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На основу члана 28. алинеја 22. Статута Општине Козарска Дубица и члана 102. и 

104. Пословника о раду Скупштине општине Козарска Дубица, („Службени гласник 

Општине Козарска Дубица“, број: 7/05), Скупштина општине Козарска Дубица, на 

сједници одржаној дана 23.03.2006. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине 

 

 

Члан 1. 

 

У члану 3. став 1. Пословника о раду Скупштине општине, («Службени гласник 

Општине Козарска Дубица», број: 7/05) ријеч "одлуком" се брише и замјењује ријечју 

"закључком". 

            У члану 3. став 2. ријеч "Одлука" се брише и замјењује ријечју "Закључак". 

 

 

Члан 2. 

 

 У члану 4. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 

 ''Печат Скупштине општине има облик круга, пречника 35 мм који садржи у 

средини грб Републике Српске и око њега у облику концентричних кругова натпис 

ћирилицом и латиницом  ''Република Српска, Скупштина општине Козарска Дубица''. 

 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 3. 

 

Члан 36. мијења се и гласи: 

 

 ''Као стална радна тијела Скупштине образују се комисије, одбори и савјети. 

Одборник може бити члан највише три стална радна тијела". 

 

 

  Члан 4. 

 

Члан 41. мијења се и гласи: 

 

"Скупштина образује следећа радна тијела: 

 

1. Комисију за прописе; 

2. Комисију за заштиту људских права, представке и притужбе грађана; 
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3. Комисију за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима; 

4. Комисију за избор и именовање; 

5. Комисију за равноправност полова; 

6. Комисију за културу, заштиту околине, културног и природног наслеђа;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7. Комисију за вјерска питања; 

8. Комисију за рад са младима; 

9. Савјет за спорт; 

10. Комисију за награде и признања; 

11. Комисију за развој; 

12. Надзорни одбор; 

13. Етички одбор". 

 

Члан 5. 

 

У члану 42. став 1. ријечи "Комисија за статутарна питања, Пословник и прописе'' 

мијењају се ријечима:   

'' Комисија за прописе'' 

 

Алинеја 11. се брише, а алинеје 12. и 13. постају алинеје 11. и 12. 

  

 

Члан 6. 

 

У члану 45. став 1. иза алинеје  1. додају  се  нове алинеје 2. и 3. које гласе:   

 

''доноси рјешење о радном односу предсједнику Скупштине као и рјешење о 

опозиву предсједника и потпредсједника Скупштине''. 

 

  ''доноси рјешење о радном односу Начелнику општине на основу цертификата 

Изборне комисије БиХ као и  рјешење о опозиву замјеника начелника општине''. 

 

Досадашње алинеје 2. и 3. постају  алинеја 4. и 5. 

 

 

Члан 7. 

 

У члану 48. став 1. ријечи "Комисија за односе са вјерским заједницама" мијењају 

се ријечима:  

  ''Комисија за вјерска питања''. 

 

Члан 8. 

 

 У члану 49. став 1. ријечи: "Комисија за питање младих" мијењају се ријечима:   

''Комисија за рад са младима''.  
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Члан 9. 

 

 У члану 50. став 1.  ријечи: "Комисија за спорт" мијењају се ријечима:   

''Савјет за спорт''.  

 

Члан 10. 

 

 У члану 52. став 1. ријечи: "Комисија за планирање општинског развоја" мијењају 

се ријечима: 

"Комисија за развој". 

 

Члан 52. дијели се на два нова члана 52. и 53. на начин да:  

 

Члан 52 обухвати досадашње ставове 1. и 2, а Члан 53. обухвата досадашње 

ставове 3. и 4. који постају ставови 1. и 2. овога члана.  

             У члану 52. став 2. број "7 (седам)" замјењује се бројем "16 (шеснаест)". 

 

             У новом члану 53. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

 ''Надзорни одбор је у свом раду дужан чувати личне податке, службене и 

пословне тајне и поштовати достојанство, добро име, и интегритет појединца''. 

  У новом члану 53. став 2. постаје нови став 3. 

 

  Остали чланови се помјерају за један број навише.... 

 

 

Члан 11. 

 

У члану 53. став 2. алинеја 3. ријечи ''у висини од 150,00 КМ'', мијењају се 

ријечима: ''у складу са Пословником Етичког одбора''. 

У истом члану став 3. ријечи: ''једногласно'' мијењају се ријечима: ''надполовичном 

већином укупног броја одборника''. 

 

Члан 12. 

 

У члану 55.  иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

''Изузетно Скупштина може донијети Програм рада и за дужи односно краћи 

временски период''. 

Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4. 

 

 

Члан 13. 

 

           У члану 59. став 2. иза ријечи "редовне" додаје се ријеч "тематске" а остатак текста 

остаје неизмјењен. 
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            Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

 

            "Изузетно, сједнице Скупштине општине могу бити затворене за јавност у складу 

са законом и посебном одлуком Скупштине". 

 

Члан 14. 

 

           У члану 60. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 

"ТЕМАТСКА СЈЕДНИЦА се одржава по потреби ради расправљања и заузимања 

ставова и одлучивања о одређеном питању или групи међусобно уско повезаних питања 

која су од значаја за рад органа и институција на подручју Општине, као и остваривање 

права и обавеза грађана, организација и других правних субјеката". 

 

Досадашњи ставови 2, 3, 4. и 5. постају ставови 3, 4, 5. и 6. 

 

          Члан 15. 

 

 У члану 108.  иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 

            ''Закључци се достављају органима и органзацијама на које се односе. Скупштина 

општине може одлучити да се закључци којима се утврђују ставови и гледишта о 

значајним питањима објаве у ''Службеном гласнику Општине Козарска Дубица". 

 

Члан 16. 

 

Члан 111.  мијења се и гласи:  

 

''Иницијативу за доношење аката из надлежности Скупштине општине могу 

покренути: 

- најмање 5 % бирача и 

- свако удружење грађана које је регистровано у складу са законом. 

Скупштина општине је дужна да у року од 60 дана од покретања Иницијативе исту 

размотри". 

 

Члан 17. 

 

У члану 112. став 1.  ријеч: ''Иницијативу'', се замјењује  ријечју: ''Приједлог''. 

 

            Иза алинеје 3. додаје се нова алинеја 4. која гласи: 

            ''–  најмање 10 % бирача са подручја Општине". 

 

            Досадашње алинеје 4, 5, 6. и 7. се бришу. 
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Члан 18. 

 

            У члану 114. став 1. алинеја 2. мијења се и гласи: 

            "-  најмање 10 % бирача са подручја Општине". 

 

Члан 19. 

 

Члан 137. мијења се и гласи: 

 

 ''Одлуке и други општи акти органа Општине објављују се у Службеном гласнику 

Општине Козарска Дубица. 

    Нацрти аката, за вријеме трајања јавне расправе се могу објавити на web 

страници и огласној табли Општине као и у јавним гласилима". 

 

Члан 20. 

 

У члану 139. ставови 2, 3. и 4. се бришу. 

 

Члан 21. 

 

           У члану 142. став 2. ријечи "статутарна питања и" се бришу. 

 

Члан 22. 

 

           У члану 143. став 1. ријечи "статутарна питања и" се бришу. 

 

Члан 23. 

 

           У члану 144. став 1. ријечи "статутарна питања и" се бришу. 

 

Члан 24. 

 

           У члану 147. став 1. и 2. ријечи "статутарна питања, пословник и" се бришу. 

 

                                                          Члан 25. 

 

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

гласнику Општине Козарска Дубица“. 

 

 

Број: 02-013-21/06.                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 23.03.2006.год.                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                                          Др Перица Бундало 


