
 На основу члана 18. став 1. и члана 30. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Сл. 

гласник Републике Српске”, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 28. Статута Општине 

Козарска Дубица ("Сл. гласник Општине Козарска Дубица", бр. 7/05, 5/06 и 6/07) и члана 

27. став 2. Одлуке о додатним видовима социјалне заштите („Службени гласник општине 

Козарска Дубица“, број: 4/05), Скупштина општине Козарска Дубица на наставку 33. 

сједнице одржане дана 05.06.2008. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о расподјели средстава предвиђених за додатне видове социјалне заштите 

 

I 

 

 Овом Одлуком утврђује се начин расподјеле средстава предвиђених Буџетом 

општине за финансирање додатних видова социјалне заштите у 2008. години и то како 

слиједи: 

 

Ред. 

број 

 

ОБЛИК ДОДАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

ИЗНОС У КМ 

1. Помоћ за накнаду трошкова превоза ученика по 

критеријумима из општинске Одлуке о субвенционирању 

трошкова превоза ученика  

 

10.000 

2. Помоћ за набавку уџбеника и школског прибора 2.000 

3. Помоћ дјеци на име боравка у предшколској установи  

1.000 

4. Рекреација и љетовање дјеце и омладине из сиромашних 

породица и дјеце и омладине са посебним потребама  

 

3.000 

5. Субвенције за: 

- утрошак електричне енергије 

- утрошак воде 

- станарину 

- набавку огревног дрвета 

 

4.000 

2.000 

3.000 

6.000 

6. Помоћ за опрему корисника у поступку смјештаја  у установу 

социјалне заштите или другу породицу 

 

2.000 

7. Партиципација за набавку лијекова корисницима смјештеним 

у установе социјалне заштите 

 

1.000 

8. Финансирање програма и пројеката у области социјалне 

заштите 

 

0 

9. Помоћ лицима која се нађу у стању социјалне потребе због 

елементарних непогода, дуготрајне и тешке болести, смрти 

хранитеља породице, пожара и других сличних потреба 

 

54.222 

У К У П Н О  88.222 

 

II 

 

 За провођење ове Одлуке задужује се Центар за социјални рад Козарска Дубица. 

 

III 

 

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

гласнику општине Козарска Дубица“ 

 

Број: 02-013-52/08.                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 05.06.2008.год.                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                 Ранко Губић, дипл. правник 


