Козарска Дубица
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица", број:
03/14), Начелник општине д о н о с и

II
Задужује се општинска управа да без одлагања
приступи обезбјеђивању материјалних, правних и
других претпоставки за функционисање музеја, те да у
року од 60 дана предложи доношење Одлуке о
оснивању.

ОДЛУКУ
о формирању Организационог одбора за
обиљежавање Дана општине 27. априла

15

Број 3/15

Службени гласник Општине Козарска Дубица
Члан 1.

III

Формира се Организациони одбор за обиљежавање
Дана општине 27. априла.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ,,Службеном гласнику општине Козарска
Дубица ''

Члан 2.
Број: 01-111-20/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

У Организациони одбор из члана 1. именују се:
1. Mиле Злојутро
2. Небојша Миловчевић
3. Љубомир Марјановић
4. Перо Каран
5. Душан Дрљић
6. Данијел Пухалић
7. Озрен Бурсаћ
8. Маријана Котур
9. Дијана Кондић

- предсједник
- члан
- члан
- члан
- члан
- члан
- члан
- члан
- члан

138.
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р.
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8.
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

Члан 3.
Задатак Организационог одбора је да сачини програм за
обиљежавање Дана општине, прати припреме и
обезбједи његову реализацију.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Члан 4.

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.
Број: 01-111-17/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 31.03.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

300 КМ.

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

137.
На основу члана 72. став 3. и члана 24. Закона о
локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број:
101/04,42/05,118/05 и 98/13) , члана 29. Статута
Општине Козарска Дубица (,,Службени гласник
Општине Козарска Дубица '',број: 03/14 ), начелник
општине
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА
НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ

Буџетска резерва
-на позицију

300 КМ

415200 – Грантови у земљи

300 КМ.

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

I
Обезбјеђују се простор и услови за рад канцеларије за
народне посланике изабране са подручја општине
Козарска Дубица у Народну скупштину Републике
Српске.
II

Број: 01-403-28/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 03.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

139.

Простор за рад народних посланика је обезбјеђен је у
канцеларији број: 17. на првом спрату у згради
општине.

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске»,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник

Канцеларија ће радити према распореду радног
времена које одреде народни посланици.
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3.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.

Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник
oпштине Козарска Дубица доноси
О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1.

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

Одобрава се реалокација средстава Центра за
социјални рад (потрошачка јединица 0070300) са
позиције:

Број: 01-403-36/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

511200 – Издаци за инвестиционо одржавање 255 КМ.
2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције

141.
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р.
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8.
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

511200 – Издаци за инвестиционо одржавање 255 КМ
-на позицију
511300 – Издаци за набавку опреме

255 КМ.

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

се

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

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

Број: 01-403-29/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

140.

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

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р.
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8.
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска
Дубица доноси

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

415200 – Грантови у земљи

400 КМ.

415200 – Грантови у земљи

500 КМ.

Број: 01-403-39/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

400 КМ.

400 КМ

500 КМ

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

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

Буџетска резерва
-на позицију

Буџетска резерва
-на позицију

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Буџетска резерва

500 КМ.

142.
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске»,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1.
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине
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Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник
oпштине Козарска Дубица доноси

манифестација и пријема , а исплатиће се на благајни
општине , на руке предсједника савјета Мјесне
Заједнице.
III

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

За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије, рачуноводство и наплату буџета.

Одобрава се реалокација средстава ЈУ СЦ „Никола
Тесла“ (потрошачка јединица 08150034) са
позиције:

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у ,,Службеном гласнику општине Козарска
Дубица''.

412300 – Расходи за режијски материјал
1.600 КМ
516100 – Издаци за залихе материјала и ситног
инвентара
1.060 КМ.

Број: 01-434-20/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
412300 – Расходи за режијски материјал
1.600 КМ
-на позицију
412500 – Расходи за текуће одржавање
1.600 КМ
-са позиције

144.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи,
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 ,118/05 и
98/13) и на основу члана 54. алинеја 17. Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
општине Козарска Дубица“, број 03/14), начелник
општине Козарска Дубица, доноси

516100 – Издаци за залихе материјала и ситног
инвентара
1.060 КМ
-на позицију
511300 – Издаци за набавку опреме

1.060 КМ.

О Д Л У К У
о одобрењу средстава

3.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
4.

I

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

Oдобравају се новчана средства у износу од 200,00 КМ
МЗ
ХАЏИБАИР
у
сврху
организовања
традиционалне васкршње
манифестације
,,
ТУЦИЈАДА '' на подручју МЗ Хаџибаир.

Број: 01-403-31/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се са
позиције 412-943-130004 - расходи по основу
манифестација и пријема , а исплатиће се на благајни
општине , на руке предсједника савјета Мјесне
Заједнице.
III

143.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи,
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 ,118/05 и
98/13) и на основу члана 54. алинеја 17. Статута
Општине Козарска Дубица („Службени гласник
општине Козарска Дубица“, број 03/14), начелник
општине Козарска Дубица, доноси

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

О Д Л У К У
о одобрењу средстава

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

I

Број: 01-434-7/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Oдобравају се новчана средства у износу од 500,00 КМ
МЗ ДРАКСЕНИЋ
у сврху организовања
22.
традиционалне манифестације ,, ТУЦИЈАДА '' у
Драксенићу.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се са
позиције 412-943-130004 - расходи по основу
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Број 3/15

Службени гласник Општине Козарска Дубица
- Савез независних социјалдемократа
- Српска демократска странка
- Партија демократског прогреса РС
- Демократски народни савез
- Социјалистичка партија РС
- Странка за БиХ
- Представник нац. мањине Радоњић Жељко

145.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04,
118/05, 42/05 и 98/13), члана 44. Статута Општине
Козарска Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник
Општине Козарска Дубица", бр. 5/06- пречишћени
текст, 6/07 ,12/07,2/08,5/12 и 12/12),
Начелник
Општине Козарска Дубица, д о н о с и

26.571,42
21.238,10
15.904,75
10.571,43
5.238,10
5.238,10
5.238,10

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплаћиваће се са
позиције 415200 – «Накнаде парламентарним
странкама» у једнаким мјесечним износима, а
усклађивање ће се вршити квартално у складу са
остварењем буџета.
III

ОДЛУКУ
о додјели средстава за
I
Овом Одлуком додјељују се средства у сврху помоћи
појединцима у овом случају Пољо - Радојчић д.о.о. у
износу од 2.000 КМ, на жиро рачун бр. 555-04881511650-07код Нове банке.

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

II

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

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

Број: 01-403-34/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ4
Датум: 08.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

147.

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

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

Број: 01-403-33/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 07.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о начину расподјеле средстава за финансирање
вјерских заједница у Општини Козарска Дубица у
2015. години
Члан 1.

146.

Овом Одлуком утврђује се расподјела средстава за
финансирање вјерских заједница у Општини Козарска
Дубица у 2015. години у висини од 20.000 КМ на
сљедећи начин:

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 65. Статута Општине Козарска Дубица
(«Службени гласник Општине Козарска Дубица, бр.
3/14) и Одлуке о финансирању политичких странака из
Буџета општине («Сл.гласник Општине Коз. Дубица,
бр. 6/08), Начелник општине Козарска Дубица,
доноси
ОДЛУКУ
о распореду средстава за рад политичких странака
за 2015. годину

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
- Црквена општина Козарска Дубица
- Црквена општина Кнежица
- Црквена општина Међеђа
- Српски православни
Манастир „Моштаница“
ИСЛАМСКА ВЈЕРСКА ЗАЈЕДНИЦА
- Меџлис исламске заједнице у
Козарској Дубици

I
Средства за рад политичким странкама предвиђена
Буџетом општине Козарска Дубица за 2015. годину у
укупном износу од 90.000,00 КМ распоређују се како
слиједи:
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14.000 KM
1.500 KM
1.500 KM
1.500 KM

1.500 KM

Број 3/15

Службени гласник Општине Козарска Дубица
Члан 2.

Члан 2.

Вјерским заједницама из члана 1. ове Одлуке средства
ће се дозначавати према исказаним потребама и
могућностима Општине Козарска Дубица.

Умањење плата за све наведене у члану 1. Одлуке ће
износити 10% и примјењиваће се за период од
01.04.2015. године па до 31.12.2015. године.

Члан 3.

Члан 3.

Општина Козарска Дубица задржава право да умањи
средства из члана 1. ове Одлуке у складу са процентом
остварења буџета Општине Козарскс Дубица.

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења и биће
објављена у ,,Службеном гласнику општине Козарска
Дубице''.

Члан 4.

Број: 01-131-7/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ4
Датум: 29.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

За провођење ове Одлуке задужују се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за
финансије, рачуноводство и наплату буџета.

149.

Члан 5.

На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи ( ,,Сл.гласник РС '',бр.101/04,
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 54. Статута Општине
Козарска Дубица (,,Службени гласник Општине
Козарска Дубица '' , бр.03/14 ), а по захтјеву Центра за
социјални рад Козарска Дубица Начелник Општине
Козарска Дубица , д о н о с и

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.
Број: 01-403-35/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ4
Датум: 15.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ

148.

О давању сагласности на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о платама и другим примањима
запослених у Центру за социјални рад Козарска
Дубица
I

На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ , број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 54. Статута општине
Козарска Дубица („ Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 03/14), а у складу са закључком
Скупштине Општине, број: 02-013-82/15 од 04.03.2015.
године, Начелник Општине Козарска Дубица, доноси

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о платама и другим примањима
запослених у Центру за социјални рад Козарска
Дубица
којег
је
донио
директор
дана
30.04.2015.године под бројем :01-12-1/7/08

О Д Л У К У
О умањењу плата руководиоцима организационих
јединица и старјешини професионалне ватрогасне
јединице у општинској управи Општине Козарска
Дубица

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

Члан 1.
Умањује
се
плата
свим
руководиоцима
организационих јединица у општинској управи и то :
- Шефу кабинета Начелника општине,
- Начелнику одјењеља за општу управу и борачко –
инвалидску заштиту,
- Начелнику одјељења за финансије рачуноводство и
наплату буџета,
- Начелнику одјељења за привреду и дрштвене
дјелатности,
- Начелнику одјељења за пољопривреду,
- Начелнику одјељења за стамбено комуналне
послове ,
- Начелнику одјељења за просторно уређење и
- Старјешини Професионалне ватрогасне јединице
- Секретару СО-е

Број: 01-022-3/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ4
Датум: 04.05.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

150.
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број:
101/04,42/05,118/05 и 98/13) , члана 65. Статута
Општине Козарска Дубица (,,Службени гласник
Општине Козарска Дубица '',број: 03/14 ), начелник
Oпштине , д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
o именовању комисије за процјену хаварисаног
аутомобила
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Број 3/15

Службени гласник Општине Козарска Дубица
I

-

У комисију за процјену вриједности хаварисаног
путничког аутомобила именују се :
1. КОТУР СТЕВО, предсједник комисије
2. ДРАГИЧЕВИЋ ГОРДАНА , члан комисије и
3. БАЛТА ДРАГАН, члан комисије.

изврши пријем пријава и по истеку рока за
подношења истих, обради све пријаве и о истом
сачини записник те направи Приједлог Начелнику
општине о исплати средстава.
Члан 3.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће
објављено у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“

II
Задатак Комисије је да изврши процјену вриједности
хаварисаног путничког аутомобила марке VW Pasat CC,
регистарских ознака А 49 – Ј – 542 власништво
општине Козарска Дубица и да исту записнички
констатује.

Број: 01-111-22/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ4
Датум: 06.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

152.

Утврђена вриједност возила користиће се као почетна
цијена приликом лицитације истог.

На основу члана 18. став 2. Закона о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 111/08, 50/10,12/13 и
33/14), члана 4. став 1. Правилника о критеријумима,
начину и поступку усклађивању и регистрације редова
вожње аутобуских линија на подручју општине
Козарска Дубица („Службени гласник општине
Козарске Дубице“, број 1/14), члана 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник општине
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 65. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број
3/14), Начелник Општине, д о н о с и

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , а
обајвиће се у ,,
Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица''.
Број: 01-111-19/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ4
Датум: 01.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

151.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за усклађивање редова
вожње у линијском превозу лица на подручју
општине Козарска Дубица, за период 2015/2016.
године

На основу члана 43. Закона о локалној самуправи (
Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05 ), члан 44. Статута Општине Козарска
Дубица – пречишћен текст ( „ Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 05/06, 06/07, 12/07 и
02/08) и Фондова за развој- субвенције за
пољопривреду у 2015. години ( „ Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 02/15 од 03.04. 2015.
године), начелник Општине д о н о с и

I
У Комисију за усклађивање редова вожње у линијском
превозу лица на подручју општине Козарска Дубица, за
регистрациони период 2015/2016. године, именују се:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за праћење и реализацију
Фондова за развој- субвенције за пољопривреду у
2015. годину

1.
2.
3.

Члан 1.
Овим Рјешењем именује се Комисија за праћење и
реализацију Фондова за развој- субвенције за
пољопривреду у 2015. годину општине Козарска
Дубица, у саставу:

Жељка Кантар, дипл. инж.саобраћаја, предсједник
Комисије,
Маринко Буразор, инж. саобраћаја, члан и
Милан Бабић ,члан.
II

Административне и друге послове за потребе Комисије
обављаће Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности општине Козарска Дубица.
III

1.
2.
3.
4.
5.

Александар Николетић - предсједник,
Мерима Тркуља – члан,
Сантрач Драган – члан,
Ћурић Далибор – члан и
Делић Милан – члан.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a биће
објављено у Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица.
Број: 01-111-21/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ4
Датум: 31.03.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1. је:
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Кнежица на локацији „Диздарлије“ у дужини цца 500 m
јер је дјеловањем клизишта настала изненадна
непосредна опасност за учествовање у саобраћају
аутобуса и теретних возила.

153.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 54. Статута
општине Козарска Дубица („Службени гласник
општине Козарска Дубица“, број: 03/14) Начелник
општине Козарска Дубица доноси

2. Забрана саобраћаја из тачке 1. ове Наредбе траје до
санације клизишта.
3. Одјељење за стамбено-комуналне послове дужно је
одмах
поставити
одговарајућу
саобраћајну
сигнализацију и предузети друге потребне мјере ради
обезбјеђења саобраћај иа означеном локалном путу.

РЈЕШЕЊЕ
о формирању Комисије за попис опреме и процјену
стања објекта Црпне станице „УНА“

4. Ова Наредба ће се доставити Полицијској станици
Козарска Дубица и Одјељењу за стамбено-комуналне
послове.

I
Формира се Комисија за попис опреме и процјену
стања објекта Црпне станице „УНА“ у сљедећем
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

5. Наредба ће се јавно саопштити на Огласној табли
Општинске управе Козарска Дубица, као и путем
локалних средстава јавног информисања (локалним
радио и телевизијским станицама и путем службене веб
странице Општине Козарска Дубица).

ГОРАН ВУКОТИЋ -представник ЈУ „Воде РС“
СИНИША МИРКОВИЋ -представник ЈУ „Воде
РС“
РАНКО РЕЉИЋ -представник општине Козарска
Дубица
МИЛОРАД БАБИЋ -представник „Водовод“-а ад
Козарска Дубица
СТОЈА ТРИВИЋ - представник „Водовод“-а ад
Козарска Дубица

6. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-370-45/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ4
Датум: 12.03.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

II
Задатак Комисије је да у периоду од именовања
преузме све активности везане за попис опреме и
процјену стања објекта Црпне станице „УНА“ у
Козарској Дубици.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-111-27/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ4
Датум: 15.04.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

154.
Начелник општине, на основу члана 60. став 2. Закона
о јавним путевима („Сл. гласник Републике Српске“,
бр. 89/13) и члана 54. Статута Општине Козарска
Дубица („Сл. гласник Оптшине Козарска Дубица, бр.
3/14), на приједлог Одјељења за стамбено-комуналне
послове Општине Козарска Дубица, број:08-37-1/20 од
12.03.2015. године, након обавијештења Полицијске
станице Козарска Дубица из Службене забиљешке, бр.
13-3/01-301/15 од 09.03.2015. године, доноси
НАРЕДБУ
о привременом регулисању саобраћаја
на локалном путу Бачвани – Слабиња – Кнежица
1. Привремено се забрањује саобраћај за аутобусе и
теретна возила на локалном путу Бачвани – Слабиња –
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