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На основу члана 102. Устава Републике Српске, члана 30. став 1. алинеја 1. Закона о 

локалној самоуправи, ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), 

члана 88. став 2. и 89. став 3. Статута Општине Козарска Дубица, ("Службени гласник 

Општине Козарска Дубица", број: 7/05 и 2/06) и члана 102. Пословника о раду Скупштине 

општине ("Службени гласник Општине Козарска Дубица", број: 7/05 и 2/06), Скупштина 

општине Козарска Дубица, на сједници одржаној дана 04.05.2006. године, донијела је  

 

 

СТАТУТАРНУ  ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама Статута Општине Козарска Дубица 

 

 

Члан 1. 

 

У члану 12. став 3. Статута Општине Козарска Дубица, (''Службени гласник Општине  

Козарска Дубица'', број: 7/05) иза алинеје 16. додаје се нова алинеја 17. која гласи: 

 

"обавља послове евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу".  

Досадашња алинеја 17. постаје алинеја 18. 

 

Члан 2. 

 

 У члану 28. став 2. иза алинеје 3. додаје се нова алинеје 4. које гласи:  

 

            "доноси Одлуку о извршењу буџета Општине" 

            Досадашње алинеје 4 - 25 постају алинеје 5 – 26. 

  

            Иза алинеје 25. додаје се нова алинеја 26. која гласи: 

 

           "именује и разрјешава директоре, чланове управног и надзорног одбора јавних 

предузећа и установа чије је оснивач Скупштина општине". 

  Досадашње алинеје 26 - 29 постају алинеје од 27 - 30. 

 

Члан 3. 

 

 У члану 31. иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 

 

            "Предсједнику Скупштине општине, након избора од стране Скупштине, рјешење о 

радном односу доноси Комисија за избор и именовање". 

             Досадашњи ставови 6., 7. и 8. постају ставови 7., 8. и 9. 

 

             Иза става 8. додају се нови ставови 9. и 10 који гласе: 

            "Потпредсједник Скупштине општине функцију обавља волонтерски". 

 

 "Рјешење о опозиву предсједника и потпредсједника Скупштине општине доноси 

Комисија за избор и именовање након спроведеног поступка опозива утврђеног Статутом и 

Пословником јединице локалне самоуправе''. 
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Члан 4. 

 

            У члану 41. став 2. ријечи: "Законом о статусу општинских функционера"  замјењују 

се ријечима: 

  "Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе". 

 

Члан 5. 

 

 У члану 42. ставови 3. и 4. мјењају се и гласе: 

 

           "Начелнику Општине рјешење о радном односу доноси Комисија за избор и 

именовање на основу цертификата Изборне комисије БиХ". 

 

 "Уколико Начелник општине не врши своју функцију у складу са законом или не 

спроводи одлуке Скупштине општине, поступак његовог опозива могу покренути: 1/3 

одборника и 10% бирача са подручја Општине. Одлуку о покретању поступка опозива 

Скупштина општине доноси натполовичном већином од укупног броја одборника. 

Поступак опозива спроводи се непосредним тајним гласањем грађана, у року од 30 дана од 

дана доношења одлуке о покретању поступка". 

 

 Иза става 4. додају се нови ставови 5. и 6. који гласе: 

 

            "Начелнику општине престаје мандат ако се за његов опозив изјасни натполовична 

већина од броја бирача који су изашли на гласање за опозив. Рјешење о опозиву Начелника 

општине доноси Изборна комисија БиХ". 

 

 ''Уколико Скупштина општине не усвоји иницијативу за опозив функционера 

Општине, иста се не може ставити на дневни ред сједнице Скупштине општине прије 

истека шест мјесеци од дана када је расправа о иницијативи на Скупштини општине 

закључена''.  

 

Члан 6. 

 

  У члану 43.  став 3. ријечи "Начелника општине, односно" се бришу. 

 

  Иза става 8. додаје се нови став 9. који гласи: 

 

             "Иницијатива за опозив замјеника начелника општине подноси се на начин и по 

поступку утврђеном за опозив предсједника и потпредсједника Скупштине општине. 

Рјешење о опозиву замјеника начелника доноси Комисија за избор и именовање, након 

спроведеног поступка опозива од стране Скупштине општине".  

 

Члан 7. 

 

 У члану 44. став 1. иза алинеје 8. додају се нове алинеје 9. и 10. које гласе: 

 

            "доноси Правилнике којима се регулишу питања од значаја за рад Општинске 

административне службе", 
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            "доноси рјешење о радном односу замјенику начелника општине". 

 

 Досадашње алинеје 9 - 19 постају алинеје од 11 -  21. 

 

Члан 8. 

 

 У члану 50. став 1. мијења се и гласи: 

 

            "Приједлог за доношење аката из надлежности Скупштине општине могу поднијети: 

Начелник Општине, сваки одборник, радна тијела Скупштине  и најмање 10% бирача са 

подручја Општине уколико за поједина акта Статутом није другачије одређено ". 

 

            Став 2. мијења се и гласи: 

 

 "Иницијативу за доношење аката из надлежности органа општине могу покренути: 

5% бирача са подручја Општине и свако удружење грађана које је регистровано у складу са 

законом". 

 

              Досадашњи став 5. се брише. 

 

Члан 9. 

 

 У члану 51. став 1. брисати ријечи ''као и'', а иза ријечи ''Начелника општине'', 

брисати ''зарез'' и додати ријечи ''и других органа'', а ријечи ''Скупштине општине'' брисати. 

  

Члан 10. 

 

 У члану 54. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

 

            " Одлука о привременом финансирању не може се донијети за период дужи од 6 

мјесеци ". 

 

 Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 5. и 6. 

 

Члан 11. 

 

 У члану 64. у ставу 2. број "1000" замјењује се бројем 5%. 

 

Члан 12. 

 

 Члан 66. се брише. 

  

 Досадашњи чланови 67-92 постају чланови 66-91. 

 

Члан 13. 

 

           У члану 71. став 5. ријечи ''одборника Скупштине општине'' замјењују се ријечима 

''Начелника општине''. 
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Члан 14. 

 

            У члану 73. брише се тачка и додају ријечи: 

             ''изузев наступања околности предвиђених чланом 71. став 4. и 5. Статута''.  

  

Члан 15. 

 

           Члан 74. мијења се и гласи: 

 

           ''Изборе за предсједника и чланове Савјета мјесне заједнице расписује Скупштина 

општине''. 

           ''Изборе за предсједника и чланове Савјета мјесне заједнице спроводи Начелник 

општине, а у случају наступања околности предвиђених чланом 71. став 5. Статута, 

Општинска изборна комисија''. 

           ''Органи задужени за спровођење избора за предсједника и чланове Савјета мјесне 

заједнице доносе административне прописе за спровођење избора''. 

 

Члан 16. 

 

 У члану 88. испред става 1. додаје се нови став 1. који гласи: 

 

 "Приједлог за доношење, измјене и допуне Статута могу поднијети: Начелник 

Општине, најмање 1/3 одборника Скупштине општине и 20% бирача са подручја Општине''. 

Досадашњи став 1.постаје став 2. тако што се умјесто зареза, а иза ријечи 

''општинских одборника'' ставља тачка, а остатак текста се брише. 

 

             Досадашњи ставови 2, 3. и 4. се бришу. 

  

Члан 17. 

  

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

Статутарне одлуке утврди пречишћени текст Статута општине Козарска Дубица. 

 

Члан 18. 

 

 Ова Статутарна Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Општине Козарска Дубица". 

 

 

 

 

Број: 02-013-88/06. 

Дана: 04.05.2006.год. 

Козарска Дубица                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Др Перица Бундало 


