
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2.  Закона о локалној самоупави („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13)  и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-4343/15 од 04.12.2015. 
године, Скупштина општине Kозарска Дубица  на 35. 
редовној сједници, одржаној дана 26.01.2016. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У 
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЕКОБЕЛ д.о.о 

Лакташи, п.ј Агроцентар 
 ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 

(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 
број 16/13) 

 
I 
 

У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у 
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске EКО-Бел д.о.о Лакташи, п.ј Агроцентар из 
Козарске Дубице, број: 02-13-164/13 од 19.11.2013. 
године („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број 16/13), члан II. Одлуке мијења се и гласи:  
 
У складу са тачком I ове одлуке, ЕКОБЕЛ д.о.о., 
Лакташи, п.ј. Агроцентар из  КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ  (у 
даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 
означено као: 
 
к.ч.бр. 317, ливада четврте класе, површине 11024 м², 
к.ч.бр. 319, ливада четврте класе, површине 20841 м², 
к.ч.бр. 316, ливада четврте класе, површине 735 м² и  
к.ч.бр. 318, ливада четврте класе, површине 1415 м² све 
уписане у пл.бр. 160 К.О. Божићи, а које чине блок 
парцелу Б1 у површини од 34015 м²;  

к.ч.бр. 647, њива треће класе,  површине 10183 м², 
к.ч.бр. 885, ливада четврте класе, површине 8144 м², 
к.ч.бр. 897, њива треће класе, површине 146398 м², 
к.ч.бр. 879, њива четврте класе, површине 2253 м², 
к.ч.бр. 880, њива треће класе, површине 6625 м², све 
уписане у пл.бр. 149 КО  Драксенић, а које чине блок 
парцелу Б2 у површини од  173603 м²; 
к.ч.бр. 180, њива шесте класе, површине 5216 м², к.ч.бр. 
182, њива шесте класе, површине 2080 м², к.ч.бр. 189 
њива шестe класe, површине 3760 м², к.ч.бр. 190, њива 
шестe класe, површине 9550 м², к.ч.бр. 193 њива шестe 
класe, површине 1440 м², к.ч.бр. 194, њива шестe класe, 
површине 15340 м², к.ч.бр. 198, њива шестe класe, 
површине 5270 м², к.ч.бр. 199, њива шестe класe, 
површине 6820 м², к.ч.бр. 200 њива шестe класe, 
површине 13420 м², к.ч.бр. 318, њива  шестe класe, 
површине 7750 м ², к.ч.бр. 319, њива шестe класe, 
површине 20810 м², к.ч.бр. 183, пашњак, трећe класe 
површине 7550 м², к.ч.бр. 191, пашњак трећe класe, 
површине 5510 м², к.ч.бр. 192 њива седме класе, 
површине 5370 м², к.ч.бр. 201, ливада петe класe, 
површине 8180 м²,  к.ч.бр.202, ливада петe класe, 
површине 4510 м², к.ч.бр. 205, ливада пете класе, 
површине 2230м², к.ч. бр. 206, ливада пете класе, 
површине 3330 м², к.ч.бр. 207, ливада пете класе, 
површине 10780 м², к.ч.бр. 208, воћњак треће класе, 
површине 280м², к.ч. бр. 210, њива шесте класе, 
површине 350 м², к.ч.бр. 213, ливада пете класе, 
површине 2551м², к.ч.бр.214/1, њива шесте класе, 
површине 3135 м², к.ч.бр.214/2, воћњак треће класе, 
површине 2585 м², к.ч.бр. 215/1, њива шесте класе, 
површине 20778 м², к.ч.бр. 215/2, пашњак треће класе, 
површине 1222 м², к.ч.бр. 311, пашњак треће класе, 
површине 7794 м², к.ч.бр. 314/3 пашњак треће класе, 
површине 4160 м²,  к.ч.бр. 315, њива шесте класе, 
површине 7990 м², к.ч.бр. 316, њива шесте класе, 
површине 59740 м², к.ч.бр. 317, воћњак треће класе, 
површине 1610 м², к.ч.бр. 320, њива шесте класе, 
површине 2120 м², к.ч.бр. 321, њива шесте класе, 
површине 1560 м², к.ч.бр. 322, пашњак треће класе, 
површине 6400 м², к.ч.бр. 323, ливада пете класе, 
површине 5560 м², к.ч.бр. 324/2, ливада пете класе, 
површине 3050 м², к.ч.бр. 325/2, њива седме класе, 
површине 1186 м², к.ч.бр. 326/2,  њива седме класе, 
површине 728 м², к.ч.бр. 327/2, њива седме класе, 
површине 1656 м²,  све уписане у пл.бр. 64, КО Личани 
а које чини блок парцела Б3 у површини од 273 371 м²; 
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 к.ч.бр. 340, њива пете класе, површине 970 м², к.ч.бр. 
341, пашњак четврте класе, површине 8880 м², к.ч.бр. 
342, пашњак четврте класе, површине 10730 м², к.ч.бр. 
343, њива пете класе, површине 3010 м², к.ч.бр. 344/1, 
њива пете класе, површине 18866 м², к.ч.бр. 344/2, њива 
пете класе, површине 10404м², к.ч.бр. 345, пашњак 
четврте класе, површине 16300 м², к.ч.бр. 350, воћњак 
треће класе, површине 2120 м², к.ч.бр. 351, њива шесте 
класе, површине 21766 м², к.ч.бр. 352, њива пете класе, 
површине 5240 м², к.ч.бр. 353, њива пете класе, 
површине 5840 м², уписане у пл.бр. 108, К.О. Доње 
Срефлије а коју чини блок парцела Б4 у површини од 
104 126  м². 
 
Укупна површина која се даје у закуп износи 585 115  
м² (58,5115  ха).   
 
Од укупне површине пољопривредног земљишта која је 
предмет овог уговора површина запуштеног 
пољопривредног земљишта  износи 411512 м² (41,1512 
ха). 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања пољопривредне 
производње – садњу воћака и поврћа, и не може 
користити у друге сврхе,  на период од 10 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 

 
II 
 

Члан III мијења се и гласи:  
„За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од  4,732.70 КМ.  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 1,727.90 КМ 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годуну 
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу, а за 
остале године трајања закупа исту уплаћује 30 дана 
унапријед за наредну годину.“   

 
III 

 
Овлашћује се начелник Општине Козарска Дубица, да у 
име Општине Козарска Дубица у складу са овом 
Одлуком, закључи Анекс уговора о закупу 
пољопривредног земљишта са закупопримцем ЕКОБЕЛ 
д.о.о Лакташи, п.ј Агроцентар ИЗ КОЗАРСКЕ 
ДУБИЦЕ. 

IV 
 

Ако закупопримац у року од 30 (тридесет) дана од дана 
пријема ове Oдлуке не закључи Анекс уговора о закупу 
пољопривредног земљишта, губи сва права утврђена 
овом одлуком.  
 
 
 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“.  
 
Број: 02-013-4/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.01.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
2. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2.  Закона о локалној самоупави („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-4344/15 од 04.012.2015. 
године, Скупштина општине Kозарска Дубица  на 35. 
редовној сједници, одржаној дана 26.01.2016. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У   
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  ХРЊАК 

ТОМИСЛАВ, МЕЂЕЂА,  ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 

број: 1/15) 
 
I 
 

У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у 
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, Хрњак Томислав, Међеђа из Козарске Дубице, 
број: 02-013-17/15 од 26.02.2015. године („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 1/15),  члан  
II. Одлуке мијења се и гласи:  
 
У складу са тачком I ове одлуке, Хрњак Томислав, 
Међеђа из Козарске Дубице, додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 
које је означено као:  
 
к.ч. 121/1 – дио, њива 5. класе, површине 4000 м² и к.ч. 
135/1 – дио, њива 5. класе, површине 26000 м². 
Укупна површина која се даје у закуп износи 30000  м² 
(3,0000  ха).   
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
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II 
 

Члан III мијења се и гласи:  
„За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове Одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од  240,00 КМ.  
 

III 
 

Овлашћује се начелник Општине Козарска Дубица, да у 
име Општине Козарска Дубица у складу са овом 
Одлуком, закључи Анекс уговора о закупу 
пољопривредног земљишта са закупопримцем Хрњак 
Томиславом, Међеђа из Козарске Дубице. 
 

IV 
 

Ако закупопримац у року од 30 (тридесет) дана од дана 
пријема ове Одлуке не закључи Анекс уговора о закупу 
пољопривредног земљишта, губи сва права утврђена 
овом Одлуком.  

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“.  
 
Број: 02-013-5/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.01.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
3. 
 
На основу члана 6. и 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и  члана 33. Статута Општина 
Козарска Дубица („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, бр. 3/14 и 2/15), Скупштина 
општине Козарска Дубица, на 35. редовној сједници, 
одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је   
 

О  Д Л У К У 
о давању градског грађевинског земљишта на 

привремено  коришћење  
 

Члан 1. 
 

Удружењу грађана „Путеви мира“ Козарска Дубица (у 
даљем тексту: Корисник) даје се привремено на 
коришћење градско грађевинско земљиште означено 
као: 
  
- дио к.ч. бр. 1814, уписана у л.н. бр. 572 Коз. Дубица 1, 
у пов. од цца 160 m2, 
 
ради реализације пројекта „EWOCA 3“. 
 

Члан 2. 
 

Градско грађевинско земљиште  из члана 1. ове Одлуке 
уступа се на коришћење без накнаде, најдуже до 
привођења земљишта трајној намјени у складу са 
спроведбеним документом просторног уређења. 

Члан 3. 
 

Удружење грађана „Путеви мира“ као носилац  
реализације пројекта дужно је прије постављања 
привремених монтажних објеката у циљу реализације 
пројекта „EWOCA 3“ прибавити локацијске услове у 
складу са прописима из области уређења простора и 
грађења.  

Члан 4. 
 

Корисник је дужан уступљено земљиште користи  са 
пажњом доброг домаћина, те уступљено земљиште 
одржава у складу са саврхом пројекта „EWOCA 3“. 
 
Корисник не може без посебне претходне писмене 
сагласности Општине предузимати послове који 
прелазе оквир редовног управљања са ствари. 

 
Члан 5. 

 
Почетак коришћења земљишта додијељено на 
коришћење овом Одлуком утврдиће се потписивањем 
записника о увођењу у посјед између Корисника и 
Општине - Одјељење за просторно уређење.  
 

Члан 6. 
 

Овом Одлуком се између Општине Козарска Дубица и 
Корисника се не закључује уговор о закупу, нити 
Корисник по основу ове одлуке стиче било које стварно 
право на предметном земљишту. 

 
Члан 7. 

 
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
просторно уређење. 

Члан 8. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-6/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.01.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
4. 
 
На основу члана 348. став 1 Закона о стварним правима 
(«Сл. гласник Републике Српске», бр.124/08, 3/09, 58/09 
и 95/11), члана 3. Одлуке о условима уласка 
инвеститора у пословну зону „Липова Греда“ 
(„Службени  гласник општине Козарска Дубица“, бр. 
11/10 и 3/13) и члана 33. Статута општине Козарска 
Дубица („Службени гласник општине Козарска 
Дубица“, бр. 3/14 и 2/15), Скупштина општине 
Козарска Дубица на 35. редовној сједници, одржаној 
дана 26.01.2016. године, донијела је    
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје  

неизграђеног осталог грађевинског земљишта  
у пословној зони „Липова Греда“ 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређују се начин и услови продаје путем 
усменог јавног надметања (лицитације), односно путем 
непосредне погодбе, неизграђеног осталог грађевинског 
земљишта у власништву Општине Козарска Дубица у 
послoвној зони „Липова Греда“ Драксенић, Козарска 
Дубица (у даљем тексту: Пословна зона) у 2016. 
години.        

Члан 2. 
 

Продаја грађевинског земљишта у Пословној зони 
врши се јавном продајом на начин ближе регулисан 
Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр.20/12). 
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се начелник општине да, на приједлог 
Одјељења за просторно уређење, а након иницијативе 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, сходно 
одредби члана 6. став 2.  Одлуке о условима уласка 
инвеститора у пословну зону „Липова Греда“ 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, бр. 
11/10 и 3/13) у сваком конкретном случају, на основу 
ове генералне Одлуке, донесе појединачну одлуку о 
расписивању огласа за продају грађевинског земљишта 
у Пословној зони. 
 

Члан 4. 
 

Предмет продаје је остало грађевинско земљиште у 
пословној зони „Липова Греда“ означено као: 
 
- грађевинска парцела бр. 1, укупне површине: 6023 m2, 
а која се састоји од: к.ч. бр. 6/4, пов. 31 m2, к.ч. бр. 8/4, 
пов. 5989 m2   и к.ч. бр. 7/3, пов. 3 m2  све уписане у 
п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз. 
Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/5, пов. 6023 m2, уписана у з.к. ул. 
бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 
1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 2, укупне површине: 6455 m2, 
а која се састоји од: к.ч. бр. 8/5, пов. 3735 m2, к.ч. бр. 
81/3, пов. 538 m2, к.ч. бр. 82/1, пов. 427 m2   и к.ч. бр. 
585/8, пов. 1755 m2  све уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/6, пов. 
6455 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име 
Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
          
- грађевинска парцела бр. 3, укупне површине: 6613 m2, 
а која се састоји од: к.ч. бр. 81/4, пов. 7 m2 и к.ч. бр. 
585/9, пов. 6606, све уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/7, пов. 
6613 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име 
Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
 
 - грађевинска парцела бр. 8, укупне површине: 4038 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 84/4, пов. 2387 m2, к.ч. 

бр. 85/3, пов. 507 m2, к.ч. бр. 86/1, пов. 340 m2,  к.ч. бр. 
88/1, пов. 291 m2 и к.ч. бр. 89/1, пов. 513 m2, уписане у 
п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз. 
Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/12, пов. 4038 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 9, укупне површине: 4450 m2, 
а која се састоји од: к.ч. бр. 84/6, пов. 741 m2,  к.ч. бр. 
89/2, пов. 3120 m2 и к.ч. бр. 82/5, пов. 589 m2, уписане 
у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз. 
Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/13, пов. 4450 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 10, укупне површине: 4716 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 89/3, пов. 334 m2, к.ч. 
бр. 82/7, пов. 1395 m2, к.ч. бр. 90/1, пов. 2765 m2,  к.ч. 
бр. 91/1, пов. 27 m2 и к.ч. бр. 91/4, пов. 195 m2, уписане 
у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз. 
Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/14, пов. 4716 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 11, укупне површине: 4785 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 82/6, пов. 2785 m2,  к.ч. 
бр. 81/6, пов. 452 m2 и к.ч. бр. 585/12, пов. 1548 m2, 
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/15, пов. 4785 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 12, укупне површине: 4658 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 82/4, пов. 4234 m2 и к.ч. 
бр. 84/5, пов. 424 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/16, 
пов. 4658 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, 
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 13, укупне површине: 5674 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/19, пов. 5674 m2, 
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/17, пов. 5674 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 14, укупне површине: 5767 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/22, пов. 5767 m2, 
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/18, пов. 5767 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 15, укупне површине: 5515 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/23, пов. 5515 m2, 
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 



Број 01/16                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

5 

одговара: к.ч. бр. 121/19, пов. 5515 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
- грађевинска парцела бр. 16, укупне површине: 5545 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/20, пов. 3726 m2, 
к.ч. бр. 81/8, пов. 329 m2, к.ч. бр. 91/6, пов. 1400 m2,  
к.ч. бр. 92/5, пов. 89 m2 и к.ч. бр. 93/8, пов. 1 m2, 
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/20, пов. 5545 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 21, укупне површине: 5059 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 91/7, пов. 284 m2, к.ч. 
бр. 92/3, пов. 1048 m2, к.ч. бр. 93/10, пов. 3540 m2 и к.ч. 
бр. 102/1, пов. 187 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/25, 
пов. 5059 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, 
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 22, укупне површине: 5272 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/11 пов. 3625 m2, к.ч. 
бр. 102/2, пов. 1074 m2 и к.ч. бр. 101/6, пов. 573 m2, 
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/26, пов. 5272 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 23, укупне површине: 4534 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 102/4, пов. 1232 m2, к.ч. 
бр. 101/7, пов. 80 m2, к.ч. бр. 103/8, пов. 1466 m2, к.ч. 
бр. 93/14, пов. 1454 m2 и к.ч. бр. 585/25, пов. 302 m2, 
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/27, пов. 4534 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 24, укупне површине: 4564 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 102/3, пов. 407 m2, к.ч. 
бр. 93/13, пов. 1688 m2, к.ч. бр. 81/10, пов. 32 m2,  к.ч. 
бр. 585/24, пов. 2078 m2, к.ч. бр. 75/2 пов. 333 m2 и к.ч. 
бр. 77/3, пов. 26 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/28, 
пов. 4564 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, 
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 25, укупне површине: 4558 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 97/5 пов. 34 m2, к.ч. бр. 
96/7, пов. 1537 m2 и к.ч. бр. 93/5, пов. 2987 m2, уписане 
у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз. 
Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/29, пов. 4558 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 26, укупне површине: 3210 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/7 пов. 3210 m2, 
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 

одговара: к.ч. бр. 121/30, пов. 3210m2, уписана у з.к. ул. 
бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 
1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 27, укупне површине: 3081 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/12 пов. 1908 m2 и 
к.ч. бр. 101/3, пов. 1173 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/31, 
пов.3081 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, на 
име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 28, укупне површине: 4482 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/3 пов. 63 m2, к.ч. бр. 
101/1, пов. 3394 m2 и к.ч. бр. 103/4, пов. 1025 m2, 
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/32, пов. 4482 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 29, укупне површине: 7447 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 101/4 пов. 2143 m2 и 
к.ч. бр. 103/1, пов. 5304 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/33, 
пов. 7447 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, 
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 

 
Члан 5. 

 
Почетна продајна цијена износи 9,оо KM (словима: 
девет КМ/m2). 

Члан 6. 
 
За учешће у поступку лицитације учесник је дужан да 
положи кауцију у износу од 10% од почетне продајне 
цијене. 
 
Кауција се уплаћује на јединствени рачун трезора 
Општине Козарска Дубица. 
 

Члан 7. 
 

Прва лицитација може се одржати само ако на њој 
учествује најмање два учесника. 
 
Ако се на лицитацију јави само један учесник, 
Комисија може приступити поступку продаје, 
непокретности непосредном погодбом, под условом да 
цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене 
у огласу. 

Члан 8. 
 

Општина на утврђену цијену земљишта из члана 5. ове 
Одлуке даје попусте сходно одреби члана 8. Одлуке о 
условима уласка инвеститора у пословну зону „Липова 
Греда“ („Службени  гласник општине Козарска 
Дубица“, бр. 11/10 и 3/13). 
 
Општина ће ради регулисања међусобних права и 
обавеза са најповољнијим понуђачем који улази у 
пословну зону, прво закључити уговор о условима 
уласка  и пословања у Пословној зони, а након тога 
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купопродајни уговор с обзиром на одобрене попусте из 
члана 8. Одлуке о условима уласка инвеститора у 
пословну зону „Липова Греда“. 
 
Продајну цијену наведеног земљишта најповољнији 
понуђач са којим се закључи уговор, обавезан је 
уплатити у року од 15 дана од дана закључивања 
уговора, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће 
се у року од 15 дана од дана уплате купопродајне 
цијене, о чему ће се сачинити записник о увођењу у 
посјед. 

Члан 9. 
 
Оглас о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у 
власништву Општине објавиће се у дневном листу 
„PRESS RS“, на огласној табли Општинске 
административне службе општине Козарска Дубица, 
радију и телевизији Козарска Дубица и веб страници 
Општинске управе Општине Козарска Дубица, 
најкасније 15 дана прије продаје. 
 

Члан 10. 
 

Поступак продаје грађевинског земљишта спровешће, у 
складу са Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе, Комисија за 
спровођење поступка продаје грађевиског земљишта у 
пословној зони, која се састоји од 3 члана. 
Овлашћује се начелник општине Козарска Дубица: 
 
- да распише оглас о јавној продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта у складу са овом Одлуком; 
- да именује Комисију за спровођење поступка јавне 

продаје грађевинског земљишта које је предмет ове 
Одлуке 

- да рјешава по приговорима на поступак јавне 
продаје. 

- да може у име Општине закључити уговор о 
продаји некретнина из члана 4. ове Одлуке. 

 
Члан 11. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-7/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.01.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
5. 
 
На основу члана 65. став 3. и члана 134. став 2. Закона о 
уређењу простора и грађењу («Сл. гласник Републике 
Српске», бр. 40/13), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике Српске», 
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  33. Статута 
Oпштине Козарска Дубица («Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, бр. 3/14 и 2/15), Скупштина 
општине Козарска Дубица на 35. редовној сједници, 
одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о условима за постављање 

привремених објеката  
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о условима за постављање привремених 
објеката („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, бр. 3/11, 5/12 и 6/14) у члану 7. тачке 1., 4. и 
6.. мијењају се и гласе: 
 
1. за постављања привремених објеката из чл. 2. ст. 1. 
тач. 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10. и 11.  плаћа се по 1 m2 
мјесечно закупнина по зонама, као слиједи: 
 
I зона ...........................................................  4,00 КМ 
II зона ..........................................................  3,00 КМ, 
III зона ...........................................  ............. 2,00 КМ, 
IV зона .........................................................  1,50 КМ, 
V  зона .......................................................... 1,00 КМ,  
VI зона .........................................................  0,50 КМ, 
остало грађевинско земљиште ..................  0,50 КМ; 
 
4. за постављање љетних тераса испред угоститељских 
објеката до 60 m2 максимално, плаћа се по 1 m2 
мјесечно, по зонама како слиједи: 
 
I зона ........................................................... 4,00 КМ 
II зона ..........................................................  3,00 КМ, 
III зона ......................................................... 2,00 КМ, 
IV зона .........................................................  1,50 КМ, 
V  зона ......................................................... 1,00 КМ,  
VI зона .........................................................  0,50 КМ, 
остало грађевинско земљиште ..................  0,50 КМ; 
 
6. за постављање осталих објеката привременог 
карактера, који нису обухваћени овом Одлуком и 
Законом о комуналним таксама, плаћа се по 1 m2 
мјесечно, по зонама како слиједи: 
 
I зона ............................................. ............... 4,оо КМ 
II зона ........................................................... 3,oo КМ, 
III зона ............................................ .............. 2,oo КМ, 
IV зона .......................................................... 1,50 КМ, 
V  зона ........................................... .............. 1,oo КМ,  
VI зона ......................................................... 0,50 КМ, 
остало грађевинско земљиште .... ..............0,50 КМ. 
 

Члан 2. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица". 
 
Број: 02-013-8/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.01.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
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6. 
 
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора 
и грађењу («Сл. гласник Републике Српске», бр. 40/13 и 
106/15), члана 30. Закона о локалној самоуправи («Сл. 
гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 33. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, бр. 
3/14 и 2/15), Скупштина општине Козарска Дубица на 
35. редовној сједници, одржаној дана 26.01.2016. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 

m2 корисне површине стамбеног и пословног 
простора  у 2015. години 

 
Члан 1. 

 
Просјечна коначна грађевинска цијена m2 корисне 
површине стамбеног и пословног простора на подручју 
Општине Козарска Дубица у 2015. години износи 
750,оо КМ. 

Члан 2. 
 

Утврђена висина просјечне коначне грађевинске цијене 
из члана 1. ове Одлуке служиће у 2016. години као 
основица за израчунавање висине ренте према Закону о 
уређењу простора и грађењу и општинској одлуци о 
уређењу простора и грађевинском земљишту. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-9/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.01.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
7. 
 
На основу члана 33. Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, 
бр.3/14 и 2/15) и члана 13.Одлуке о условима и начину 
распологања и давања у закуп пословног простора у 
власништву Општине („Службени гласник општине 
Козарска Дубица“, бр.9/08) у вези са чланом 63.став 
4.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на 35. редовној 
сједници одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању почетне висине мјесечне закупнине 

пословних простора у власништву општине 
Козарска Дубица за 2016. годину 

 
 
 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком се утврђује почетна висина мјесечне 
закупнине за пословне просторе у власништву општине 
Козарска Дубица за 2016.годину. 
 

Члан 2. 
 

Закупнина за пословни простор се одређује по м2 
корисне површине, а према зони у којој се пословни 
простор налази која се одређује сходно Одлуци о 
уређењу простора и грађевинском земљишту, као и 
дјелатности која се у пословном простору обавља. 
 
Висина закупнине се утврђује у поступку јавног  
надметања с тим да основна закупнина пословних 
простора у власништву општине Козарска Дубица за 
2016.годину, износи:       
 
-пословни простор у дијелу прве зоне који се налазе у 
улици Светосавска и Трг 11.дубичке 
бригаде................................................................. 10 КМ/м2 
-пословни простор у осталим  
  дијеловима I зоне   ............................................. 9 КМ/м2 
-пословни простор у II зони..............................   8 КМ/м2 
-пословни простор у III зони.............................  7 КМ/м2 
-пословни простор у IV.......................................  6 КМ/м2  
-пословни простор у V зони...............................  5 КМ/м2 
-пословни простор у VI зони.............................   4 КМ/м2 
-пословни простор на осталим локацијама на подручју 
Општине..............................................................   2 КМ/м2 
 
Изузетно, закупнина за пословни простор за обављање 
дефицитарних производних и услужних дјелатности 
може се умањити највише до 50% износа закупнине из 
претходног става, а о чему у сваком конкретном случају 
одлуку доноси начелник Општине, на приједлог 
надлежног одјељења за привреду. 
 
Закупнина по м2 корисне површине за отворени 
пословни простор као припадајући дио затвореног 
пословног простора одређује се у висини од 50% износа 
закупнине утврђеног након проведеног поступка јавног 
надметања. 
 
Под отвореним пословним простором, у смислу ове 
Одлуке, сматра се пословни простор којем није могућ 
прилаз изван пословног простора и који је искључиво у 
функцији тог пословног простора.    
 
Закупнина за пословне просторе у првој зони, а налазе 
се на спратовима зграде или немају директан прилаз са 
улице Светосавска и Трга 11.дубичке бригаде, умањује 
се за 50% од почетног износа из члана 2.става 2.алинеја 
1.ове Одлуке. 
 
Закупнина за пословне просторе на осталим локацијама 
на подручју Општине, у зависности од тржишних 
услова и врсте дјелатности која ће се обављати у датом 
простору, врсте и опремљености простора, може се 
посебном одлуком Скупштине општине утврдити и у 
већем износу од износа утврђеног у члану 2.ставу 
2.алинеја 5. ове Одлуке. 
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Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-10/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.01.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
8. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о 
раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
4/14), Скупштина општине Козарска Дубица, на 35. 
редовној сједници, одржаној дана 26.01.2016. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата 
Информацију о реализацији Програма рада Скупштине 
општине Козарска Дубица за 2015. годину. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-2/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.01.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
9. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14 и 2/15) и члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, (''Службени гласник 
Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), Скупштина 
општине Козарска Дубица, на 35. редовној сједници, 
одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата 
Информацију о реализацији аката донесених на 
сједницама Скупштине општине Козарска Дубица од 
30.10.2015. до 29.12.2015. године. 
 
 
 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-3/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.01.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
10. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 54. Статута oпштине Козарска Дубица 
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица", број: 
03/14) Начелник општине  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о формирању Организационог одбора за 

манифестацију „Избор спортисте 2015. године“. 
 
I 
 

Овом Одлуком формира се Организациони одбор за 
манифестацију „Избор спортисте 2015. године“. 
 

II 
 

У Организациони одбор из тачке 1. именују се: 
1. Миле Злојутро - предсједник 
2. Драган Јаћимовић - члан 
3. Мирослав Тица - члан 
4. Дијана Кондић – члан 
5. Озрен Бурсаћ - члан 
6. Маринко Гвозден – члан 
7. Слободан Премасунац - члан 
  

III 
 

Задатак Организационог одбора је да сачини програм 
обиљежавања манифестације „Избор спортисте 2015. 
године“,  изврши потребне припреме и обезбједи 
његову реализацију. 
. 

IV 
 

За праћење реализације истог задужује се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности Општине Козарска 
Дубица. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном гласнику Општине Козарска Дубица". 
 
Број: 01-111-3/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13.01.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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11. 
 
На основу чланова 72. став 3 и 122. став 2  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ , број: 101/04. 42/05,  118/05 и 98/13) и члана 
65. Статута Општине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и 
Интерног огласа за пријем приправника број: 01-103-
6/15 од 18.12.2015. године, Начелник Општине 
Козарска Дубица,  доноси 
 

О Д Л У К У  
 
I 
 

У Општинску управу  Козарска Дубица у својству 
приправника распоређује се БУРАЗОР ЖЕЉКО ,  
менаџер јавне администрације из Козарске Дубице. 

 
II 
  

О провођењу ове Одлуке стараће се начелник Одјељења 
за општу управу и борачко-инвалидску заштиту. 
 

III 
 

По пријему ове Одлуке може се поднијети  приговор 
Начелнику Општине Козарска Дубица у року од 8 дана 
од пријема исте . 

IV                                                 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће  
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-103-6/15-1       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.01.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
12. 
 
На основу члана 65. Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) и члана 9. и 27. Правилника о критеријумима, 
начину и поступку усклађивања и регистрације редова 
вожње аутобуских линија на подручју Oпштине 
Козарска Дубица, („Службени гласник  општине 
Козарска Дубица“, број: 1/14), Начелник општине  
доноси 

 
О Д Л У К У 

о накнадама за усклађивање и регистрацију 
општинских линија за регистарску  

2016-2017. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом  Одлуком утврђује се висина  накнаде за 
усклађивање и регистрацију општинских линија за 
регистарску 2016-2017. годину. 
 
 
 
 

Члан 2. 
 

Висина накнаде за усклађивање новог реда вожње по 
колони (полазак и повратак) износи 50,00 КМ. 

 
Члан 3. 

 
Висина накнаде за регистрацију реда вожње по једној 
линији износи 20,00 КМ. 

 
Члан 4. 

 
Висина накнаде за рјешавање спорова износи  100,00 
КМ. 
 
Износ ове накнаде уплаћује и предлагач и приговарач 
новог реда вожње. 
 

Члан 5. 
 

Накнада из члана 2, 3. и 4. ове Одлуке уплаћује се на 
жиро-рачун број:  5620108034704393 код НЛБ Развојна 
банка, врста прихода 729124. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица. 
 
Број: 01-403-6/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.01.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
13. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2016. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 12/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
 
Буџетска резерва               300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва              300 КМ 
-на позицију 
416100 – Остале текуће дознаке које се  
                исплаћују из буџета                                300 КМ. 
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3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-8/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.01.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
14. 
 
На основу члана 65. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14 и 2/15), а у вези са чланом 17. Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/15) и 
чланом 4. Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем  имовине и обавеза („Службени 
гласник Републике Српске“, број 71/10), Начелник 
Општине Козарска Дубица,   д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за попис обавеза и 

потраживања 
 
I 

У Комисију за попис обавеза и потраживања именују 
се: 
 
1. КОЧАН ЕМИР – предсједник Комисије 
2. ТАДИЋ ИЛИЈА – замјеник предсједника Комисије, 
3. ДЕРИКУЋА ТАЊА – члан, 
4. БАБИЋ МИЛАН– замјеник члана, 
5. БАБИЋ БИЉАНА- члан  и 
6. МИКИЋ СЛАВИЦА – замјеник члана. 
 

II 
Задатак Комисије је да: 
- донесе План рада Комисије, 
- изврши  попис обавеза и потраживања Општине са 

стањем на дан 31.12.2015. године и податке о 
утврђеном стварном стању унесе у пописне листе, 

- сачини извјештај о укупним разликама које су 
утврђене по сравњењу стварног са 
књиговодственим стањем, 

- Извјештај о извршеном попису, са пописним 
листама у прилогу, достави Централној пописној 
комисији, најкасније до 25.01.2016. године. 

 
III 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-151/4/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.12.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 

15. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 44. Статута општине 
Козарска Дубица  („Службени гласник општине 
Козарска Дубица“, број 5/06, 6/07, 12/07, 2/08, 5/12 и 
12/12)  и Интерног огласа за пријем приправника у 
Општинску управу Козарска Дубица, бр.01-103-6/16 од 
18.12.2015.  године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о формирању Комисије за пријем приправника 

 
I  
 

У Комисија за пријем приправника именују се:  
 
1. ЉИЉАНА ВРБАН  - предсједник, 
2. НАТАША РАШИЋ   - члан, 
3. ДАНИЈЕЛ ПУХАЛИЋ - члан, 
4. ГОРАН ДРАГАШ   - члан, 
5. МИЉА КРЊАЈИЋ                 - члан. 
 

II 
 

Задатак Комисије из члана 1. је да са свим кандидатима 
дана 12.01.2016. године у 11. 00 часова обави улазни 
интервију и изврши контролу испуњености услова 
прописаних Интерним огласом за пријем приправника 
у Општинску управу број: 01-103-6/15 од 
18.12.2015.године.  
 

III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-1/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.01.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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