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На основу члана 72. став 2. а у вези са чланом 14. став 1. алинеја 7. Закона о 

локалној самоуправи, („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05. и 118/05), односно са 

чланом 3. Закона о комуналним дјелатностима, („Службени гласник РС“, број: 11/95), 

члана 48. Статута Општине Козарска Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 

Дубица“, број: 7/05, 5/06. и 6/07), члана 109. Пословника о раду Скупштине општине 

Козарска Дубица – пречишћен текст („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 

број: 3/08), а у циљу провођења члана 6. Закона о утврђивању и преносу права 

располагања имовином на јединице локалне самоуправе, („Службени гласник РС“, број: 

70/06), Скупштина општине Козарска Дубица је на 35. сједници одржаној дана 17.09.2008. 

године, доноси следеће  

 

З А К Љ У Ч К Е 

 

I 

 

   Скупштина општине, најоштрије осуђује заказивање сједнице Скупштине 

акционара „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица од стране Инвестиционо-Развојне банке РС 

и покушај да   се на неуставан и незаконит начин са Општине Козарска Дубица преузме 

располагање њеном имовином и управљање комуналним предузећима. 

 

II 

 

Влада Република Српска путем Инвестиционо-Развојне банке РС онемогућава 

јединице локалне самоуправе у обезбјеђивању обављања комуналних дјелатности, 

организационих, материјалних и других услова за изградњу и одржавање комуналних 

објеката и комуналне инфраструктуре, односно на крајње незаконит начин онемогућава 

Скупштини општине Козарска Дубица да у складу са чланом 6. став 2. Закона о 

утврђивању и преносу права располагања имовином на јединице локалне самоуправе 

управља и располаже комуналном инфраструктуром у предузећу „Комуналац“ а.д. 

Козарска Дубица чији је оснивач ова локална заједница, а не Влада РС. 

 

III 

 

У циљу заштите имовине Општине Козарска Дубица обавезује се Мустафа 

Ћоралић, представник Општине у структури капитала „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица, 

да предузме све неопходне мјере и активности на  сједницама Скупштине акционара, ради 

заштите покретне и непокретне имовине коју је Општина Козарска Дубица својим ранијим 

одлукама пренијела на кориштење Комуналном предузећу (гробље, зелена пијаца, сточна 

пијаца итд.). 

IV 

 

              У циљу заштите имовине  Општине Козарска Дубица обавезује се Начелник 

Општине Козарска Дубица да: 

 

- Путем Републичког правобранилаштва покрене одговарајуће поступке код 

надлежних државних органа ради утврђивања вриједности и заштите имовине 

Општине Козарска  Дубица у „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица, односно да у 

складу са чланом 10. Закона о утврђивању и преносу права располагања имовином 

на јединице локалне самоуправе, покрене поступак укњижења права располагања 

комуналном инфраструктуром у „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица на Општину 

Козарска Дубица; 

 



 2 

      -    Покрене иницијативу код Савеза општина и градова РС за координирану заједничку       

активност на измјени и допуни измјенама Закона и других прописа који регулишу 

област комуналних дјелатности како би јединице локалних самоуправа могли 

несметано обављати Уставом и законом послове из своје надлежности; 

 

V 

 

Скупштина општине захтјева од Инвестиционо-Развојне банке да повуче позив о  

заказивању Скупштине акционара „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица до доношења 

подзаконских проведбених аката који регулишу пренос права располагања наведеном 

имовином на јединице локалне самоуправе. 

 

 

Број: 02-013-78/1              ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 17.09.2008.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица        Ранко Губић, дипл.правник 

 


