
                 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 44. Статута Општине Козарска Дубица-пречишћен текст („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број:5/06, 6/07, 12/07, 2/08 и 5/12) a у вези са Правилником о 
давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју  општине 
Козарска Дубица („Службени гласник РС“ број: 47/12)  и Рјешења о именовању комисије бр.01-
111-83/13,  Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике  подручју 
општине Козарска Дубица доноси: 

 

 ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 
 Основне одредбе 

Члан 1. 
 Овим пословником се уређују правила, поступак, додјела  у закуп пољопривредног 
земљишта у закуп а у складу са Правилником о давању у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске  („Службени гласник РС“ број: 47/12)   на подручју општине Козарска 
Дубица, начин рада Комисије,  приговора Комисији као и о другим питањима везаним за рад 
Комисије.   

Члан 2. 
  
Поред послова из члана 1. овог пословника, Комисија: 

- на властиту иницијативу утврђује тачност навода у поднесеним и овјереним 
изјавама од стране заинтересованих лица, 

-  формулише опште принципе и сугерише спровођење конкретних прописа, 
-  примјењује  Уредбу  о упису у регистар пољопривредних газдинстава и регистар 

корисника подстицајних средстава са освртом на члан 7. став 4. (Сл. Гласник РС 
30/13), 

- у току рада тражи од заинтересованих лица доказе о тачности навода у изјавама. 
 

Члан 3. 
  
Комисија  врши јавно отварање понуда и сачињава записник о приспјелим понудама са 
датумом приспјећа и броју понуде. 

Члан 4. 
 
Предсједник Комисије руководи и координира радом Комисије.  Комисија о свим 
питањима из своје надлежности одлучује на сједницама. Сједнице Комисије сазива и 
истим руководи предсједник  Комисије. 

 
 
 
 
 



Члан 5. 
 

 Приликом рада Комисија одбацује све непотпуне понуде и не узима их у разматрање.   
Непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују и о томе се обавјештавају учесници 
путем записника. 
Уколико Комисија утврди  нетачност навода у потписаним и овјереним изјавама од стране 
заинтересованих лица, задржава  право да исту не узима у разматрање  и одбаци као 
понуду са нетачним наводима,  о   чему сачињава записник и обавјештава заинтересовану 
страну. 
Уколико Комисија утврди  да је у оквиру једног  породичног пољопривредног   газдинства  
регистровано више пољопривредних газдинстава примјениће Уредбу  о упису у регистар 
пољопривредних газдинстава и регистар корисника подстицајних средстава са освртом на 
члан 7. став 4. (Сл. Гласник РС 30/13). 
Комисија задржава право да  у току рада тражи од заинтересованих лица додатне доказе о 
тачности навода у изјави.    
Ако Комисија  утврди да  на појединим честицама неће бити могућности  да  се уведе у 
посјед заинтересовано лице  а које је путем бодовања  добило исту, задржава право да од 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде   тражи мишљење или 
изузимање исте из Јавног огласа. 
Уколико Комисија утврди да је заинтересовано лице користило подстицајна средства за 
крчење зараслог пољопривредног земљишта од стране Општине Козарска Дубица а иста 
нису намјенски утрошена ( није искрчена површина наведена у захтјеву ) задржава право 
да понуду за закуп искључи из разматрања и о томе сачини записник. 
Уколико  Комисија утврди да заинтересовано лице држи у посједу земљиште  које не 
користи,  задржава право да понуду искључи из разматрања и о томе сачини записник. 
  

Члан 6. 
 
 Комисија  може захтјевати од заинтересованих лица да  тражене доказе достављају у 
писменој форми. 
 
  

Члан 7. 
 

У току рада Комисије води се записник који потписују предсједник и присутни чланови 
комисије.  Записник са сједнице Комисије има своју форму и садржи: датум, вријеме и 
мјесто одржавања сједнице, имена присутних и предмет рада. 
 

                                                                       Члан 8. 

Комисија је у обавези да се током рада придржава одредби из Правилника о поступку 
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске. 

                              

 



Члан 9. 

 Овај Пословник ступа на снагу у року од 8 (осам) дана од  дана доношења.  

1. Александар Николетић,  предсједник Комисије,______________________________ 
2. Мерима Тркуља – члан,_______________________________ 
3. Стојан Крњајић – члан,_______________________________ 
4. Горан Драгаш – члан,_________________________________ 
5. Трубарац Мирко – члан._______________________________ 

 

Број:  01/330-4-2/14 
                                                                                                        

Датум: 19.03.2014. год.                                                         


