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Члан 2.

392.
На основу члана 62. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске («Службени гласник
Републике Српске», бр. 71/12, и 52/14), члана 30. у вези
с чланом 68. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 33. тачка 24. Статута Општине Козарска
Дубица («Службени гласник Општине Козарска
Дубица», бр. 3/14 и 2/15), Скупштина општине
Козарска Дубица на 31. редовној сједници одржаној
дана 30.10.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о дугорочном задужењу Општине Козарска Дубица
код Свјетске банке – Међународна асоцијација за
развој ради обезбеђења средстава за хитну санацију
и реконструкцију локалне инфраструктуре
оштећене усљед поплава
Члан 1.
Одобрава се дугорочно кредитно задуживање Општине
Козарска Дубица (у даљем тексту: Општина) код
Свјетске банке – Међународна асоцијација за развој у
укупном износу од 120.000,oo SDR (цца 292.000,оо
КМ) за финансирање сљедећих пројеката, и то:
-

-

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

„Чишћење отвреног канала К 1 у Козарској
Дубици“ у предрачунском износу од 126.494,40 КМ
(словима: сто двадесет шест хиљаде четиристо
деведесет и четири КМ и 40/100);
Чишћење отвореног канала К 2 у Козарској
Дубици“, како сљеди:
- крак К2/В у предрачунском износу од
64.350,оо КМ (словима: шездесет четири
хиљаде тристо педесет КМ); и
- крак К2/Б у предрачунском износу од
57.299,51 КМ (словима: педесет седам
двјесто деведесет девет КМ и 51/100),

у оквиру компоненте 2Б. „Пројекта хитног опоравка од
поплава» и односи се на финансирање санације штете
из Јединственог регистра штета, а о чему ће се имеђу
Минстарства финансија Републике Српске и Општине
закључити уговор о под-кредиту.

Услови за кредитно задуживање Општине су сљедећи:
- рок отплате: до 25 година,
- период одгоде плаћања: до пет година, урачунат у
рок отплате,
- каматна стопа: 1,25 % годишње,
- сервисни трошак: 0,75% годишње на повучени
износ кредита
- комисиона провизија: до 0,50 годишње на
одобрена, а неповучена срества
- кредит се повлачи у складу са уговором о подкредиту имеђу Минстарства финансија и Општине
којим ће се тачно дефинисати датум повлачења
кредита, камата, рокови, отплате као и други
услови за сваку траншу у складу са овом Одлуком.
Члан 3.
Предвиђени рок за коришћење средстава је у току 2016.
године.
Прилив средства по основу ове Одлуке евидентираће се
у Буџету Општине Козарска Дубица.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да у складу са овом
Одлуком и Законом о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске потпише уговор о под-кредиту са
Министарством финансија Републике Српске и у име и
за рачун Општине изда одговрајуће инструменте
обезбјеђења плаћања.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужују се Начелник
општине,
начелник
Одјељења
за
финансије,
рачуноводство и наплату буџета и начелник Одјељења
за просторно уређење.
Члан 6.
Овом Одлуком се замјењује Одлука, Скупштине
општине Козарска Дубица, о дугорочном задужењу
Општине Козарска Дубица, број: 02-013-156/15 („Сл.
гласник Општине Козарска Дубица, бр. 8/15).
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Члан 7.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

Имовину Локалне агенције за развој Општине Козарска
Дубица, која преостане након завршетка ликвидационог
поступка преузеће Општина Козарска Дубица.

Број: 02-013-175/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-176/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

393.
На основу члана 23. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07 и
109/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи,
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04,
42/05 и 118/05 и 98/13), члана 3. и 4. Закона о
ликвидационом
поступку
Републике
Српске,
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 64/02) и
члана
33. Статута Општине Козарска Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, бр.
3/14 и 2/15) Скупштина општине Козарска Дубица на
31. редовној сједници, одржаној дана 30.10.2015.
године, донијела је

394.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1.
алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и
118/05) и претходно прибављене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
број:
12.03.5-330-4402-76/14
од
27.01.2015 године, Скупштина општине Kозарска
Дубица на 31. редовној сједници, одржаној дана
30.10.2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о престанку рада и покретању ликвидационог
поступка Локалне агенције за развој Општине
Козарска Дубица
Члан 1.
Престаје са радом Локална агенција за развој Општине
Козарска Дубица, због непостојања услова за обављање
дјелатности агенције.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,
ФАРМА ГАВРИЛОВИЋ, Дoње Срефлије,
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине да покрене поступак
редовне ликвидације Локалне агенције за развој
Општине Козарска Дубица у складу са Законом о
ликвидационом поступку.

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 ФАРМE Гавриловић, Д.
Срефлије, Козарска Дубица, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске које се налази на територији општине Козарска
Дубица.
II

Члан 3.
Општину Козарска Дубица, као оснивача, у
ликвидационом поступку код Окружног привредног
суда Бања Лука
заступаће Правобранилаштво
Републике Српске.
Члан 4.
Редовни трошкови ликвидационог поступка терете
буџет Општине Козарска Дубица.

У складу са тачком I ове одлуке, ФАРМИ Гавриловић
из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као: к.ч. 595/1,
њива 4. класе, површине 3500 м², к.ч. 595/2, њива 4.
класе, површине 4960 м², к.ч. 596/1, ливада 4. класе,
површине 4495 м², к.ч. 596/1, ливада 3. класе, површине
9955 м², к.ч. 596/2, ливада 3. класе, површине 8260 м²,
к.ч. 596/2, ливада 4. класе, површине 5335 м², к.ч. 601,

Све непредвиђене трошкове и обавезе који нису у вези
са редовним трошковима ликвидационог поступка, који
се утврде у самом ликвидационом поступку терете
Буџет општине Козарска Дубица.
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ливада 4. класе, површине 7560 м², к.ч. 603, ливада 4.
класе, површине 6415 м², к.ч. 731, ливада 3. класе,
површине 3650 м², к.ч. 732, ливада 3. класе, површине
4380 м², к.ч. 735, њива 4. класе, површине 4350 м², к.ч.
597, њива 4. класе, површине 5650 м², к.ч. 598, ливада
4. класе, површине 3575 м², к.ч. 598, њива 3. класе,
површине 4685 м², уписане у п.л. 108/10, к.о. Д.
Срефлије и

VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Козарска Дубица”.
Број: 02-013-177/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

к.ч. 834, њива 3. класе, површине 6072 м², к.ч. 835,
њива 3. класе, површине 4214 м², к.ч. 869, њива 3.
класе, површине 2960 м², уписане у п.л. 91, к.о.
Чуклинац, а које чине укупну површину од 90016 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.

395.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1.
алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и
118/05) и претходно прибављене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
број:
12.03.5-330-4402-79/14
од
27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска
Дубица на 31. редовној сједници, одржаној дана
30.10.2015. године, донијела је

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 854,60 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 854,60 КМ .
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа
уплати годишњу закупнину у износу од 565,50 КМ,
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште
које се даје у закуп, 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.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,
ВЛАЈИНИЋ ДРАШКО, Чуклинац,
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

IV

I

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро 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 Влајинић Драшкa, Чуклинац,
Козарска Дубица, 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, Влајинић Драшку,
Чуклинац из Козарске Дубице (у даљем тексту:
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске означено као:
к.ч. 341, њива 3. класе, површине 1446 м², к.ч. 372,
њива 3. класе, површине 1160 м², уписане у п.л. 149,
к.о. Драксенић 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.

к.ч. 71, ливада 2. класе, површине 12143 м², к.ч. 72,
њива 4. класе, површине 4134 м², к.ч. 73, ливада 2.
класе, површине 4260 м², к.ч. 73, ливада 4. класе,
површине 4344 м², уписане у п.л. 170, к.о. Демировац и
к.ч. 548/1, њива 3. класе, површине 8258 м², к.ч. 549,
њива 3. класе, површине 6144 м², к.ч. 550, њива 3.

3

Број 9/15

Службени гласник Општине Козарска Дубица
алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и
118/05)и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
број:
12.03.5-330-4402-69/14
од
27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска
Дубица на 31. редовној сједници, одржаној дана
30.10.2015. године, донијела је

класе, површине 9694 м², к.ч. 551, њива 3. класе,
површине 9694 м², уписане у п.л. 91, к.о. Чуклинац а
које чине укупну површину од 61277 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

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,
МИЛАНОВИЋ МИРКО,Joшик бб,
ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 631,55 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у
износу од 631,55 КМ .

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 Милановић Миркa, Драксенић,
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске које се налази
на територији општине Козарска Дубица.

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 Миле Злојутро 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, Милановић Мирку,
Јошик, из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац)
додјељује се узакуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као:
к.ч. 974,њива 3.класе, површине 6000 м², к.ч. 970/1,
њива 3. класе, површине 4085 м²,к.ч. 971, њива 3. класе,
површине 8595 м²,к.ч. 990/3, њива 3. класе,
површине3944 м²,к.ч. 990/4, њива 3. класе, површине
3370 м²,к.ч. 677, њива 3. класе, површине 11677 м²,к.ч.
683, њива 3. класе, површине 4250 м²,к.ч. 584, ливада 2.
класе, површине 4724 м²,к.ч. 586, ливада 2. класе,
површине 4483 м²,к.ч. 592, ливада 4. класе, површине
11851 м²,к.ч. 593, њива 3. класе, површине 3457 м², к.ч.
695, ливада 4. класе, површине 11453 м²,к.ч. 1101, њива
3. класе, површине 6960 м²,к.ч. 1120, њива 2. класе,
површине 1270 м²,к.ч. 1121, њива 4. класе, површине
8280 м²,
уписане у п.л. 91,к.о. Чуклинац и
к.ч. 430/1, пашњак 2. класе, површине 5411 м², к.ч. 483,
ливада 2. класе, површине 6512 м², к.ч. 753, њива 3.
класе, површине 8920 м², к.ч. 855, ливада 3. класе,
површине 10185 м², к.ч. 900, пашњак 2. класе,
површине 1442 м², к.ч. 902, ливада 2. класе, површине
7930 м², к.ч. 1181/12, њива 3. класе, површине 10799 м²,
к.ч. 1181/13, њива 5. класе, површине 1581 м², уписане
у к.о. Драксенић, пл. 149 и
к.ч. 587/2, ливада 3. класе, површине 593 м² уписана у
к.о. Клековци, пл.164/38.
Укупна површина пољопривредног земљишта које се
додјељује у закуп је 147772 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закупради обављања сточарске
производњена период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.

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: 02-013-178/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

396.
На основу члана 59.став3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30.став 1.
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III

ОДЛУКУ
о одређивању назива Трга и нових улица на
подручју Општине Козарска Дубица

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишњезакупнине у износу од 1472,20 КМ.

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи Трга и нових улица
на подручју Општине Козарска Дубица и то:

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу,
за прву годину закупа уплатитигодишњу закупнину у
износу од 1472,20 КМ .
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

-

„Трг Николе Пашића“ одређује се назив „Трг 11.
дубичке бригаде“;

-

Улица која спаја Улицу „Светосавску“ и Улицу
„Кнеза Михајла“ између зграде општине и пореске
управе одређује се назив „Дубичких бораца“;

-

Улица крај паркинга и Спомен крста преко пута
предузећа „ДУБИКОТОН“ одређује се назив
„Септембарских жртава“;

-

Улица која иде према хотелу „ZEPTER“ и према
згради суда, одређује се назив „Дубичка“;

-

Улице у новом насељу у које се улази из Устаничке
крај потока Бињачка одређује се назив „Бињачка“;

-

Улица у насељу Парнице прије ауто-отпада
„Црљенице“ одређује се назив „Новоселска“;

-

Улица која спаја Улицу Војводе Петра Бојовића и
Мајора Милана Тепића одређује се назив
„Козарска“;

-

Улице на десној страни у правцу према Приједору
иза ауто-праоне (гдје се налазе двије слијепе улице)
одређује се назив „Омладинска“ и „Парничка“;

IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро 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.
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.

Члан 2.

VII

Саставни дио ове Одлуке је графички приказ насеља са
улицама.
Члан 3.

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

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

Број: 02-013-179/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.

397.
На основу члана 30. алинеја 12. Закона о локалној
самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. алинеја
13. Статута Општине Козарска Дубица, („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15)
и члана 113. Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине
Козарска Дубица на 31. редовној сједници, одржаној
дана 30.10.2015. године, донијела је

Број: 02-013-180/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

398.
На основу члана 30. у вези са чланом 63. став 4. Закона
о локалној самоуправи («Сл. гласник Републике
Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33.
Статута општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, бр. 3/14 и 2/15),
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Скупштина општине Козарска Дубица на 31. редовној
сједници одржаној дана 30.10. 2015. године, донијела је

Члан 4.
Предузећу „Водовод“ а.д. Козарска Дубица се објекти
комуналне инфраструктуре уступају на управљање,
употребу и коришћење без накнаде на неодређено
вријеме, с тим да Општина може отказати уговор о
управљању, употреби и коришћењу комуналне
инфраструктуре без давања отказног рока ако
предузеће „Водовод“ а.д. Козарска Дубица и послије
опомене употребљава комуналну инфраструктуру
противно њеној природи и намјени или запушта њено
одржавање.

OДЛУКУ
о уступању опреме на управљање и коришћење
дистрибутивног цјевовода за питку воду са
пратећим објектима
Члан 1.
Комуналном предузећу за производњу и дистрибуцију
воде „Водовод“ а.д. Козарска Дубица (у даљем тексту:
„Водовод“ а.д. Козарска Дубица) уступа се на
управљање и коришћење дистрибутивни цјевовод за
питку воду са пратећим објектима на дионици
Комленац – Вриоци – Козарска Дубица, а који се
састоји од:
-

У случају покретања извршног поступка, поступка
редовне ликвидације или стечајног поступка постоји
излучно право на комуналним објектима и уређајима у
корист Општине.
Међусобна права и обавезе између Општине Козарска
Дубица, као власника комуналне инфраструктуре, и
„Водовод“ а.д. Козарска Дубица, као корисника
комуналне инфраструктуре, биће регулисана уговором,
у складу са овом Одлуком и позитивним прописима.

дистрибутивног цјевовода за питку воду ДЦ 1-1 на
дионици Комленац – Вриоци – Козарска Дубица у
дужини од 7.172 м;
бунара за питку воду Б-1 капацитета 48 l/s и
сабирног цјевовода СЦ 1 дужине 420,20 м;
бунара за питку воду Б-3 капацитета 20 l/s и
сабирног цјевовода СЦ 3 дужине 512,40 м;
потисног цјевовода ПЦ 1 дужине 1.458,оо м и ПЦ 4
дужине 283,06 м;
дистрибутивног резервоара за питку воду ДР 1 са
пумпном станицом ПС 1 у саставу извришта Суваја
(„Језерине-Комленац“);
дистрибутивног резервоара за питку воду ДР 2
(проширење капацитета) на „Кривдића брду“;
трафостанице СТС-Б 20/0,4 kV 160 KVA TC 1
„Комленац“ Комленац и прикључни далековод 20
kV;
трафостанице СТС-Б 20/0,4 kV 100 KVA TC 3
„Комленац“ Суваја и прикључни далековод 20 kV;
трафостанице СТС-Б 20/0,4 kV 100 KVA TC 4
„Језерине“ Суваја и прикључни кабловски вод 20
kV;
Члан 2.

Члан 5.
Објекти комуналне инфраструктуре водиће се се у
књиговодственој евиденцији Општине Козарска
Дубица као пренесена средства.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине Козарска Дубица да у
име Општине Козарска Дубица, са предузећем
„Водовод“ а.д. Козарска Дубица закључи уговор из
члана 4. став 3. ове Одлуке.
Члан 7.
За извршење ове Одлуке задужују се Одјељење за
стамбено-комуналне послове и Одјељење за финансије,
рачуноводство и наплату буџета.

Предузеће „Водовод“ а.д. Козарска Дубица не стиче
право власништва, нити друга стварна права на
дистрибутивном цјевоводу и пратећим објектима
комуналне инфраструктуре описаним у члану 1. ове
Одлуке (у даљем тексту: објекти комуналне
инфраструктуре), односно нема право располагања,
укључујући и пренос права коришћења, замјену
оснивање заложног права, права служности или права
грађења.
Члан 3.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Козарска Дубица.
Број: 02-013-181/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

399.

Предузеће „Водовод“ а.д. Козарска Дубица је
овлаштено да објекте комуналне инфраструктуре држи,
употребљава и користи у складу са њиховом природом
и намјеном за обављање дјелатности ради које је
основано уз обавезу текућег и инвестиционог
одржавања својим средствима.

На основу члана 30. у вези са чланом 63. став 4. Закона
о локалној самоуправи («Сл. гласник Републике
Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33.
Статута општине Козарска Дубица („Сл. гласник
Општине Козарска Дубица“, бр. 3/14 и 2/15),
Скупштина општине Козарска Дубица на 31. редовној
сједници одржаној дана 30.10. 2015. године, донијела је
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Члан 6.

OДЛУКУ
о уступању опреме за лоцирање кварова (цурења)
на коришћење и управљање

Овлашћује се Начелник општине Козарска Дубица да у
име Општине Козарска Дубица, са предузећем
„Водовод“ а.д. Козарска Дубица закључи уговор из
члана 4. став 3. ове Одлуке.

Члан 1.
Комуналном предузећу за производњу и дистрибуцију
воде „Водовод“ а.д. Козарска Дубица (у даљем тексту:
„Водовод“ а.д. Козарска Дубица) уступа се на
управљање и коришћење опрема за лоцирање кварова
(цурења), а коју чине:
-

Члан 7.
За извршење ове Одлуке задужују се Одјељење за
стамбено-комуналне послове и Одјељење за финансије,
рачуноводство и наплту буџета.

преносиви/мобилни ултразвучни мјерач протока;
систем преносивих логера за перманентно праћење
водоводне мреже са одговарајућим уређајем и
софтвером за њихово програмирање и очитавање;
мобилни модуларни систем ЦЦТВ инспекције
цјевовода и
ГПС Л1 високо прецизни ГИС/геoдетски уређај.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Козарска Дубица.
Број: 02-013-182/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 2.
Предузеће „Водовод“ а.д. Козарска Дубица не стиче
право власништва, нити друга стварна права на опреми
наведеној у члану 1. ове Одлуке (у даљем тексту:
опрема), односно нема право располагања, укључујући
и пренос права коришћења и управљања.

400.
На основу члана 6. тач. б) Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе («Сл. гласник Републике Српске», бр.
20/12) у вези са чланом 348. став 3. тач. д) Закона о
стварним правима («Сл. гласник Републике Српске»,
бр.124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник Републике Српске»,
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута
општине Козарска Дубица(„Сл. гласник Општине
Козарска Дубица“, бр. 3/14 и 2/15), Скупштина
општине Козарска Дубица на 31. редовној сједници
одржаној дана 30.10.2015. године, донијела је

Члан 3.
Предузеће „Водовод“ а.д. Козарска Дубица је
овлаштено да опрему држи, употребљава и користи у
складу са њеном природом и намјеном за обављање
дјелатности ради које је основано уз обавезу одржавања
својим средствима.
Члан 4.
Предузећу „Водовод“ а.д. Козарска Дубица опрема се
уступа на управљање, употребу и коришћење без
накнаде на неодређено вријеме, с тим да Општина може
отказати уговор о управљању, употреби и коришћењу
опреме без давања отказног рока ако предузеће
„Водовод“ а.д. Козарска Дубица и послије опомене
употребљава опрему противно њеној природи и
намјени или запушта њено одржавање.

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непосредном погодбом
некретнина у власништву Општине Козaрска
Дубица у к.о. Козарска Дубица
Члан 1.

У случају покретања извршног поступка, поступка
редовне ликвидације или стечајног поступка постоји
излучно право на опреми у корист Општине.

Овом Одлуком, у складу са Локацијским условима,
број: 05-364-79/15 од 18.08.2015.године, утврђују се
начин и услови продаје непосредном погодбом
грађевинског земљишта на локацији углавном
окруженој парцелама изграђеним пословним објектима
непосредно ослоњеној и са излазом на Давидов трг,
односно улице Војводе Петра Бојовића и Мајора
Милана Тепића, на јужној и западној страни наведеног
комплекса земљишта, ради комплетирања грађевинске
парцеле.
Члан 2.

Међусобна права и обавезе између Општине Козарска
Дубица, као власника опреме, и „Водовод“ а.д.
Козарска Дубица, као корисника опреме, биће
регулисана уговором, у складу са овом Одлуком и
позитивним прописима.
Члан 5.
Опрема ће се у књиговодственој евиденцији општине
Козарска Дубица водити као пренесена средства.

Предмет продаје непосредном погодбом ради
комплетирања грађевинске парцеле Илишевић (Душан)
Александра, су некретнине означене као:
-к.ч бр.294 у површини од 201м2, к.ч бр.297/1 у
површини од 62м2, к.ч бр.297/2 у површини од 39м2,
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к.ч бр.297/3 у површини од 16м2 и к.ч бр.297/4 у
површини од 17м2, све уписане у ЛН бр.1581 К.О
Козарска Дубица 1 на име Општина Козарска Дубица
са дијелом 1/1 (што по грунтовници одговара
земљишту означеном као: к.ч бр.1/1306 пов.45м2, к.ч
бр.1/558 пов.104м2 и к.ч бр.1/987 пов.26м2 све уписане
у З.К ул.бр.628 К.О Козарска Дубица на име Општина
Козарска Дубица са дијелом 1/1 и к.ч бр.1/15 пов.200м2
уписане у З.К ул.бр.627 К.О Козарска Дубица на име
Општина Козарска Дубица са дијелом 1/1).

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица".
Број: 02-013-183/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 3.

401.

Вриједност некретнина које су предмет продаје,
утврђена је процјеном тренутне тржишне вриједности
од стране сталног судског вјештака грађевине струке
Суботић Милана, број: 02-10/2015 од 12.10.2015.
године и износи 11.892,50 КМ.

На основу члана 6.тачка б) Правилник о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 20/12), у вези са чланом 348.став 3.тач. д) Закона о
стварним правима («Службени гласник Републике
Српске», бр.124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана
30.Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 33. Статута општине Козарска Дубица
(«Службени гласник општине Козарска Дубица»,
бр.3/14 и 2/15), Скупштина општине Козарска Дубица
на 31. редовној сједици одржаној дана 30.10.2015.
године, донијела је

Купац Илишевић (Душана) Александар дужан је да
плати купопродајну цијену из става 1. овог члана у року
од 15 дана од дана закључивања Уговора о купопродаји
некретнина код Нотара.
Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем
уговора о купопродаји у јавним евиденцијама
некретнина
сноси
купац
Илишевић
(Душана)Александар.

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непосредном погодбом
некретнина у посједу Општине Козарска Дубица у
к.о Козарска Дубица, Бурић (Боже) Стеви и
Нинић (Здравка) Дијани ( ради комплетирања
грађевинске парцеле)

Члан 4.
Општина Козарска Дубица сагласна је да се без њеног
даљег присуства и сагласности након уплате
купопродајне цијене, купац Илишевић (Душана)
Александар укњижи као посједник и власник са 1/1 у
јавном регистру о непокретностима код РУ за геодетскe
и имовинско правне послове ПЈ Козарска Дубица.

Члан 1.
Овом Одлуком, утврђују се начин и услови продаје
непосредном погодбом некретнина, Бурић (Боже)
Стеви и Нинић (Здравка) Дијани из Козарске Дубице,
означених као:
-к.ч бр.822/1 «њива 4.класе» у површини од
231м2, уписане у ЛН бр.1581 К.О Козарска Дубица 1 на
име Општина Козарска Дубица са дијелом 1/1, ради
комплетирања грађевинске парцеле.

Члан 5.
Продаја некретнина из члана 2. ове Одлуке провешће се
у свему у складу са чланом 6.Правилникa о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе («Сл. гласник Републике Српске», бр.
20/12).
Члан 6.

Члан 2.

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 15 дана наконн уплате купопродајне цијене, а о чему
ће се сачинити записник о увођењу у посјед, с тим да
Општина задржава резерву у вези предаје у посјед
некретнине означене као: к.ч. бр. 297/4 у површини од
17м2, уписане у ЛН бр.1581 к.о. Козарска Дубица 1
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 1/1306-дио,
уписана у з.к. ул. бр. 628 к.о. Коз. Дубица) до завршетка
судског поступка.

Вриједност некретнина које су предмет продаје,
утврђена је процјеном тренутне тржишне вриједности
од стране сталног судског вјештака грађевинске струке
Суботић Милана, број: 05-10/2015. од 18.10.
2015.године и износи 3.349,50 КМ.
Бурић (Боже) Стево и Нинић (Здравка) Дијана дужни
су да плате купопродајну цијену из става 1.овог члана у
року од 15 дана од дана закључивања Уговора о
купопродаји некретнина код Нотара.

Члан 7.

Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем
уговора о продаји некретнина код Нотара, сносе купци
Бурић Стево и Нинић Дијана.

Овлашћује се Начелник Општине да може у име
Општине закључити уговор о продаји некретнина из
члана 2. ове Одлуке.
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Члан 3.

Члан 1.

Општина Козарска Дубица сагласна је да се без њеног
даљег присуства и сагласности након уплате
купопродајне цијене, купци Бурић Стево и Нинић
Дијана, укњиже као посједници у јавном регистру о
непокретностима код РУ за геодетске и имовинскоправне послове ПЈ Козарска Дубица.

Овом Одлуком уређују се начин и услови јавне продаје
некретнина у власништву Општине Козарска Дубица
путем усменог јавног надметања-лицитације, и то :
- к.ч бр. 438 шума „Барица“ 5.класе пов. 3841 м2;
- к.ч бр.439 „Барица-кућиште“ њива 6.класе пов.3780
м2;
- к.ч бр. 440 „Кућиште“ ливада 5.класе пов. 2240 м2;
- к.ч бр.442 „Кућиште“ њива 6. класе пов.7441м2 (што у
нарави одговара објектима изграђеним на горе
наведеним
парцелама:
породична
кућа
(приземље+поткровље) укупне корисне површине
137,70м2
и
помоћни
објекти
(љетна
кухиња+штала+остава-11х5,
пушница
2х2,
гаража+дрварница 8х5, укупне корисне површине
99м2), те
-к.ч бр.466 „Ребрина“ шума 4.класе пов. 4336 м2

Члан 4.
Продаја некретнина из члана 1.ове Одлуке провешће се
у свему са чланом 6.Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске», бр.20/12).
Члан 5.
Овлашћује се Начелник Општине да може у име
Општине закључити уговор о продаји некретнина из
члана 1.ове Одлуке.

све уписане у Посједовни лист бр. 120 к.о. Бијаковац,
на име Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела
(што по земљишној књизи одговара: сувласничком 1/10
дијелу некретнина уписаних на име Општина Козарска
Дубица у з.к. ул.бр. 377 к.о. Бијаковац).

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у «Службеном гласнику Општине Козарска Дубица».

Члан 2.
Почетна продајна некретнина из члана 1. ове Одлуке
износи: 43.126,70 КМ (словима: четрдесеттрихиљадестотинудвадесетшест и 70/100).

Члан 7.
Овлашћује се Начелник Општине да може у име
Општине закључити Уговор о продаји некретнина из
члана 1.ове Одлуке.

Члан 3.

Број: 02-013-184/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан да
положи кауцију у износу од 10% од почетне продајне
цијене непокретности.
Кауција се уплаћује на јединствени рачун трезора
Општине Козарска Дубица бр. 551 024 0000 852308 код
Unicredit bank или бр. 562 010 8034695275 код NLB
Razvojna banka.

402.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 348. став 1 Закона о стварним
правима («Сл. гласник Републике Српске», бр.124/08,
3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. тач.б) Правилника о
поступку
јавног
конкурса
за
располагање
непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе («Сл. гласник Републике
Српске», бр. 20/12) и члана 33. Статута општине
Козарска Дубица („Сл. гласник Општине Козарска
Дубица“, бр. 3/14 и 2/15), Скупштина општине
Козарска Дубица на 31. редовној сједници одржаној
дана 30.10. 2015. године, донијела је

За учешће у лицитацији потребна су најмање два
учесника.
Ако се на лицитацију 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 4.
Са учесником лицитације који буде изабран као
најповољнији закључиће се уговор о продаји односно
нотарски обрађена исправа, а након прибављања
мишљења Правобранилаштва Републике Српске
Сједиште замјеника Приједор.

OДЛУКУ
о начину и условима јавнe продајe путем усменог
јавног надметања-лицитације некретнина у
власништву Општине у к.о. Бијаковац

Купац
је
обавезан
уплатити
излицитирану
купопородајну цијену непокретности у року од 15 дана
од дана закључивања уговора о продаји или дати
банкарску гаранцију на излицитирану цијену са
обавезом плаћања до краја текуће године, а предаја
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непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 15
дана од дана уплате укупне купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити записник о увођењу у посјед.

општине Козарска Дубица на 31. редовној сједници
одржаној дана 30.10.2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непосредном погодбом
некретнина у посједу Општине Козaрска Дубица у
к.о. Мирковац МТЕЛ а.д Бања Лука

Члан 5.
Оглас о лицитацији непокретности у власништву
Општине Козарска Дубица из члана 1.ове Одлуке,
објавиће се у дневном листу „ПРЕСС РС“, на огласној
табли Општинске управе општине Козарска Дубица,
радију и телевизији Козарска Дубица и веб страници
Општинске управе Коз. Дубица, најкасније 15 дана
прије дана одређеног за дан лицитације.

Члан 1.
Овом Одлуком, утврђују се начин и услови продаје
непосредном погодбом земљишта предузећу МТЕЛ
Бања Лука а.д, на локацији у к.о Мирковац код старе
школе, ради изградње објекта јавне инфраструктуремултифункционалног сервисног кабинета МСАН.

Члан 6.
Поступак лицитације спровешће у складу са
Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник
Републике Српске», бр. 20/12), Комисија за јавну
продају непокретности у власништву Општине у
саставу од 3 члана.

Члан 2.
Предмет продаје непосредном погодбом је земљиште
означено као:
к.ч бр.322/2 двориште „Школа“ површине 12м2
уписане у ПЛ бр.133 К.О Мирковац на име Општина
Козарска Дубица са дијелом 1/1.

Овлашћује се Начелник општине Козарска Дубица:
- -да распише оглас о јавној продаји непокретности у
власништву Општине у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе;
- -да именује Комисију за јавну продају
непокретности у власништву Општине;
- -да рјешава по приговорима на поступак
лицитације;
- -да након проведеног поступка лицитације и
добијања сагласности на Нацрт Уговора о продаји
од стране Правобранилаштва РС Сједиште
замјеника Приједор, у име Општине закључи
уговор о продаји некретнина из члана 1. ове Одлуке
у складу са условима прописаним овом Одлуком;

Члан 3.
Вриједност земљишта које је предмет продаје, утврђена
је процјеном тренутне тржишне вриједности од стране
сталног судског вјештака грађевине струке Суботић
Милана, број: 03-10/2015 од 18.10.2015. године и
износи 1.022,оо КМ.
Купац „МТЕЛ“ а.д Бања Лука а.д, дужан је да плати
купопродајну цијену из става 1. овог члана у року од 15
дана од дана закључивања Уговора о купопродаји
некретнина код Нотара.
Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем
уговора о купопродаји у јавним евиденцијама
некретнина сноси купац „МТЕЛ“ а.д Бања Лука .

Члан 7.

Члан 4.

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

Општина Козарска Дубица сагласна је да се без њеног
даљег присуства и сагласности након уплате
купопродајне цијене, купац МТЕЛ а.д Бања Лука
укњижи као посједник са 1/1 у јавном регистру о
непокретностима код РУ за геодетскe и имовинско
правне послове ПЈ Козарска Дубица.

Број: 02-013-185/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 5.

403.

Продаја некретнина из члана 2. ове Одлуке провешће се
у свему у складу са чланом 6.Правилникa о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе («Сл. гласник Републике Српске», бр.
20/12).

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

Члан 6.
Овлашћује се Начелник Општине да може у име
Општине закључити уговор о продаји некретнина из
члана 2. ове Одлуке.
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Члан 7.

Члан 4.

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

Општина Козарска Дубица сагласна је да се без њеног
даљег присуства и сагласности након уплате
купопродајне цијене, купац МТЕЛ а.д Бања Лука
укњижи као посједник са 1/1 у јавном регистру о
непокретностима код РУ за геодетскe и имовинско
правне послове ПЈ Козарска Дубица.

Број: 02-013-186/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 5.
Продаја некретнина из члана 2. ове Одлуке провешће се
у свему у складу са чланом 6.Правилникa о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе («Сл. гласник Републике Српске», бр.
20/12).
Члан 6.

404.
На основу члана 6. тач. б) Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе («Сл. гласник Републике Српске», бр.
20/12), у вези са чланом 348. став 3. тач. в) Закона о
стварним правима («Сл. гласник Републике Српске»,
бр.124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник Републике Српске»,
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута
општине Козарска Дубица(„Сл. гласник Општине
Козарска Дубица“, бр. 3/14 и 2/15), Скупштина
општине Козарска Дубица на 31. редовној сједници
одржаној дана 30.10.2015. године, донијела је

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

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непосредном погодбом
некретнина у посједу Општине Козaрска Дубица у
к.о. Драксенић МТЕЛ а.д Бања Лука

Број: 02-013-187/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 1.

405.

Овом Одлуком, утврђују се начин и услови продаје
непосредном погодбом земљишта предузећу МТЕЛ
Бања Лука а.д, на локацији у к.о Драксенић код зграде
дома, ради изградње објекта јавне инфраструктуремултифункционалног сервисног кабинета МСАН.

На основу члана 13. Одлуке о условима и начину
располагања и давања у закуп пословних простора у
власништву Општине Козарска Дубица, („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 9/08.) и
члана 33. Статута Општине Козарска Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15), Скупштина општине Козарска Дубица на
31. редовној сједници одржаној дана 30.10.2015.
године, донијела је

Члан 2.
Предмет продаје непосредном погодбом је земљиште
означено као:
к.ч бр.1088/2 пашњак 1.класе „Растине“
површине 12м2 уписане у ПЛ бр.100 К.О Драксенић на
име Општина Козарска Дубица са дијелом 1/1.

ОДЛУКУ
о начину и условима давања у закуп пословног
простора у власништву Општине Козарска Дубица
путем лицитације – прикупљањем писмених понуда

Члан 3.
Вриједност земљишта које је предмет продаје, утврђена
је процјеном тренутне тржишне вриједности од стране
сталног судског вјештака грађевине струке Суботић
Милана, број: 04-10/2015 од 18.10.2015. године и
износи 1.800,оо КМ.

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

Купац „МТЕЛ“ а.д Бања Лука а.д, дужан је да плати
купопродајну цијену из става 1. овог члана у року од 15
дана од дана закључивања Уговора о купопродаји
некретнина код Нотара.

1.
Пословни простор у дому културе у
Доњој Градини, површине 54,50 м2 по почетној
цијени закупнине у износу од 5,00 КМ/м2, мјесечно
(без урачунатог ПДВ-а), за обављање угоститељске
дјелатности.

Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем
уговора о купопродаји у јавним евиденцијама
некретнина сноси купац „МТЕЛ“ а.д Бања Лука .
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Члан 2.

406.

За учешће у поступку учесник је дужан уплатити износ
од 10% од укупног годишњег износа закупнине
обрачунатог на бази почетне цијене закупнине, на
Јединствени рачун трезора, 5620108034695275 код
Развојне банке или број: 5510240000852308 код
UniCredit bank a.d. Бања Лука.

На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубиц, на 31.
редовној сједници одржаној дана 30.10.2015. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

Укупан износ кауције:
- за пословни простор из члана 1, под бр.1 - износи
327,00 КМ.
Члан 3.
Учесник може бити свако физичко и правно лице, осим
лица која нису у цјелости измирила обавезе по раније
закљученом уговору о закупу са Општином Козарска
Дубица.

I
МИРОСЛАВ ТИЦА, дипл. инг. пољопривреде из
Козарске Дубице, разрјешава се вршиоца дужности
начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности.
II

Давање у закуп пословног простора врши се путем
лицитације
прикупљањем
писмених
понуда
заинтересованих закупаца на основу јавног огласа при
чему се пословни простор може дати у закуп ако су
учествовала најмање три понуђача.

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

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

Број: 02-111-126/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Члан 4.
Пословни простор из тачке 1. ове Одлуке даје се у
закуп на одређено вријеме, и то на период од пет
година.
Члан 5.

407.
На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица,. („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
4/14.), Скупштина општине Козарска Дубиц, на 31.
редовној сједници одржаној дана 30.10.2015. године,
донијела је

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

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за стамбено-комуналне послове

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

I
ДАРИЈАН БАБИЋ, дипл.инг. архитектуре из Козарске
Дубице, разрјешава се вршиоца дужности начелника
Одјељења за стамбено-комуналне послове.

Поступак лицитације спровешће комисија коју именује
начелник општине.

II

Члан 7.

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

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

Број: 02-111-127/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-013-188/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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408.

410.

На основу члана 30. алинеја 19. и члана 111a. и 111б.
Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05. и 118/05 и
98/13), члана 33. тачка 20. Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15), Скупштина општине
Козарска Дубица на 31. редовној сједници, одржаној
дана 30.10.2015. године, донијела је

На основу члана 18. тачка 2. Закона о систему јавних
служби, („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12), члана 33. тачка 31. Статута Општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица на 31. редовној сједници, одржаној дана
30.10.2015. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ
Дјечији вртић „Пчелица“Козарска Дубица

I
МИРОСЛАВ ТИЦА, дипл. инг. пољопривреде из
Козарске Дубице, именује се за начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности на трајање мандата
сазива Скупштине општине Козарска Дубица која га је
изабрала.
II

I
ГОРДАНА
РАДОВИЋ,
дипломирани
васпитач
предшколске дјеце из Козарске Дубице, разрјешава се
вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић
„Пчелица“ Козарска Дубица.

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

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

Број: 02-111-128/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-111-130/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

409.

411.

На основу члана 30. алинеја 19. и члана 111а. и 111б.
Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05. и 118/05 и
98/13), члана 33. тачка 20. Статута Општине Козарска
Дубица („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15), Скупштина општине
Козарска Дубица, на 31. редовној сједници, одржаној
дана 30.10.2015. године, донијела је

На основу члана 18. тачка 2. Закона о систему јавних
служби „Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12), члана 33. тачка 31. Статута Општине
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на 31. редовној сједници, одржаној дана
30.10.2015. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника
Одјељења за стамбено комуналне послове

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица

I
ДАРИЈАН БАБИЋ, дипл.инг. архитектуре из Козарске
Дубице, именује се за начелника Одјељења за стамбено
комуналне послове на трајање мандата сазива
Скупштине општине Козарска Дубица која га је
изабрала.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Oпштине Козаска
Дубица“.

I
МАЈА ШПИЦА, дипл. социјални радник из Козарске
Дубице разрјешава се вршиоца дужности директора ЈУ
Центра за социјални рад Козарска Дубица.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

Број: 02-111-129/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-111-131/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------
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II

412.

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

На основу члана 18. тачка 2. Закона о систему јавних
служби, („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12), члана 81. Закона о предшколском
образовању и васпитању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 79/15), члана 33. тачка 31.
Статута Општине Козарска Дубица („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15)
и члана 113. Пословника о раду Скупштине општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине
Козарска Дубица на 31. редовној сједници, одржаној
дана 30.10.2015. године, донијела је

Број: 02-111-133/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

414.
На основу члана 33. тачка 20. Статута Општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица („Службени гласник Oпштине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на 31. редовној сједници, одржаној дана
30.10.2015. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
именовању директора ЈУ Дјечији вртић
„Пчелица“Козарска Дубица
I
ГОРДАНА
РАДОВИЋ,
дипломирани
васпитач
предшколске дјеце из Козарске Дубице, именује се за
директора ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“ Козарска
Дубица.
II

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Комисије за
равноправност полова број: 02-111-244/12. од
26.12.2012.године

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

I
У Рјешењу о именовању Комисије за равноправност
полова
(„Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 12/12.) у тачки I под редним бројем 1.
умјесто Јаћимовић Драгана именује се Мирић Мићо.

Број: 02-111-132/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

413.
На основу члана 18. тачка 2. Закона о систему јавних
служби „Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12), члана 87. Закона о социјалној заштити,
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12),
члана 33. тачка 31. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15), и члана 113. Пословника о раду
Скупштине општине Козарска Дубица, („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 4/14),
Скупштина општине Козарска Дубица, на 31. редовној
сједници, одржаној дана 30.10.2015. године, донијела је

Број: 02-111-134/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

415.

I

На основу члана 33. тачка 20. Статута Општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14/ и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица („Службени гласник Oпштине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на 31. редовној сједници, одржаној дана
30.10.2015. године, донијела је

МАЈА ШПИЦА, дипл. социјални радник из Козарске
Дубице, именује се за директора ЈУ Центар за
социјални рад Козарска Дубица.

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Комисије за развој
број: 02-111-246/12. од 26.12.2012.године

РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈУ Центар за социјални рад
Козарска Дубица
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I

I

У Рјешењу о именовању Комисије за развој („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 12/12), у
тачки I под редним бројем 1. умјесто Бабић Боже
именује се Мисирача Љиљана.

Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о реализацији аката донесених на
сједницама Скупштине општине Козарска Дубица од
30.04.2015. до 09.09.2015. године.

II

II

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

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-171/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-111-135/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

418.

416.

На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица на 31.
редовној сједници, одржаној дана 30.10.2015. године,
донијела је

На основу члана 33. тачка 20. Статута Општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број: 3/14/ и 2/15) и члана 113.
Пословника о раду Скупштине општине Козарска
Дубица („Службени гласник Oпштине Козарска
Дубица“, број: 4/14), Скупштина општине Козарска
Дубица, на 31. редовној сједници, одржаној дана
30.10.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Савјета за спорт
број: 02-111-243/12. од 26.12.2012.године

I
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о стању јавне безбједности на подручју
Oпштине Козарска Дубица за период 01.01. 30.06.2015. годинe.

I
У Рјешењу о именовању Савјета за спорт („Службени
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 12/12), у
тачки I под редним бројем 5. умјесто Јаћимовић
Драгана именује се Мирић Мићо.

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

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

Број: 02-013-172/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

Број: 02-111-136/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

419.
На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица на 31.
редовној сједници, одржаној дана 30.10.2015. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

417.
На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број:
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина
општине Козарска Дубица, на 31. редовној сједници,
одржаној дана 30.10.2015. године, донијела је

I
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о статусу дјеце са сметњама у развоју у
локалној заједници.

ЗАКЉУЧАК
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-са позиције

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

511200 – Реконструкција и модернизација
улица

Број: 02-013-173/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

на Одјељење за опшру управу и борачко-инвалидску
заштиту (потрошачка јединица 0070130)
-на позицију
511300 – Издаци за набавку опреме
25.000 КМ.

420.

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

На основу члана 33. Статута Општине Козарска
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о
раду
Скупштине
општине
Козарска
Дубица,
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број:
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица на 31.
редовној сједници, одржаној дана 30.10.2015. године,
донијела је

се

4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-192/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.09.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

ЗАКЉУЧАК

422.

I
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата
Информацију о стању у области физичке културе и
спорта на подручју Општине Козарска Дубица за 2014.
годину.
II

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
О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику
Oпштине Козарска Дубица“.
Број: 02-013-174/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2015. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Козарска Дубица
Милован Баришић
------------------------------------------------------------------------

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

421.

Буџетска резерва

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
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник
oпштине Козарска Дубица доноси

100 КМ.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
Буџетска резерва
100 КМ
-на позицију
415200 – Грантови у земљи
100 КМ.
3.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

1.
Одобрава се реалокација средстава Одјељења
за стамбено-комуналне послове (потрошачка јединица
0070160) са позиције:
511200 – Реконструкција и модернизација
улица

25.000 КМ

Број: 01-430-194/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.09.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

25.000 КМ.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
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412600 – Расходи по основу путовања и
смјештаја

423.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
412600 – Расходи по основу путовања и
смјештаја
530 КМ
-на позицију
411200 – Бруто накнаде трошкова запослених 530 КМ.

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

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-430-209/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

300 КМ.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
Буџетска резерва
300 КМ
-на позицију
415200 – Грантови у земљи

се

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

530 КМ.

425.
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
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник
oпштине Козарска Дубица доноси

300 КМ.

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-430-206/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.09.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

1.
Одобрава се реалокација средстава Туристичке
организације општине Козарска Дубица (потрошачка
јединица 0070920) са позиције:

424.

412700 – Расходи за стручне услуге

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
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник
oпштине Козарска Дубица доноси

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
412700 – Расходи за стручне услуге
220 КМ
-на позицију
412900 – Остали непоменути расходи
220 КМ.
3.
За реализацију ове одлуке задужује
Одјељење за финансије, рачуноводство и
наплату буџета.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

1.

220 КМ.

се

4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-210/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Одобрава се реалокација средстава Локалне
агенције за развој општине Козарска Дубица
(потрошачка јединица 0070910) са позиције:
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2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције

426.
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
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник
oпштине Козарска Дубица доноси

5.000 КМ.

428.
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

5.000 КМ

5.000 КМ.

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

се

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

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

Број: 01-430-211/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

200 КМ.

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

427.
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

415200 – Грантови у земљи

200 КМ.

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-430-213/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

200 КМ.

Број: 01-430-212/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

412500 – Одржавање и санација јавне
расвјете

415200 – Грантови у земљи

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

1.
Одобрава се реалокација средстава Одјељења
за стамбено-комуналне послове (потрошачка јединица
0070160) са позиције:

511300 – Издаци за набавку опреме
-на позицију

200 КМ

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

511300 – Издаци за набавку опреме

Буџетска резерва
-на позицију

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

429.
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

412700 – Расходи за услуге штамп.,информ.
и правне услуге

на Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату
буџета (потрошачка јединица 0070140)
-на позицију
411200 – Бруто накнаде трошкова запослених 2.000 КМ

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

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

се

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

200 КМ.

Број: 01-430-216/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
Буџетска резерва
200 КМ
-на позицију
415200 – Грантови у земљи

2.000 КМ

431.

200 КМ.

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

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“.
Број: 01-430-214/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1.
Одобрава
се
реалокација
средстава
Територијалне ватрогасне јединице (потрошачка
јединица 0070125) са позиција:

430.
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
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник
oпштине Козарска Дубица доноси

412200 – Расходи по основу утр. ен. ,ком.
и комун. услуга
412900 – Остали непоменути расходи

3.500 КМ
1.750 КМ.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиција
412200 – Расходи по основу утр. ен. ,ком.
и комун. услуга
412900 – Остали непоменути расходи

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

3.500 КМ
1.750 КМ

-на позицију

1.
Одобрава се реалокација средстава Одјељења
за општу управу и борачко-инвалидску заштиту
(потрошачка јединица 0070130) са позиције:

516100 – Издаци за залихе мат., робе и
ситног инв.

412700 – Расходи за услуге штамп.,информ.
и правне услуге
2.000 KM.
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3.
За реализацију ове одлуке задужује
Одјељење за финансије, рачуноводство и
наплату буџета.

се

433.
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

4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-217/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

432.

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

На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске»,
број: 101/04, 42/05, 118/05 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
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник
oпштине Козарска Дубица доноси

Буџетска резерва

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1.
Одобрава се реалокација средстава Одјељења
за општу управу и борачко-инвалидску заштиту
(потрошачка јединица 0070130) са позиције:
516100 – Издаци за залихе мат., робе и
ситног инв.

5.600 КМ.

415200 – Грантови у земљи

300 КМ.

Број: 01-430-218/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 12.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

5.600 КМ

434.
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

5.600 КМ.

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

300 КМ

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

Локалној агенцији за развој општине Козарска Дубица
(потрошачка јединица 0070910)
-на позицију
411100 – Бруто плате

Буџетска резерва
-на позицију

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

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
516100 – Издаци за залихе мат., робе и
ситног инв.

300 КМ.

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

Број: 01-430-197/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 09.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

20

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

436.
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

Одјељењу за финансије, рачуноводство и наплату
буџета (потрошачка јединица 0070140)
-на позицију
411200 – Бруто накнаде трошкова запослених 500 КМ.
3.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

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

Број: 01-430-222/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Буџетска резерва

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

435.
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
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник
oпштине Козарска Дубица доноси

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“.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Број: 01-430-230/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

1.
Одобрава се реалокација средстава Туристичке
организације општине Козарска Дубица (потрошачка
јединица 0070920) са позиције:
511300 – Издаци за набавку опреме

300 КМ.

570 КМ.

437.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
511300 – Издаци за набавку опреме
570 КМ
-на позицију
411200 – Бруто накнаде трошкова запослених 570 КМ.
3.
За реализацију ове одлуке задужује
Одјељење за финансије, рачуноводство и
наплату буџета.

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

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: 01-430-225/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

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

Буџетска резерва

Број: 01-430-234/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

1.000 КМ

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
(потрошачка јединица 0070150)
-на позицију
415200 – Остала удружења

439.

1.000 КМ.

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

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“.
Број: 01-430-215/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

438.
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

Буџетска резерва

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

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

Буџетска резерва
-на позицију

100 КМ

415200 – Грантови у земљи

100 КМ.

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

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

100 КМ.

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

100 КМ.

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена

Број: 01-430-235/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

-са позиције
Буџетска резерва
100 КМ

440.

-на позицију
415200 – Грантови у земљи

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

100 КМ.

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

22
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412500 – Средства за пошумљ.и развој
Општине

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

60.000 КМ.

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

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

Буџетска резерва

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

100 КМ.

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

100 КМ

415200 – Грантови у земљи

100 КМ.

Број: 01-430-237/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

442.

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

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

4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-236/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

441.

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

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

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
Буџетска резерва
100 КМ
-на позицију
415200 – Грантови у земљи

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава

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

30.000 КМ
30.000 КМ.

Број: 01-430-238/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
412500 – Одржавање путева и улица
511200 – Реконструкција и модернизација
улица
-на позицију

100 КМ.

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

1.
Одобрава се реалокација средстава Одјељења
за стамбено-комуналне послове (потрошачка јединица
0070160) са позиције:
412500 – Одржавање путева и улица
511200 – Реконструкција и модернизација
улица

се

443.

30.000 КМ

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

30.000 КМ
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3/14) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета oпштине
Козарска Дубица за 2015. годину („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број: 2/15) начелник
oпштине Козарска Дубица доноси

пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета и Одјељења за пољопривреду.

О Д Л У К У
о одобрењу реалокације средстава
1.
Одобрава се реалокација средстава Одјељења
за општу управу и борачко-инвалидску заштиту
(потрошачка јединица 0070130) са позиције:
412700 – Остале стручне услуге

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

4.500 KM.

Број: 01-403-199/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.09.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

2.
Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке
биће извршена
-са позиције
412700 – Остале стручне услуге
-на позицију

4.500 KM

412900 – Остали непоменути расходи

4.500 КМ.

445.

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

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

се

4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-430-239/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о додјели средстава за
I

444.

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње
Драчина Драгани - у
сврху подршке сточарској производњи у износу од
1000,00 КМ, на текући рачун бр. 45469618000 код
Уникредит банке.
II

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

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

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Славнић Гордани - у сврху
подршке пластеничкој
производњи у износу од
1000,00 КМ, на текући рачун бр. 45101998000 код
Уникредит банке.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-201/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.09.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
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IV

446.

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: 01-430-38/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.09.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

448.

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Чекић
Миломиру, као финансијску помоћ за трошкове
лијечење.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетске резерве, а исплатиће се на рачун
број: 555048-81548026-05.

На основу чланова 72. став 3 и 122 став 2 Закона о
Локалној самоуправи („Службени гласник 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) и
Интерног огласа за пријем приправника у Општинској
управи Козарска Дубица број 01-103-2/15 од 12.08.2015.
године, Начелник Општине Козарска Дубица доноси

III

ОДЛУКУ

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

I
У Општинску управу Козарска Дубица у својству
приправника економске струке распоређује се
РОКСАНДИЋ ЉИЉАНА, дипломирани економиста из
Козарске Дубице.
II

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

О провођењу ове Одлуке стараће се начелник
Одјељења за општу управу и борачко инвалидску
заштиту.
III

Број: 01-430-48/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.09.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

По пријему ове Одлуке може се поднијети приговор
Начелнику општине Козарска Дубица у року од 8 дана
од дана пријема исте.
IV

447.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Козарска Дубица.
Број: 01-103-2/15-1
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.09.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

449.

Одобравају се средства у износу од 100,00 КМ Бранкци
Вујановић
као финансијску помоћ за трошкове
лијечење oca.
II

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник 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 03/14 и 02/15), начелник
Општине д о н о с и

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетске резерве, а исплатиће се на рачун
број:45113633000.

ОДЛУКУ
о именовању Комисије за примопредају дужности у
Локалној агенцји за развој Општине Козарска
Дубица

III
За извршење ове Одлуке задужује се начелник
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
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Члан 1.

Члан 3.

Овом Одлуком именује се Комисија за примопредају
дужности између бившег директора Локалне агенције
за развој Општине Козарска Дубица и В.Д.. директора,
именованог од стране Скупштине Општине Козарска
Дубица , у сљедећем саставу:

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

1.
2.
3.

Број: 01-111-109/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 14.09.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Горан Драгаш, предсједник Комисије,
Љиљана Врбан – члан и
Емир Кочан – члан.

451.

Члан 2.

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 ЈУ Дjeчији
вртић ,, Пчелица '' Козарска Дубица,
Начелник
Општине Козарска Дубица , д о н о с и

Задатак Комисије из члана 1. је да у року од седам (7)
дана изврши попис основних средстава, права, обавезе
и потраживања на дан примопредаје и о томе сачини
записник.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављења у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у ЈУ Дјечији вртић
,,Пчелица'' Козарска Дубица

Број: 01-111-110/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 14.09.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

I

450.

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ Дјечији вртић ,,
Пчелица'' Козарска Дубица којег је донио директор
дана 27.10.2015.године под бројем : 400.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник 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 03/14 и 02/15), начелник
Општине д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о именовању Комисије за примопредају дужности у
ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“ Козарска Дубица

Број: 01-022-8/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Члан 1.
Овом Одлуком именује се Комисија за примопредају
дужности између бившег директора ЈУ Дјечији вртић
„Пчелица“ Козарска Дубица и В.Д.. директора,
именованог од стране Скупштине Општине Козарска
Дубица , у следећем саставу:
1.
2.
3.

452.
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

Горан Драгаш, предсједник Комисије,
Љиљана Врбан – члан и
Емир Кочан – члан.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Задатак Комисије из члана 1. је да у року од седам (7)
дана изврши попис основних средстава, права, обавезе
и потраживања на дан примопредаје и о томе сачини
записник.

I
Одобравају се средства у износу од 200,00 КМ (две
стотине конвертибилних марака) за исплату Мијић
Зорану из Козарске Дубице на име помоћи за лијечење.
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II

454.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број:
5673015000348669 отворен у “Sberbank“.

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

Одобравају се средства у износу од 200,00 КМ Шодић
Милану као финансијску помоћ за трошкове лијечење.

I

II

Број: 01-430-49/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетске резерве, а исплатиће се на рачун
број: 567301-50002885-29.
III

453.

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

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

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

Број: 01-430-46/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

I
Одобравају се средства у износу од 200,00 КМ (две
стотине конвертибилних марака) за исплату Мандић
Драгану из Козарске Дубице на име помоћи за плаћање
трошкова сахране покојне супруге.

455.

II

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број:
5520191600903234 отворен у “Sberbank“.
III
За извршење ове Одлуке задужује се начелник
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
IV

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

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

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Ковачевић Раду - у сврху
подршке сточарској производњи у износу од 1000,00
КМ, на текући рачун бр. 5512081124317371 код
Уникредит банке.

Број: 01-434-98/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------
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II

IV

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-200/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.09.2015.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.

457.

IV

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-219/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 14.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

456.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње П.П. “Мршић“, вл. Мршић
Зоран - у сврху подршке сточарској производњи у
износу од 1000,00 КМ, на текући
рачун бр.
567301500007411 код Волкс банке.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III

ОДЛУКУ
о додјели средстава за
I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Кос Љубану - у сврху
подршке сточарској производњи у износу од 400,00
КМ, на текући рачун бр. 5620108033113981 код НЛБ
Развојне банке.

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

II

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

IV

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

Број: 01-403-220/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 14.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

458.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
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Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

Број: 01-430-53/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 16.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за реновирање
објекта за складиштење сијена након пожара Сарајлија
Вукосави - у износу од 500,00 КМ, на текући рачун бр.
5551000018059234 код Нове банке.

460.

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

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(″Службени гласник РС″, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 54. Статута Општине Козарска Дубица
(″Службени гласник Општине Козарска Дубица″, број:
3/14) и чланови 1. и 2. Одлуке о утврђивању
критеријума за финансирање спорта у Општини
Козарска Дубица (″Службени гласник општине
Козарска Дубица″, број: 12/05), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о финансирању такмичарског спорта у Општини
Козарска Дубица у другој половини 2015. године

IV

Члан 1.

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

Овом одлуком утврђује се финансирање такмичарског
спорта у Општини Козарска Дубица у другој половини
2015. године и то како слиједи:

II

Број: 01-403-202/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.09.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

459.
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

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I
Одобравају се средства у износу од 500,00 КМ Милени
Станивуковић као финансијску помоћ
у сврху
лијечења.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције буџетске резерве, а исплатиће се на рачун
број: 45016875000.
III

Назив спортске организације
ФК „БОРАЦ“
ОФК „РАВАН“
ФК „МОШТАНИЦА“
ФК „РАДНИК“
ФК „КНЕЖОПОЉАЦ“
СД „ОМЛАДИНАЦ“
РК „ДИП КОЗАРА“ (РК
„Козара-Млијекопродукт)
ЖРК „КНЕЖОПОЉКА“
ОРК „UNA – DSW“
КК „УНА“
КК „КНЕШПОЉЕ“
КК „WAZZARI“
КБС „ОБИЛИЋ“
ШК „УНА“
СРД „КЛЕН“
СК „М. ПИЛИПОВИЋ“
КК „ДУБ“
ЖРК „ДУБИЦА“
АТЛЕТСКИ КЛУБ КОЗАРСКА
ДУБИЦА
УКУПНО

Укупно
КМ
16.000
10.500
1.360
1.360
2.000
2.000
12.000
6.300
1.000
2.500
2.000
1.500
1.500
1.200
1.500
1.650
1.650
3.000
600
69.620

Члан 2.
Општина Козарска Дубица ће вршити исплату
средстава из члана 1. ове Одлуке у складу са
расположивим средствима за те намјене.

За извршење ове Одлуке задужује се начелник
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета.
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Члан 3.

462.

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

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

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у ″Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица″.

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

Број: 01-434-36/15-1
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 12.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три
стотине конвертибилних марака) за исплату Ловрић
Драгољубу из Козарске Дубице на име помоћи за
лијечење.
II

461.

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број:
45189542001 отворен у “Unicredit bank“.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за субвенцију крчења зараслог
пољопривредног земљишта у државном власништву

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

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за субвенцију
крчења Кнежевић Благоји у износу од:

Број: 01-430-54/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

- 344,00 КМ, на рачун бр. 5673015900306133 код Сбер
банке.
II

463.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

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

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Стојаковић Неђељку - у
сврху подршке сточарској производњи у износу од
1000,00 КМ, на текући рачун бр. 56730150111200059
код Волкс банке.

Број: 01-403-245/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.11.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------
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II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
позиције – Фондови за развој-субвенције за
пољопривреду и стимулације и уплатиће се на текући
рачун корисника.
III
За извршење ове Одлуке задужују се начелници
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату
буџета и Одјељења за пољопривреду.

465.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

Број: 01-403-323/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Станивуковић Милени - у
сврху подршке воћарској производњи у износу од
1000,00 КМ, на текући рачун бр. 56730150111200059
код Волкс банке.
II

464.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

IV

I

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

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Шпановић Раденку - у
сврху подршке сточарској производњи у износу од
1000,00 КМ, на текући рачун бр. 1613000040773326
код Раифаисен банке.
II

Број: 01-403-232/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

466.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава

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

I
Одобравају се средства у износу од 100,00 КМ (стотину
конвертибилних марака) за исплату Татић Драгани из
Козарске Дубице на име помоћи за лијечење.

Број: 01-403-231/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------
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("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број:
5673015900307297.
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

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

Одобравају се средства у износу од 100,00 КМ (стотину
конвертибилних марака) за исплату Огоринац Мерими
из Козарске Дубице на име помоћи за лијечење брата,
Билајац Енвера.
II

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

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број:
45436832000.
III

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-430-51/15
Датум: 27.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

467.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица",број:
03/14) Начелник општине д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине
Козарска Дубица“.
Број: 01-430-52/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

469.

Одобравају се средства у износу од 100,00 КМ (стотину
конвертибилних марака) за исплату Ђурђевић Милени
из Козарске Дубице на име помоћи за лијечење дјетета.

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број:
45417430000.
III

ОДЛУКУ
о одобрењу средстава
I

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

Одобравају се средства у износу од 100,00 КМ (стотину
конвертибилних марака) за исплату Копчок Јеличић
Бранки из Козарске Дубице на име помоћи за лијечење.

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

II
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број:
16168149 отворен у “Hypo Alpe Adria Bank”..

Број: 01-430-8/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

468.
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
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2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

Број: 01-430-35/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

I
Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Тркуљи Саши - у сврху
подршке воћарској производњи у износу од 1000,00
КМ, на текући рачун бр. 5673015000147782 код Сбер
банке.
II

470.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за

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

I

IV

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење
пољопривредне производње Мијатовић Мили - у сврху
подршке сточарској производњи у износу од 1000,00
КМ, на текући рачун бр. 45204408001 код Уникредит
банке.
II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-243/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.11.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

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

472.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.), Начелник Општине
Козарска Дубица, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за субвенцију крчења зараслог
пољопривредног земљишта у државном
власништву

Број: 01-403-244/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.11.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

I
Овом Одлуком додјељују се средстава
у сврху
подстицајних средстава за субвенцију крчења
Шпановић Никици у износуз од:
- 1500,00 КМ, на рачун бр. 5620108096659651 код НЛБ
Развојне банке

471.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7.
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за
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II

III

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

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица".
Број: 01-111-111/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.09.2015.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.

474.

IV

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), начелник Општине д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица».
Број: 01-403-228/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

РЈЕШЕЊЕ
О формирању Организационог одбора изложбе
стоке „МИХОЉДАН 2015“

473.

Члан 1.
На основу члана 72 а у складу са чланом 121. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС'', број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), члана 54. Статута
општине Козарска Дубица ("Службени гласник
општине Козарска Дубица'', број: 03/14) и Одлуке о
расписивању интерног јавног огласа за пријем
приправника са високом стручном спремом, број 01103-2/15 од 12.08.2015. године, Начелник општине
доноси

За припремање и организовање изложбе стоке
„МИХОЉДАН 2015“ која ће се одржати 11. октобра
(недеља) са почетком у 10ºº часова, именује се
Организациони одбор.
Члан 2.
У Организациони одбор из члана 1. именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за пријем приправника
I
У Комисију за пријем приправника са завршеном
високом стручном спремом именују се:
1. АЛЕКСАНДАР НИКОЛЕТИЋ – предсједник,
2. ДРЉИЋ ДУШАН, члан
3. КРЊАИЋ СТОЈАН, члан
4. ДЕРИКУЋА ТАЊА, члан и
5. БУКВА РАДОЈКА, члан.

Миле Злојутро – предсједник,
Александар Николетић – замјеник,
Винко Стојчић – члан,
Мирослав Тица – члан,
Мерима Тркуља – члан,
Милан Делић – члан,
Далибор Ћурић – члан,
Драган Сантрач – члан,
Жељко Буразор – члан.
Члан 3.

Задатак Организационог одбора је да:
- предложи програм и активности које су неопходне
за одржавање изложбе
стоке „МИХОЉДАН
2015“ ,
- сачини трошковник и
- изврши организационо – техничке припреме
изложбе.

II
Задатак Комисије је да обави контролу испуњености
услова приспјелих пријава по Интерном огласу за
пријем приправника у Општинску управу Козарска
Дубица, број: 01-103-2/15 од 12.08.2015. године и
обави улазни интервију са кандидатима који
испуњавају услове конкурса, те да утврди редосљед
кандидата за пријем приправника

Члан 4.
За извршење задатака наведених у члану 3. задужује
се Одјељење за пољопривреду Општине Козарска
Дубица.

- Дипломирани економиста, смјер јавна управа – 1
приправник
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Члан 5.

476.

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

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), начелник Општине д о н о с и

Број: 01-111-112/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 25.09.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за oдабир квалитетних грла
која ће се излагати на Михољданском сајму –
изложби стоке која ће се одржати
дана, 10. 10. 2015. године

475.
На основу члана 72., 111 а. и 121. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 28. Статута Општине
Козарска Дубица („Службени гласник Општине
Козарска Дубица“, број 5/06-пречишћен текст, 6/07,
12/07, 2/08 и 5/12) и Листе стручњака испред
Скупштине општине за пријем у радни однос радника
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број 1/13), Начелник
општине Козарска Дубица доноси следеће

Члан 1.
Овим Рјешењем именује се Комисија за одабир
квалитетних грла која ће се излагати на
Михољданском сајму – изложби стоке која ће се
одржати 10.10.2015. године, у следећем саставу:
1.
2.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за пријем Начелника
одјељења у Административној служби општине
Козарска Дубица

3.

Задатак Комисије из члана 1. је:

У Комисију за пријем начелника одјељења именују се:

-

ДРЉИЋ ДУШАН, предсједник
СТЕВАНОВИЋ ВЛАДИСЛАВ, члан
ТРКУЉА МЕРИМА, члан
ЛУЖИЈА ЈЕЛЕНА, члан
КЕЧА ВЛАДИМИР, члан

Задатак Комисије је да обави контролу испуњености
услова приспјелих пријава по конкурсу број 01-103-3/15
од 14.09.2015. године и обави улазни интервју са
кандидатима који испуњавају услове конкурса, те да
утврди редосљед кандидата за радно мјесто:

2.

да изврши одабир квалитетних грла са подручја
општине Козарска Дубица, која ће се излагати на
Михољданском сајму – изложби стоке, која ће се
одржати 10.10.2015. године и о истом сачини
записник.
Члан 3.

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

II

1.

за

Члан 2.

I

1.
2.
3.
4.
5.

Делић Милан, дипл.инж.пољопривреде,
Буразор
Жељко,
стручни
сарадник
пољопривреду и
Ћурић Далибор, дипл.инж.пољопривреде,

Број: 01-111-116/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности и
начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове.
III

477.
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), начелник Општине д о н о с и

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

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за оцјену и рангирање
квалитетних грла на Михољданском сајму –
изложби стоке која ће се одржати
дана, 10. 10. 2015. године

Број: 01-111-115/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 02.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------
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Члан 1.

II

Овим Рјешењем именује се Комисија за оцјену и
рангирање квалитетних грла на Михољданском сајму –
изложби стоке која ће се одржати 10.10.2015.године, у
следећем саставу:

Задатак Комисије је да обави улазни интервју са
кандидатима који су се приајвили по конкурсу број 02103-4/15 од 15.09.2015. године, за директора:

1.
2.
3.

проф. др Драгутин Матаругић, предсједник
Комисије,
дипл. инж. Мерима Тркуља, члан и
стр. сарад. Драган Сантрач, члан.

Задатак Комисије из члана 1. је:
да изврши оцјену и рангирање квалитетних грла на
Михољданском сајму – изложби стоке, која ће се
одржати 10.10.2015.године и о истом сачини
записник на основу којег ће бити додјељене
награде власницима грла.

2.

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Козарска Дубица

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица.
Број: 01-111-120/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће
објављено у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“

479.

Број: 01-111-117/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 06.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

На основу члана 109. став 2. Закона о уређењу простора
и грађењу („Сл. гласник Републике Српске број: 40/13),
члана 2. Правилника о вршењу стручног надзора у току
изградње објеката („Сл. гласник Републике Српске“,
број: 7/04), члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 54. Статута Општине Козарска
Дубица („Сл. гласник Општине Козарска Дубица“, број:
03/14) начелник Општине доноси

478.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи, а у
вези са чланом 121. („Службени гласник РС“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и листе стручњака испред
Скупштине општине за пријем у радни однос радника
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број 1/13), Начелник
Општине Козарска Дубица доноси следеће:

РЈЕШЕЊЕ
I
Цикота (Драгољуба) Дарко, грађевински техничар из
Козарске Дубице, ималац овлаштења грађење и надзор
над грађењем породичних стамбених зграда, помоћних
објеката, завршних радова и уређења терена, осим
објеката за које одобрење за грађење даје
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, број регистра: 4247/02,
број протокола: 01-361-370/02 од 08.08.2002. године,
именује се за Надзорни орган за вршење послова
стручног надзора на извођењу радова на покривању
Ватрогасног дома и доградњи надстрешнице, а који ће
се изводити на основу Уговора број: 01-404-43/4-15 од
21.10.2015. године, закљученог између Општине
Козарска Дубица, као инвеститора
и предузећа
„Шумил“ д.о.о. Козарска Дубица, као извођача.

РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за спровођење поступка
избора ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА“ КОЗАРСКА
ДУБИЦА И ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД КОЗАРСКА ДУБИЦА
I
Именује се комисија у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ПЧЕЛИЦА“ Козарска Дубица и

Комисија је дужна да изврши контролу испуњености
услова тражених конкурсом и утврди редослед
кандидата на основу стручних способности у року од
30 дана од дана истека рока за пријављивање
кандидата.
III

Члан 2.

-

1.

ДРЉИЋ ДУШАН, предсједник
КРЊАИЋ СТОЈАН, члан
ЛУЖИЈА ЈЕЛЕНА, члан
КЕЧА ВЛАДИМИР, члан
СТЕВАНОВИЋ ВЛАДИСЛАВ, члан.

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

Комисија је дужна писменим путем обавијестити в.д.
директора ЈУ „Воде Српске“ Бијељина о резултатима
свога рада.

Именовани ће обављати послове из члана II овог
рјешења у току радног времена и без посебне накнаде
за извршење истих.
IV

Рок за завршетак рада комисије јесте 5 дана од дана
пријема овог Рјешења.

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

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

Број: 01-111-121/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

Број: 01-111-122/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

480.

481.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник 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 03/14 и 02/15) ,начелник
Општине д о н о с и

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи, а у
вези са чланом 121. („Службени гласник РС“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и листе стручњака испред
Скупштине општине за пријем у радни однос радника
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Општине Козарска Дубица“, број 1/13), Начелник
Општине Козарска Дубица доноси следеће:

Члан 3.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају радова у
циљу активности – санацији водопривредних
објеката на подручју општине Козарска Дубица

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за пријем ветеринарског
инспектора у Општинску управу Козарска Дубица
I
У Комисију за пријем ветеринарског инспектора
именују се:

Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају радова у циљу
реализације активности – санација водопривредних
објеката на подручју општине Козарска Дубица, на
основу Анекса бр.1 (01/5-7673/14 од 30.12.2014.године)
и то:
-

1.
2.
3.
4.
5.

Изградња десног заштитног насипа у дужини од
1200 метара, од моста на магистралном путу
Козарска Дубица – Костајница, узводно од пута за
село Вриоци;

II
Задатак Комисије је да обави контролу испуњености
услова приспјелих пријава по конкурсу број 01-103-5/15
од 28.09.2015. године и обави улазни интервју са
кандидатима који испуњавају услове конкурса, те да
утврди редосљед кандидата за радно мјесто:

Комисија ће извршити примопредају радова дана
27.10.2015.године, и то у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

БАБИЋ ДАРИЈАН, предсједник
ВРБАН ЉИЉАНА, члан
ЗМИЈАЊАЦ МИРКО, члан
ПУПАВАЦ МИЛАН, члан
ЛУЖИЈА ЈЕЛЕНА, члан

Горан Вукотић, предсједник
Будимир Игњатов, члан
Марија Личанин, члан
Ранко Рељић, члан
Наташа Рашић,члан

1.

ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНСПЕКТОРА – 1 извршилац

Комисија је дужна да поступак проведе у року од 30
дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.

Члан 2.

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

Задатак Комисије је да уз присуство општинске
комисије и извођача радова детаљно прегледа изведене
радове на изградњи заштитног насипа у дужини од
1200 метара, од моста на магистралном путу Козарска
Дубица – Костајница, узводно од пута за село Вриоци.

Број: 01-111-123/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 19.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------
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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

482.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 54. Статута Општине Козарска
Дубица ("Сл. гласник Општине Козарска Дубица",
број: 3/14) и Меморандума потписаног између Општине
Козарска Дубица и Удружења за борбу против
корупције „Transparency International“ у БиХ , начелник
Општине Козарска Дубица, доноси

РЈЕШЕЊЕ
o именовању Комисије за израду програма и
анализу стања социјалне зашптите
Члан 1.
Овим Рјешењем именује се Комисија за израду
програма и анализу стања
социјалне заштите, у
следећем саставу:

РЈЕШЕЊЕ
I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

У Радну групу реализацију пројекта „Јачање
интегритета у локалним самоуправама – SILG“ именују
се:
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Драгаш, дип. правник, координатор
Сања Мишић, дипл. правник
Тања Дерикућа, дипл. новинар
Данијела Кочан, дипл. економиста
Мирослав Остојић, мр хем. инжењерства

Стојан Крњаић
- предсједник комисије;
Мирослав Тица
- члан комисије;
Весна Мијић
- члан комисије;
Сенка Јујић
- члан комисије ,
Гордана Марин
- члан комисије;
Драгољуб Ћибић
- члан комисије,
Марија Арнаутовић - члан комисије,
Горан Гајић
- члан комисије и
Родољуб Буразор
- члан комисије.
Члан 2.

II

Задатак Комисије из члана 1. је :
- да изради анализу стања социјалне заштите и
- донесе средњерочни програм социјалне заштите
становништва на подручју општине Козарска
Дубица .за период 2016-2021. година .

Задатак Радне групе је да:
-

-

-

у складу са смјерницама тренера ради на припреми
израде Плана интегритета
сакупља потребну документацију која је основ за
израду Плана интегритета
изврши идентификацију постојећих осјетљивих
активности и подручја, као и постојећих
превентивних мјера које се користе за спречавање
појаве корупције
изврши процјену осјетљивих активности и
подручја, у циљу одређивања најважнијих ствари
којима се треба бавити у будућности ради
унапређења интегритета у јединици локалне
самоуправе
након проведених свих планираних активности,
заједно са координаторима и осталим тимовима
утврди коначан текст документа – План
интегритета, заједно са
акционим планом са
мјерама за унапређење интегритета и достави га на
усвајање и даљу имплементацију.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења , а објавиће
се у ,,Службеном гласнику општине Козарска Дубица
''
Број: 01-111-137/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

484.
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 ), у складу са чланом 58.
Закона о предшколском васпитању и образовању (
,,Сл.гласник РС '',бр.119/08 ) по захтјеву ЈУ ,, Дјечији
вртић Пчелица'' Козарска Дубица , Начелник
Општине Козарска Дубица, д а ј е

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица“.
Број: 01-111-125/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 28.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------

САГЛАСНОСТ
за пријем једног радника у радни однос у
ЈУ ,, Дјечији вртић Пчелица'' Козарска Дубица
I

483.

Даје се сагласност за пријем у радни однос 1 радника –
кухара
у ЈУ ,, Дјечији вртић Пчелица'' Козарска

На основу члана 72. став 3. и члана 143. став 4. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' број:
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Дубица , због повећаног обима посла а услед већег
броја дјеце.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у ,,Службеном гласнику Општине Козарска
Дубица''
Број: 01-12-29/15
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.10.2015.године
Козарска Дубица
Миле Злојутро, дипл. економиста
------------------------------------------------------------------------
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