
 

На основу члана 2. став 1. алинеја 1. Закона о финансирању политичких странака из 

Буџета Републике, Општине и Града („Службени гласник РС“, број: 17/00), члана 28. тачка 

23) Статута Општине Козарска Дубица – пречишен текст („Службени гласник Општине 

Козарска Дубица, број: 5/06) и члана 102. и 104. Пословника о раду Скупштине општине 

Козарска Дубица, („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 7/05 и 2/06), 

Скупштина општине Козарска Дубица, на 25. сједници одржаној дана 31.05.2007. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине 

 

Члан 1. 

 

 У Пословнику о раду Скупштине општине Козарска Дубица, („Службени гласник 

Општине Козарска Дубица“, број: 7/05 и 2/06), у члану 10. иза става 1. додају се нови 

ставови 2, 3. и 4. који гласе: 

 

 „Добијањем увјерења Изборне комисије БиХ о потврди мандата, одборник потписује 

изјаву којој политичкој странци, коалицији или листи независних кандидата жели да се 

средства за финансирање политичких странака предвиђених законом и Одлуком о 

финансирању политичких странака из Буџета Општине уплате“. 

 

 „Уколико одборник у току трајања мандата буде искључен или напусти политичку 

странку, коалицију или листу независних кандидата која је учествовала на изборима и на 

чијој листи је изабран за одборника носилац мандата се изјашњава о свом статусу“. 

 

 „У случају наступања околности из претходног става, одборник може измјенити 

изјаву о уплати финансијских средстава за рад политичких странака, коалиција или листа 

независних кандидата“.  

 

Члан 2. 

 

 У члану 60. ставу 4. иза тачке додаје се нова реченица која гласи: 

 

 „Свечана сједница Скупштине општине започиње интонирањем свечане пјесме 

„БОЖЕ ПРАВДЕ“. 

 

Члан 3. 

 

 Овлашћује се Комисија за прописе да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке утврди пречишћени текст Пословника о раду Скупштине општине Козарска 

Дубица. 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Козарска Дубица“. 
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