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На основу члана  125, 126. став (3) и 129. став (1) Пословника  о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 11/17), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на Годишњој сједници, одржаној дана 28.12.2017. 
године, донијела је 
 

 
П Р О Г Р А М     Р А Д А 

 
Скупштине општине Козарска Дубица за 2018. годину 

 
 

I - УВОД 
 
 
 
 Програм рада Скупштине општине доноси се за наредну календарску годину 
најкасније до краја текуће године чиме се осигурава благовремено извршавање бројних 
обавеза које су у надлежности овог органа одлучивања јединице локалне самоуправе. 
 
 Програм рада садржи задатке који су у надлежности Скупштине општине у складу 
са Уставом, законом, Статутом и утврђеном политиком развоја Општине Козарска 
Дубица, као и друге послове  и задатке који су у надлежности Скупштине општине. 
 
 Колегиј Скупштине општине, на основу прибављених мишљења и приједлога, 
припрема и утврђује нацрт односно приједлог Програма рада који се упућује Скупштини 
општине на разматрање.  
 
 Посебну пажњу Скупштина општине ће посветити питањима за која грађани 
искажу свој интерес, што ће значајно употпунити укупне активности у раду Скупштине 
општине за годину за коју се припрема и доноси Програм рада. 
 
 Скупштина општине ће  код реализације програмских садржаја организовати 
редовне, тематске, годишње и свечане сједнице као и друге облике рада на којима ће 
разматрати одређена питања, заузимати ставове и доносити одлуке и друге акте у складу 
са утврђеном тематиком. 
 
 Радна тијела Скупштине општине, при утврђивању својих задатака и обавеза, 
придржаваће се овог Програма рада у складу са Статутом и Пословником и с тим у вези 
даваће своја мишљења и приједлоге путем писаних извјештаја. 
 
 Скупштина општине ће шестомјесечно разматрати реализацију Програма рада и с 
тим у вези предузимати потребне мјере за његово извршење. 
 
 Значај планираних тема и  њихов садржај захтјева одговоран однос свих носилаца 
у припреми и реализацији планираних задатака, поштујући принцип међусобног 
уважавања, сарадње, као и утврђене рокове.  
 
 Програм рада, након доношења, доставља се свим носиоцима његове реализације и 
ставиће  се на увид јавности. 
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II - ТЕМАТСКИ И НОРМАТИВНИ ДИО 
 
ПРВО ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
План инвестирања и капиталних улагања за 2018. годину. 
Обрађивач - Одјељења ОУ 
Предлагач - Начелник општине 
 
Прогам рада цивилне заштите за 2018. годину. 
Обрађивач - Одсјек цивилне заштите 
Предлагач - Начелник општине 
 
Програм заједничке комуналне потрошње. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Програм одржавања градске чистоће и зелених површина за 2018. годину. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Програм одржавања путева за 2018. годину. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Програм одржавања водних објеката за 2018. годину. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Програм културних и спортскиих манифестација за 2018. годину. 
Обрађивач - Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности                                   
Предлагач - Начелник општине 
 
Програм обиљежавања значајних догађаја из одбрамбено-отаџбинских ратова. 
Обрађивач - Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности.                                   
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај о раду општинске инспекције за 2017. годину. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај о раду комуналне полиције за 2017. годину. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај о раду ОО СУБНОР-а Козарска Дубица за 2017. годину. 
Обрађивач - ОО СУБНОР  
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај о раду Општинске борачке организације за 2017. годину. 
Обрађивач - Општинска борачка организација Козарска Дубица 
Предлагач - Начелник општине 
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Извјештај о раду Удружења РВИ Козарска Дубица за 2017. годину. 
Обрађивач - Удружење РВИ  
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај о раду Удружења грађана „Ветерани Републике Српске“ за 2017. годину. 
Обрађивач - Удружење „Ветерани Републике Српске“ 
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај о раду Удружења пензионера за 2017. годину. 
Обрађивач - Удружење пензионера 
Предлагач - Начелник општине 
 
Извештај о раду Црвеног крста Општине Козарска Дубица за 2017. годину. 
Обрађивач - Општинска организација Црвеног крста 
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај о раду начелника Општине Козарска Дубица и општинске управе за 2017. 
годину. 
Обрађивач - Начелник општине и одјељења општинске управе 
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај о раду Републичког јавног правобранилаштва - сједиште замјеника 
Приједор за 2017. годину на подручју општине Козарска Дубица.       
Обрађивач - Сједиште замјеника  РЈП Приједор. 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о реализацији Програма рада Скупштине општине од 01.07.-31.12.2017. 
године. 
Обрађивачи-Секретар Скупштине општине 
Предлагач-Колегиј СО 
 
Информација о стању у пољопривреди на подручју Општине Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о оцјењивању службеника Општинске управе Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о имплементацији унапређења система управљања квалитетом према 
захтјевима стандарда ISO 9001:2008 у Општинској управи Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о стању безбједности на подручју Општине Козарска Дубица за 2017. 
годину. 
Обрађивач - Полицијска станица Козарска Дубица 
Предлагач - Начелник општине 
 
Рјешења из области имовинско-правних односа. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење или РУ за геодетске и ИП послове-ПЈ КД 
Предлагач - Начелник општине 
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Рјешења о именовањима. 
Обрађивач - Комисија за избор и именовање 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске на подручју Општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта 
на подручју Општине Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о организацији и условима за вршење јавног превоза лица и ствари на 
подручју Општине Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о начину, организацији и условима за вршење такси превоза на подручју 
Општине Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о превозу запрежним возилима самарицама, пољопривредним машинама. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о додјели у закуп пољопривредног земљишта на подручју Општине Козарска 
Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о утврђивању начина обрачуна и висине комуналне накнаде. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о утврђивању комуналних такси. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о условима утврђивања вриједности бода за утврђивање комуналне накнаде. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о утврђивању просјечне грађевинске цијене корисне стамбене површине за 
2018. годину 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
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Одлука о приступању изради урбанистичког пројекта „Светосавска улица“. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о условима и начину продаје неизграђеног грађевинског земљишта у 
власништву Oпштине Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење 
Предлагач - Начелник општине 
 
Нацрт ревизије регулационог плана „Централна зона“ Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење 
Предлагач - Начелник општине 
 
 
 
ДРУГО ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
 
Програм подстицаја у пољопривреди од стране Општине Козарска Дубица за 2018. 
годину. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду  
Предлагач - Начелник општине 
 
Програм подстицаја у привреди од стране Општине Козарска Дубица за 2018. 
годину. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду  
Предлагач - Начелник општине 
 
Средњорочни програм социјалне заштите становништва на подручју Општине 
Козарска Дубица. 
Обрађивач - Комисија за израду програма и анализу стања социјалне заштите 
Предлагач - Начелник општине 
 
Програм развоја омладинске политике за 2018. годину на подручју општине 
Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај  о раду Српско просвјетног и културног друштва „Просвјета“ за 2017. 
годину. 
Обрађивач – Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај о извршењу Буџета за 2017. годину. 
Обрађивач - Одјељење за финансије 
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај о раду и материјално – финансијском пословању у 2017. години: 
-  ЈУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица 
-  Центар за социјални рад Козарска Дубица 
-  ЈП „Центар за иформисање и културу“ Козарска Дубица 
-  Дјечији вртић „Пчелица“ Козарска Дубица  
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-  Туристичка организација Општине Козарска Дубица  
-  ЈУ „Народна библиотека“ Козарска Дубица 
 Обрађивачи - Директори јавних установа и предузећа 
 Предлагач - Начелник општине 
 
 
Извјештај Одбора за жалбе за  2017. годину. 
Обрађивач - Одбор за жалбе 
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај начелника Општине Козарска Дубица о раду у органима предузећа која 
обављају комуналне дјелатности за 2017. годину. 
Обрађивач - Органи комуналних предузећа 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о стању у привреди на подручју Општине Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о стању у области физичке културе и спорта на подручју Општине  
Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности. 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о плану уписа у ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ Козарска Дубица у 
школској 2018/2019. годину. 
Обрађивач - Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности. 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о раду јавних предузећа за 2017. годину: 
- АД „Комуналац“ Козарска Дубица  
- Комунално предузеће за производњу и дистрибуцију воде АД „Водовод“ 
Обрађивач - Директори предузећа  
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о реализацији аката Скупштине општине. 
Обрађивачи - Одјељења ОУ 
Извјестилац - Секретар скупштине 
 
Рјешење из области имовинско-правних односа. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење или РУ за геодетске и ИП послове-ПЈ КД 
Предлагач - Начелник општине 
 
Рјешења о именовањима. 
Обрађивач - Комисија за избор и именовање 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју Општине 
Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
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Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о одржавању, заштити и изградњи водопривредних објеката. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о начину обрачуна ренте и трошкова уређења грађевинског земљишта. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о условима и начину продаје неизграђеног грађевинског земљишта у 
власништву Општине Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење 
Предлагач - Начелник општине 
 
Ревизија регулационог плана „Централна зона“ Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење 
Предлагач - Начелник општине 
 
Нацрт ревизије регулационог плана „Ђолови II“ Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење 
Предлагач - Начелник општине 
 
ТРЕЋЕ ТРОМЈЕСЕЧЈЕ  
 
Програм уређења грађевинског земљишта. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Програм рада и финансијски план за 2018/2019. годину ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“ 
Козарска Дубица. 
Обрађивачи – Директор ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“ Козарска Дубица 
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај о стању јавне расвјете.  
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Извјештај о реализацији Одлуке о стипендирању студената за 2016/2017. годину. 
Обрађивач – Одјељење уа општу управу и друштвене дјелатности 
Предлагач – Начелник општине 
 
Извјештај о извршењу Буџета Општине Козарска Дубица за период јануар-јун 2018. 
године и извјештај о кориштењу средстава буџетске резерве. 
Обрађивач - Одјељење за финансије 
Предлагач - Начелник општине 
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Извјештај о спроведеном Плану обуке о професионалном усавршавању и 
савјетовању одборника и предсједника Савјета мјесних заједница на подручју 
Општине Козарска Дубица за период  јануар-јуни 2018. године. 
Обрађивачи – Комисија за професионално усавршавању и савјетовању одборника и 
предсједника Савјета мјесних заједница 
 Предлагач – Колегиј Скупштине општине 
 
Информација о реализацији Програма рада Скупштине општине од 01.01.-30.06.2018. 
године. 
Обрађивачи – Секретар Скупштине општине 
Предлагач - Колегиј СО 
 
Информација о реализацији капиталних пројеката за општину Козарска Дубица 
(„водоснадбјевање и „Пословна зона“) 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о стању бесправне градње. 
Обрађивач - Грађевинска инспекција 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о статусу дјеце са посебним потребама у локалној заједници. 
Обрађивач - Центар за социјални рад 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о стању у области здравствене заштите на подручју општине Козарска 
Дубица за 2017. годину. 
Обрађивач - ЈУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о Пројекту „Водоснабдијевање са изворишта Комленац“. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Рјешења из области имовинско правних односа. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење или РУ за геодетске и ИП послове-ПЈ КД 
Предлагач - Начелник општине 
 
Рјешења о именовањима. 
Обрађивач - Комисија за избор и именовање 
Предлагач - Начелник Општине 
 
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о пречишћавању отпадних вода. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о испоруци питке воде.  
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
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Одлука о условима и начину продаје неизграђеног грађевинског земљишта у 
власништву Општине Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење 
Предлагач - Начелник општине 
 
 
ЧЕТВРТО ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
Програм рада Скупштине општине за 2019. годину. 
Обрађивач - Колегиј Скупштине општине и секретар Скупштине општине 
Предлагач - Колегиј Скупштине општине 
 
Програм развоја пољопривреде на подручју Општине Козарска Дубица за 2019. 
годину. 
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Програм кориштења средстава за подршку привреди Козарска Дубица у 2019. 
години.  
Обрађивач - Одјељење за привреду и пољопривреду 
Предлагач - Начелник општине 
 
Програм одржавања саобраћајница у зимским условима за 2019. годину. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Програм рада и финансијски план за 2019. годину: 
-  ЈУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица 
-  Центар за социјални рад Козарска Дубица 
-  ЈП „Центар за иформисање и културу“ Козарска Дубица 
-  Туристичка организација Општине Козарска Дубица  
-  ЈУ „Народна библиотека“ Козарска Дубица 
 Обрађивачи - Директори јавних предузећа и установа 
 Предлагач - Начелник општине 
 
 
План обуке о професионалном усавршавању и савјетовању одборника и 
предсједника Савјета мјесних заједница на подручју Општине Козарска Дубица за 
2019. годину. 
Обрађивачи – Комисија за професионално усавршавање и савјетовање одборника и 
предсједника Савјета мјесних заједница 
Предлагач – Колегиј Скупштине општине 
 
Информација о реализацији аката Скупштине општине. 
Обрађивачи - Одјељења ОУ 
Извјестилац - Секретар скупштине 
 
Информација о стању у области основног и средњег образовања у школској 
2017/2018. години и упис ученика у наредну школску годину на подручју Општине 
Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
Предлагач - Начелник општине 
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Информација о стању и заштити спомен обиљежја на подручју Општине Козарска 
Дубица 
Обрађивач - Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о стању у области културе на подручју општине Козарска Дубица за 
2017 годину.  
Обрађивач - Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 
Предлагач - Начелник општине 
 
Информација о раду Комисије за превенцију малољетничке деликвенције за 2018. 
годину. 
Обрађивач - Комисија за превенцију малољетничке деликвенције 
Предлагач - Комисија за превенцију малољетничке деликвенције 
 
Рјешења из области имовинско правних односа. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење или РУ за геодетске и ИП послове-ПЈ КД 
Предлагач - Начелник општине 
 
Рјешења о именовањима. 
Обрађивач - Комисија за избор и именовање 
Предлагач - Начелник Општине 
 
Нацрт Ребаланса Буџета за 2018. годину. 
Обрађивач - Одјељење за финансије 
Предлагач - Начелник општине 
 
Приједлог Ребаланса Буџета за 2018. годину. 
Обрађивач - Одјељење за финансије 
Предлагач - Начелник општине 
 
Нацрт Буџета Општине Козарска Дубица за 2019. годину. 
Обрађивач - Одјељење за финансије 
Предлагач - Начелник општине 
 
Буџет Општине Козарска Дубица за 2019. годину. 
Обрађивач - Одјељење за финансије 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета за 2018. годину. 
Обрађивач - Одјељење за финансије 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о извршењу Буџета Општине Козарска Дубица за 2019. година. 
Обрађивач - Одјељење за финансије 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о висини стопе пореза на непокретности на подручју Општине Козарска 
Дубица у 2019. години. 
Обрађивач - Одјељење за финансије 
Предлагач - Начелник општине 
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Одлука о утврђивању висине закупнине у 2019. години за пословне простор у 
власништву Општине Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о условима и начину продаје неизграђеног грађевинског земљишта у 
власништву Општине Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење 
Предлагач - Начелник општине 
 
Ревизија регулационог плана „Ђолови II“ Козарска Дубица. 
Обрађивач - Одјељење за просторно уређење 
Предлагач - Начелник општине 
 
Одлука о додјели награда и признања 
Обрађивач - Комисија за награде и признања 
Предлагач - Начелник општине 
 
 
III - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 Овај Програм остаје отворен и за сва друга питања која би Скупштина општине 
евентуално разматрала у складу са својим уставним и законским овлаштењима. 
 
 Обрађивачи  и предлагачи  су одговорни доставити материјале за сједницу  
најкасније до 15-ог у мјесецу у којем се одржава сједница ради благовремене припреме и 
одржавања сједница радних тијела.  
 
 Радна тијела Скупштине општине ће у складу са овим Програмом припремити и 
усвојити своје планове рада.  
 
 Задужује се Стручна служба Скупштине општине и начелника општине да 
Програм рада достави свим  обрађивачима   задуженим за припрему  планираних тема. 
 
 Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику Општине Козарска Дубица''. 
 
 
 
Број: 02-013-126/17                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК    
Дана: 28.12.2017.год.                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                             Милован Баришић 
 
 


