
На основу члана 28. Статута Општине Козарска Дубица – пречишћени текст („Сл. гласник 

Општине Козарска Дубица“, бр. 5/06) и члана 31. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 

Козарска Дубица („Сл. гласник Општине Козарска Дубица“, 7/05 и 2/06) у вези са чланом 29. ст. 

3. Закона о промету непокретности („Сл. лист СР БиХ“, бр. 38/78, 4/89 и 29/90 и „Сл. гласник 

Републике Српске“, бр. 29/94), чланом 8. став 3. Закона о грађевинском земљишту Републике 

Српске („Сл. глансик Републике Српске“, бр. 112/06),  Скупштина општине Козарска Дубица на 

25. сједници одржаној дана 31.05. 2007. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о одређивању Комисије за одлучивање о понудама  

за куповину односно замјену  непокретности  

 

I 

 

Образује се Комисија за изјашнјавање о прихватању понуда за продају, односно замјену 

непокретности, у саставу, како слиједи: 

 

1. ПЕРО КАРАН, за предсједника, 

2. ДРАГАН ГАЈИЋ, за члана, 

3. ВЛАДИМИР КОЊЕВИЋ, за члана, 

4. ИЛИЈА ТАДИЋ, за члана, 

5. НАДА КАРАН, за члана. 

 

II 

 

Комисија је овлаштена да донесе Одлуку којом се прихвата или одбија писмена понуда за 

куповину, односно замјену непокретности, и то: грађевинског земљишта, пољопривредног 

земљишта, шумског земљишта, стамбених зграда и станова као посебних дијелова зграда, као и 

пословних зграда и пословних просторија по основу права прече куповине утврђеног у 

одредбана чл. 29. – 37. Закона о промету непокретности („Сл. лист СР БиХ“, бр. 38/78 и „Сл. 

гласник Републике Српске“, бр. 29/94) и одредбама чл. 8. и 9. Закона о грађевинском земљишту 

Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“, бр. 112/06),  

 

Прије доношења Одлуке о прихватању или одбијању понуде Комисија је дужна прибавити 

мишљење начелника  општине и Стручне комисије, образоване Одлуком Скупштине општине 

Козарска Дубица, број: број: 02-013-206/05 од 15.12.2005. године. 

Комисија може, у сваком конкретном случају када оцјени да је оправданије, обзиром на 

висину понуђене цијене и постојање  општег интереса, предложити да се о понуди изјанси 

Скупштина општине. 

 

III 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи члан 1. Одлуке Скупштине општине 

Козарска Дубица, број: 02-013-206/05 од 15.12.2005. године. 

 

IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Општине Козарска 

Дубица“. 

 

 

Број: 02-013-101/07                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 31.05.2007. године                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                                           Ранко Губић, дипл. правник 


