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70. 
 
На основу члана 8. и члана 10. став 7. Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике 
Српске“, број 78/11 и 106/15),  члана 30. став 1. алинеја 
8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 33. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број 
03/14 и 02/15), Скупштинa општине Козарска Дубица 
на 37. редовној сједници, одржаној дана 30.03.2016. 
године донијела је  
 

О Д Л У К У 
о боравишној такси на подручју  

општине Козарска Дубица 
    

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се обвезници, висина, рокови, 
олакшице и начин плаћања боравишне таксе за боравак 
у угоститељским објектима за смјештај на територији 
општине Козарска Дубица.  

 
Члан 2. 

 
Боравишна такса је накнада за коришћење комуналне, 
саобраћајне и туристичке инфраструктуре и супра-
структуре на подручју јединице локалне самоуправе 
или у туристичком мјесту, коју плаћа домаћи или 
страни држављанин који се изван свога мјеста 
пребивалишта користи услугама ноћења у 
угоститељским објектима за смјештај. 
  

Члан 3. 
 

Под угоститељским објектима за смјештај у смислу ове 
Одлуке подразумјевају се објекти у којима се пружају 
услуге смјештаја, исхране и пића и друге уобичајене 
услуге у гоститељству или само услуге смјештаја, као 
што су: хотел и подврста хотела, мотел, туристичко 
насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, 
одмаралиште, кућа за одмор, апартман, собе за 
изнајмљивање, сеоско домаћинство и други објекти за 
пружање услуга смјештаја. 

 
 
 

Члан 4. 
 

Домаћи или страни држављанин који користи услугу 
ноћења у угоститељском објекту за смјештај 
евидентира се у књигу гостију и плаћа боравишну таксу 
по сваком оствареном ноћењу у угоститељском објекту 
за смјештај у износу утврђеном овом Одлуком.  
 
Угоститељ који пружа услугу смјештаја у 
угоститељском објекту врсте сеоско домаћинство, 
односно домаћи или страни држављанин који користи 
услугу ноћења у угоститељском објекту за смјештај 
врсте сеоско домаћинство није обвезник уплате 
боравишне таксе. 

Члан 5. 
 

Боравишна такса се утврђује у износу од 2,00 КМ по 
сваком оствареном ноћењу. 
 
Прикупљање средстава од таксе се распоређује тако 
што:  
80% припада Туристичкој организацији општине 
Козарска Дубица, 
20% припада Туристичкој организацији Републике 
Српске. 

Члан 6. 
 
Паушални износ боравишне таксе за угоститеље који 
пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и 
соби за изнајмљивање одређује се у висини од 20 КМ 
(двадесет конвертабилних марака) за сваки кревет 
(лежај) на годишњем нивоу. 
 
Број кревета (лежаја) код угоститеља утврђује се на 
основу података из Пријаве о износу обрачунатог 
паушалног износа боравишне таксе достављеном 
надлежном органу Пореске управе Републике Српске. 
Обавеза плаћања годишњег паушалног износа 
боравишне таксе примјењује се од 01.01.2016. године. 
 

Члан 7. 
 
Боравишну таксу не плаћају: 
 
а)   дјеца до 12 година старости, 
б) лица упућена на бањско и климатско лијечење, 
односно специјализовану рехабилитацију од стране 
надлежне љекарске комисије, 

Службени гласник 
општине Козарска Дубица 
Светосавска 5 
Телефон: 052/416-011 
Факс:       052/416-026 
e-mail: sokd@inecco.net 

31.03.2016. године 
Козарска Дубица 
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в) особе са инвалидитетом од најмање 70%, војни 
инвалиди од прве до пете категорије, односно цивилни 
инвалиди рата од прве до пете категорије, као и један 
пратилац наведених особа, 
г) дјеца и омаладина са сметњама у развоју која су 
потпуно или дјеломично зависна од помоћи и његе 
другог лица, као и пунољетна лица са инвалидитетом 
која су потпуно или дјеломично зависна од помоћи и 
његе другог лица, те лица у пратњи наведених лица, 
д) ученици, студенти и њихови пратиоци који 
организовано бораве у угоститељском објекту за 
смјештај ради извођења школе у природи, екскурзија, 
спортско-рекреативних и других активности, 
републичких и регионалних такмичења у знању и 
вјештинама и обавезне наставе по програму надлежног 
министарства и плану и програму високошколске 
установе, 
ђ) страни држављани који су по међународним 
конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања 
боравишне таксе, 
е)  сезонски радници, 
ж) ученици основних и средњих школа и студенти који 
немају пребивалиште у општини или граду у којем се 
школују и 
з) особе које долазе у бањске и климатске центре 
индивидуално или путем туристичких агенција у сврху 
лијечења. 

Члан 8. 
 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају: 
 
а) лица од 13 до 18 година старост, 
б) лица која непрекидно бораве у објекту за смјештај 
дуже од 30 дана и 
в) лица која се баве научно-истраживачким радом који 
доприноси туристичком развоју. 

 
Члан  9. 

 
Наплату боравише таксе врше угоститељи који пружају 
услуге смјештаја  (у даљем тексту: давалац услуге). 
 
Давалац услуге наплаћује боравишну таксу 
истовремено са наплатом услуге смјештаја. 
 
Ако давалац услуге не наплати боравишну таксу, дужан 
је на свој терет уплатити износ ненаплаћене боравишне 
таксе. 
 
Давалац услуге дужан је да надлежном органу Пореске 
управе РС  до 15. у мјесецу за предходни мјесец 
достави пријаву о броју корисника услуга смјештаја и 
износу наплаћене боравишне таксе. 
 
Средства од таксе уплаћују се у року од пет дана по 
истеку мјесеца за који је извршена пријава на рачун 
јавних прихода Републике Српске, осим у случају 
плаћања паушалног износа боравишне таксе гдје је 
начин уплате прописан Законом о боравишној такси. 

 
 
 
 
 

Члан 10. 
 
Надзор над намјенским трошењем средстава 
прикупљених од таксе врши општина Козарска Дубица 
као оснивач Туристичке организације општине. 
 
Инспекцијски надзор у погледу евидентирања броја 
гостију у угоститељским објектима за смјештај врши 
Републичка управа за инспекцијске послове путем 
републичких, односно општинских тржишних 
инспектора. 
 
Послове евиденције, обрачуна и инспекцијске контроле 
наплате и уплате боравишне таксе обавља Пореска 
управа РС. 

Члан 11. 
 
За сва друга питања која нису дефинисане овом 
Одлуком непосредно се примјењују одредбе Закона о 
боравишној такси. 

Члан 12. 
 
За непоштoвање ове Одлуке предвиђена је прекршајна 
одговорност и новчане казне у складу са законом. 

 
Члан 13. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о боравишној такси број 02-013-191/06 од 21.12.2006. 
године („Службени гласник општине Козарска 
Дубица“, број 11/06). 

Члан 14. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог даном од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
 
Број: 02-013-36/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
71. 
 
На основу члана 22. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 124/11), члана 4. Закона о прекршајима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 63/14), 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 37.редовној 
сједници, одржаној дана 30.03.2016.године, донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
о комуналној накнади 
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком прописује се обавеза плаћања 
комуналне накнаде за кориштење објеката и уређаја 
заједничке комуналне потрошње на подручју општине 
Козарска Дубица, утврђују обвезници плаћања 
комуналне накнаде, одређују основи и мјерила на 
основу којих се утврђује висина комуналне накнаде, те 
уређује начин обрачуна комуналне накнаде, евиденција 
о обвезницима комуналне накнаде, ослобађање од 
обавезе плаћања комуналне накнаде, намјена средстава 
остварених наплатом комуналне накнаде, надзор и 
друга питања од значаја за провођење Одлуке. 
 

Члан 2. 
 

(1) Комунална накнада се наплаћује за стамбени, 
пословни, и други простор  изграђен у насељеним 
мјестима на подручју општине Козарска Дубица, у 
којима се према Програму заједничке комуналне 
потрошње обавља најмање једна од комуналних 
дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене 
Законом о комуналним дјелатностима и oпштинском 
одлуком о комуналним дјелатностима. 
(2) Стамбеним простором, у смислу ове Одлуке, сматра 
се нето стамбена површина објекта који служи за 
становање власника, односно корисника или је дат у 
закуп. 
(3) Пословним простором, у смислу ове Одлуке, сматра 
се нето површина објекта који се користи за обављање 
пословне дјелатности, те наткривени и отворени 
простори као и простори испод површине земље на/у 
којима се обавља пословна дјелатност или непосредно 
служе за обављање пословне дјелатности (складишни 
простор), те пијаце отвореног типа. 
(4) Другим простором, у смислу ове Одлуке, сматра се 
онај простор који не служи за искључиво становање 
или обављање пословне дјелатности, а у функцији је 
тог простора као помоћни простор (љетне кухиње, 
гараже, дрварнице и слично), као и сав други простор 
који се не сврстава у категорију стамбеног пословног 
или помоћног простора, а законом или овом Одлуком 
нису изузети од наплате комуналне накнаде.  
 
II ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНЕ 
НАКНАДЕ 
 

Члан 3. 
 

(1) Обавезници плаћања комуналне накнаде уведене 
овом Одлуком су власници стамбеног, пословног или 
другог простора, носиоци станарског права, закупци 
стамбеног, пословног или другог простора, односно 
физичка и правна лица као корисници објеката и 
уређаја заједничке комуналне потрошње. 
(2) Конкретни обвезник комуналне накнаде је физичко 
или правно лице које је у облигационом односу са 
даваоцем комуналне услуге. 
(3) Ако је више лица корисник простора у истом 
објекту, свако од њих је обвезник плаћања комуналне 
накнаде ако  је у облигационом односу са даваоцем 
комуналне услуге. 

 (4) Својство обвезника комуналне накнаде из става 2. 
овог члана утврђује се на основу евиденције даваоца 
комуналне услуге о закљученим уговорима о 
коришћењу комуналне услуге. Ако корисник 
комуналне услуге није закључио уговор о коришћењу 
комуналне услуге у писаној форми својство обвезника 
комуналне накнаде се утврђује на основу извода из 
пословних књига давалоца комуналне услуге о 
испостављеним рачунима за  пружену комуналну 
услугу.  
 

Члан 4. 
 

 (1) Новим обвезником сматра се физичко или правно 
лице које са даваоцем комуналне услуге закључи  
уговор о коришћењу комуналне услуге, односно 
физичко или правно лице којем је, у недостатку 
писаног уговора, давалац комуналне услуге испоставио 
рачун за пружену комуналну услугу. 
 (2) Обавеза плаћања комуналне накнаде настаје првог 
сљедећег дана од дана заључења писаног уговора о 
коришћењу комуналне услуге, односно  у недостатку 
писаног уговора првог сљедећег дана од дана стварног 
почетка пружања комуналне услуге. 

 
Члан 5. 

 
Физичко лице које повремено или сезонски користи 
комуналне услуге и  има са даваоцем комуналне услуге 
закључен писани уговор о плаћању паушалне накнаде 
за  пружену комуналну услугу, односно којем давалац 
комуналне услуге испоставља рачун о плаћању 
паушалне накнаде за  пружену комуналну услугу, 
утврдиће се као обвезник плаћања комуналне накнаде у 
паушалом износу. 
 
III ОСНОВ И МЈЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ВИСИНЕ КОМУНАЛНЕ  НАКНАДЕ 

 
Члан 6. 

 
(1) Комунална накнаде се одређује: 
- за стамбени, пословни простор и други простор према 
јединици изграђене корисне површине(м2); 
- за други наткривени, отворени простор те простор 
испод површине земље (складишни простор), према 
јединици корисне површине која служи за обављање 
дјелатности; 
(2) Корисна површина из претходног става утврђује се 
на начин прописан подзаконским актима за 
израчунавање површина и запремина објеката.  

 
Члан 7. 

 
(1) Мјерила за утврђивање висине комуналне накнаде 
су: 
- погодност положаја, односно степен опремљености 
комуналним објектима и уређајима заједничке 
комуналне потрошње зоне у којој се налази простор, и 
квалитета и стандарда комуналних производа и услуга, 
изражено у коефицијентима (коефицијент зоне-Кз) 
- намјена простора и врста дјелатности, изражено у 
коефицијентима (коефицијент намјене-Кн) 
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(2) Опремљеност комуналним објектима и уређајима 
заједничке комуналне потрошње и квалитет 
комуналних производа и услуга утврђује се према 
зонама.  

Члан 8. 
 

По основу погодности, односно степену опремљености 
подручја комуналним објектима и уређајима заједничке 
комуналне потрошње, подручје Општине Козарска 
Дубица дијели се на урбано подручје које има 6 
(словима: шест) зона и ванградско подручје, а  у складу 
са Одлуком о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, бр. 10/15). 

Члан 9. 
 

(1) Утврђују се коефицијенти зона (Кз) како слиједи: 
 

ЗОНА КОЕФИЦИЈЕНТ 
I 0,80 
II 0,75 
III 0,70 
IV 0,65 
V 0,60 
VI 0,55 

Ванградско подручје 0,50 
  
Попис подручја која се налазе у појединој зони утврђен 
је општинском одлуком о уређењу простора и 
грађевинском земљишту. 

 
Члан 10. 

 
Коефицијенти намјене (Кн) износе: 
 

                   НАМЈЕНА 
ПРОСТОРА 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

А) Стамбени простор 3 
Б) Пословни простори по 

врсти дјелатности 
 

1.ГРУПА ДЈЕЛАТНОСТИ                          6                  
 Дјелатност  
 Угоститељство  
 Трговина на велико  
 Трговина на мало  
 Дјелатност коцкарница и 

кладионица 
 

 Финансијске услуге(пошта, 
банке) 

 

 Телекомуникације  
 Услуге осигурања  
 Бензинске пумпе  
 Снабдијевање ел.енергијом  
 Аутобуске 

станице(саобраћајна 
дјелатност) 

 

2.ГРУПА ДЈЕЛАТНОСТИ                           5 
 Услужна 

дјелатност(занатство и 
услуге) 

 

 Објекти за хуманитарне 
сврхе(Црвени крст)-10% 

 

 

 Здравствене установе(чији 
је оснивач Општина или 
Република Српска)-10% 

 

 Образовне и културне 
установе-10%

 

 Спортски објекти-10%  
 Вјерске установе-10%  
 Установе дјечије и 

социјалне заштите-10% 
 

3.ГРУПА ДЈЕЛАТНОСТИ
 Ова група обухвата 

производњу(осим 
регистрованих фармера) и 
све остале дјелатности које 
нису сврстане у прву и 
другу групу дјелатности 

утврђених овом Одлуком и 
пословне просторе у којима 
се не обавља дјелатност 

4 

Ц) Помоћни и други сличан простор 
 Коефицијент намјене за 

друге просторе умањује се 
за  50% од коефицијента 
намјене за стамбене, 
производне и пословне 
просторе у овисности од 

врсте дјелатности за коју се 
користи други простор 

 

 
Члан 11. 

 
(1) Вриједност бода за обрачунавање комуналне 
накнаде по м2 корисне површине за сваку годину 
утврђује Скупштина општине посебном одлуком на 
основу Програма заједничке комуналне потрошње 
најкасније до 31.03. текуће године и то у проценту који 
не може бити мањи од 0,001% нити већи од 0,005% у 
односу на просјечну коначну грађевинску цијену m2 
корисне површине стамбеног и пословног простора из 
претходне године утврђену посебном одлуком 
Скупштине општине у складу са законом. 
(2) Ако Скупштина општине на начин из става 1. овог 
члана не утврди вриједност бода, вриједност бода у 
текућој години се не мијења. 

 
Члан 12. 

 
(1) Програм заједничке комуналне потрошње доноси  
Скупштина општине. 
(2) Програм из претходног става доноси Скупштина 
општине најкасније до 31. децембра текуће за наредну 
годину и садржи: обим и квалитет текућег одржавања 
комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне 
потрошње, висину потребних средстава за реализацију  
Програма, распоред средстава  за сваку од комуналних 
дјелатности по намјенама и мјере за провођење 
Програма. 
(3) У случају да Програм заједничке комуналне 
потрошње не буде донесен у року из претходног става 
овог члана, вриједност бода за обрачун комуналне 
накнаде за слиједећу календарску годину се не мијења. 
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IV ОБРАЧУН И ВИСИНА КОМУНАЛНЕ 
НАКНАДЕ 
 

Члан 13. 
 

(1) Обрачун комуналне накнаде врши се по слиједећој 
формули: 
 
КН=П х  Кз  х  Кн  х  ВБ 
 
КН=износ комуналне накнаде исказан у КМ 
П=површина простора по јединици мјере(м2) 
Кз=Коефицијент зоне 
Кн=Коефицијент намјене 
ВБ=вриједност бода исказана у КМ по м2 
 
(2) Висина комуналне накнаде утврђује се у мјесечном 
износу, зависно од степена опремљености комуналним 
објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње 
зоне у којој се налази простор; квалитета и стандарда 
комуналних производа и услуга; намјене простора, те 
врсте дјелатности. 
V ЕВИДЕНЦИЈА О ОБВЕЗНИЦИМА 
КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ 

 
Члан 14. 

 
(1) Службену евиденцију о обвезницима комуналне 
накнаде води општинско одјељење надлежно за 
комуналне послове, а на основу података даваоца 
комуналних услуга. 
(2) Евиденцију о задужењу и наплати комуналне 
накнаде води општинско одјељење надлежно за 
финансије, а на основу правоснажног рјешења о 
одређивању комуналне накнаде које им достави 
одјељење надлежно за комуналне послове. 
(3) Одјељење за комуналне послове води одвојено 
евиденцију о обвезницима комуналне накнаде за 
стамбени простор и евиденцију о обвезницима 
комуналне накнаде за пословни, остали и други 
простор. 
(4) Евиденција  о обвезницима комуналне накнаде за 
стамбени простор садржи: 
- податке о локацији стамбеног простора, 
- име, име једног родитеља, презиме, ЈМБГ и адресу 
корисника стамбеног простора,  
- корисну површину простора изражену у јединици 
мјере (м2), 
- припадност зони. 
- друге податке од утицаја на настанак обавезе, висину, 
ослобађање или  престанак обавезе плаћања накнаде. 
(5) Евиденција о обвезницима комуналне накнаде  за 
пословни и други простор садржи: 
- податке о локацији пословног простора, 
- фирму, сједиште, ЈИБ и адресу обвезника комуналне 
накнаде, 
- корисну површину пословног простора изражену у 
јединици мјере(м2) односно стварну површину 
грађевинског земљишта за сличан простор, на којем се 
обавља или непосредно служи за обављање 
дјелатности, изражено у јединици мјере(м2), 
- припадност зони, 
- намјену пословног простора укључујући и врсту 
дјелатности, 

- друге податке од утицаја на настанак обавезе, висину, 
ослобађање или престанак обавезе плаћања комуналне 
накнаде. 
 (6) Одјељење надлежно за комуналне послове је 
одговорно за ажурно вођење евиденције о обвезницима 
комуналне накнаде. 
(7) Даваоци комуналних услуга дужни су благовремено 
обавијештавати општински орган надлежан за 
комуналне послове о промјенама у статусу корисника 
комуналне услуге (нови корисник, престанак својства 
досадашњег корисника и друго). 
 
VI  УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ И НАЧИН 
ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНЕ     НАКНАДЕ 
 

Члан 15. 
 

(1) Износ комуналне накнаде утврђује се рјешењем 
општинског одјељења надлежног за комуналне 
послове. 
(2) Рјешењем о комуналној накнади утврђује се 
обвезник комуналне накнаде. Рјешење садржи: име и 
презиме, ЈМБГ, адреса (за физичка лица) односно назив 
и адреса сједишта и ЈИБ (за правна лица) обвезника 
комуналне накнаде, обрачунски период, мјесечни 
износ, обрачун комуналне накнаде, као и начин и рок 
плаћања. 
(3) Против рјешења о комуналној накнади може се 
изјавити жалба Минстарству за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију.  
 

Члан 16. 
 

(1) Комунална накнада плаћа се квартално, и то 
најкасније до посљедњег дана у мјесецу текућег 
квартала. 
(2) Изузетно од одредбе из претходног става, рјешењем 
се може одредити да поједини корисници плаћају 
накнаду полугодишње или годишње, ако се тиме може 
постићи већа ефикасност у наплати накнаде или ако би 
трошкови мјесечне наплате накнаде били несразмјерно 
високи у односу на износ мјесечне комуналне накнаде. 
(3) Обвезници комуналне накнаде у паушалом износу 
плаћају комуналну накнаду у једнократном износу који 
одговара износу једном кварталном износу накнаде  и 
то најкасније до 30.09. текуће године. 
(4) На неплаћене накнаде обрачунава се и плаћа 
законска затезна камата 
 

Члан 17. 
 

(1) Обвезници плаћања комуналне накнаде дужни су 
општинском органу  надлежном за комуналне послове, 
пријавити сваку промјену која је од утицаја настанак 
обавезе, за утврђивање обавезе и висине комуналне 
накнаде, најкасније у року од 15 дана од дана настанка 
промјене, о истом доставити одговарајуће податке и 
доказе, те омогућити несметану провјеру података, 
ради измјене односно издавања новог рјешења.  
(2) Ако обвезник накнаде не пријави промјене у складу 
са ставом 1. овог члана, сматраће се обвезником 
накнаде све до утврђивања стварне промјене, било по 
пријави ранијег обвезника, или садашњег власника, 
односно корисника или по утврђивању промјене од 
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стране самог органа надлежног за комуналне послове 
након извршеног увиђаја. 
(3) У случају неплаћања утврђене комуналне накнаде 
Општина ће своја потраживања по овом основу 
остварити у поступку пред надлежним судом. 
Покретање поступка иницираће Одјељење надлежно за 
финансије. 
 
VII ОСЛОБАЂАЊА ОД ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА 
КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ 
 

Члан 18. 
 

(1) Од обавезе плаћања комуналне накнаде ослобођени 
су: 
- корисници сталне новчане помоћи према Закону о 
социјалној заштити за један  стамбени простор ако на 
адреси тог објекта имају пријављено пребивалиште, 
укључујући и помоћни простор у функцији тог објекта; 
- слијепа и слабовидна лица, те породице са дјецом са 
сметњама у развоју према Закону о социјалној заштити; 
- пензионери којима се пензија исплаћује у најнижем 
износу, и то за стамбену јединицу у којој станује и то 
до највише до 50 м2 и помоћни простор у функцији те 
стамбене јединице највише до 20 м2); 
- породице погинулих бораца за стамбени простор ако 
на адреси тог објекта имају пријављено пребивалиште, 
те пословни простор у којем обављају дјелатност, 
укључујући и помоћни простор у функцији тог 
стамбеног и пословног објекта; 
- ратни војни инвалиди од 1-4 категорије за стамбени 
простор ако  на адреси тог објекта имају пријављено 
пребивалиште, те пословни простор у којем обављају 
дјелатност, укључујући и помоћни простор у функцији 
тог стембеног и пословног објекта; 
- цивилне жртве рата за стамбени простор ако на адреси 
тог објекта имају пријављено пребивалиште, те 
пословни простор у којем обављају дјелатност, 
укључујући и помоћни простор у функцији тог 
стамбеног и пословног објекта. 
 
(2) Право на ослобађање од обавезе плаћања комуналне 
накнаде не могу остварити категорије обвезника, из 
става 1. овог члана ако су стамбени, пословни и/или 
помоћни, односно други простор на којем имају 
власништво или право располагања дали у закуп 
другим лицима. 
(3) Рјешење о ослобађању од обавезе плаћања 
комуналне накнаде за обвезнике из става 1. овог члана 
доноси орган надлежан за комуналне послове, по 
захтјеву обвезника и на основу приложене одговарајуће 
документације којом се доказује припадност категорији 
обвезника из става 1. овог члана. 
 

Члан 19. 
 

(1) Од обавезе плаћања накнаде ослобађају се у 
потпуности некретнине: 
-  чији је корисник Општина Козарска Дубица, осим за 
некретнине које као закуподавац даје у закуп физичким 
или правним лицима када обавезу плаћања комуналне 
накнаде уговором о закупу преноси на закупца као 
корисника комуналне услуге; 
- објекти комуналне инфраструктуре; 

- објекти који које користе регистрована 
пољопривредна газдинства за потребе пољопривредне 
производње. 
 (2) Обавеза плаћања комуналне накнаде умањује се за 
90% за слиједеће установе: 
- здравстене установе чији је оснивач Општина или 
Република; 
- објекти за просвјетне и културне сврхе (чији је 
оснивач општина или Република Српска); 
- објекти вјерских заједница  које имају признат статус 
правног лица ; 
- објекти за хуманитарне потребе; 
- спортски објекти; 
- установе социјалне и дјечије заштите; 
- удружења грађана са признатим статусом удуржења 
од посебног интереса; 
- објекте других јавних установа чији је оснивач 
Општина или Република. 
 
(3) Обавеза плаћања комуналне накнаде умањује се за 
50% и за просторе сточне и зелене пијаце (продаја 
пољопривредних производа). 
 

Члан 20. 
 

(1) Обавеза плаћања комуналне накнаде може се 
умањити до 80%, на захтјев обвезника комуналне 
накнаде, ако је пословни или стамбени простор знатно 
оштећен због више силе (поплава, потрес, пожар) или 
другог оправданог разлога и то најдуже до једне 
године. 
(2) Ако је из разлога описаних у ставу 1.овог члана 
пословни, стамбени или други простор потпуно 
уништен, обвезник ће се на властити захтјев, у цјелости 
ослободити обавезе плаћања комуналне накнаде за 
вријеме трајања околности које су разлог ослобађања. 
(3) Обвезник комуналне накнаде из става 1.и 2. овог 
члана дужан је уз захтјев за умањење или ослобађање 
од обавезе плаћања комуналне накнаде приложити и 
налаз овлаштеног вјештака. 
 
VIII НАМЈЕНА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ 
НАПЛАТОМ КОМУНАЛНЕ  НАКНАДЕ 

Члан 21. 
 

(1) Средства прикупљена наплатом комуналне накнаде 
су приход буџета општине Козарска Дубица. 
(2) Средства се уплаћују и воде на јединственом  
рачуну трезора  општине Козарска Дубица. 

Члан 22. 
 

 Средства прикупљена наплатом комуналне 
накнаде намијењена су за финансирање обављања 
дјелатности заједничке комуналне потрошње: 
1. чишћење јавних површина 
2. одржавање, уређивање и опремање јавних зелених 

и рекреационих површина 
3. одржавање јавних саобраћајних површина 
4. одвођење атмосферских вода и других падавина са 

јавних површина 
5. јавна расвјета  
6. одржавање вертикалне и хоризонталне 

сигнализације 
7. одржавање гробаља 
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8. одржавање локалних путева 
9. и друге дјелатности заједничке комуналне 

потрошње које Скупштина општине утврди као 
дјелатност од посебног друштвеног интереса 

 
IX НАДЗОР 

 
Члан 23. 

 
(1) Орган општине надлежан за стамбено-комуналне 
послове прати спровођење ове Одлуке, осим у дијелу 
који се односи на евиденцију о задужењу и наплати 
комуналне накнаде на основу рјешења о одређивању 
комуналне накнаде у којем спровођење ове Одлуке 
прати општински орган надлежан за финансије, 
рачуноводство и наплату буџета. 
(2) Управни надзор над примјеном ове Одлуке врши 
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију Републике Српске. 
(3) Инспекцијски надзор (контролу) над спровођењем 
ове Одлуке врши комунална полиција Општине, а по 
указаној потреби или на иницијативу комуналне 
полиције Општине надзор може извршити и друга 
инспекција. 
 
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24. 

 
(1) Новчаном казном у износу од 200,оо - 1.000,оо КМ 
казниће се за прекршај правно лице-обвезник 
комуналне накнаде ако онемогући овлаштеној особи 
несметано утврђивање и контролу свих елемената који 
су основ за утврђивање износа комуналне накнаде. 
(2) За прекршај из претходног става казниће се и 
одговорно лице у правном лицу, казном од 100,оо - 
300,оо  КМ. 
(3) Новчаном казном од 100,оо - 300,оо КМ казниће се 
физичкo лице које самостално обавља пословну 
дјелатност ако учини прекршај из става 1.овог члана. 
(4) Новчаном казном од 50,оо КМ казниће се физичко 
лице-грађанин који учини прекршај из става 1.овог 
члана. 
(5) Новчаном казном у износу од 100,оо КМ казниће се 
за прекршај правно лице- обвезник комуналне накнаде, 
које не поднесе пријаву у складу са чланом 17. став 1. 
ове Одлуке. 
(6) За прекршај из члана 17. став 1. ове Одлуке казниће 
се и одговорно лице у правном лицу, казном од 80,оо 
КМ. 
(7) Новчаном казном од 60,оо КМ казниће се физичкo 
лице које самостално обавља дјелатност које не поднесе 
пријаву у складу са чланом 17 став 1. ове Одлуке. 
(8) Новчаном казном у износу од 50,оо КМ казниће се 
за прекршај физичко лице- грађанин обвезник 
комуналне накнаде, које не поднесе пријаву у складу са 
чланом 17. став 1. ове Одлуке. 
 
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 

Скупштина општине Козарска Дубица, за сваку 
календарску годину, у складу са предвиђеним 

средствима и изворима финансирања доноси Програм 
заједничке комуналне потрошње. 
 
Одјељење надлежно за комуналне послове дужно је да 
до краја марта сваке године Скупштини општине 
поднесе извјештај о извршавању Програма заједничке 
комуналне потрошње у претходној години. 
 

Члан 26. 
 

(1) Даваоци комуналних услуга дужни су да на захтјев 
општинског органа за комуналне послове доставити 
податке о корисницима комуналних услуга  у року од 
15 дана. 
(2) Општински орган управе надлежан за комуналне 
послове дужан је најкасније до 30.06.2016. године 
ажурирати своју евиденцију о корисницима 
комуналних услуга. 
 

Члан 26. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о комуналној накнади („Службени гласник Oпштине 
Козарска Дубица“, бр. 4/13). 
 

Члан 27. 
Ова одлука ће се објавити  у "Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица", а ступа на снагу 
01.07.2016. године. 
 
Број: 02-013-37/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
72. 
 
 
На основу члана 22. Закона о комуналним 
дјелатностима („!Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/11), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 11. став. 1. 
Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 4/13) и члана  33. 
Статута Oпштине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 3/14 и 2/15), 
Скупштина општине Козарска Дубица на 37. редовној 
сједници одржаној дана 30.03.2016. године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању вриједности бода за обрачун  

комуналне накнаде у 2016. години 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се вриједност бода за обрaчун комуналне 
накнаде за коришћење објеката и уређаја заједнике 
комуналне потрошње у 2016. години у износу од 0,016 
КМ/m2 мјесечно. 
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Члан 2.  
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-38/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
73. 
 
На основу члана 4. став 3. у вези са чланом 26. Закона о 
порезу на непокретности („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 91/15),  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 37. редовној 
сједници одржаној дана 30.03.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о висини вриједности непокретности  

на подручју Општине Козарска  Дубица по зонама за 
2016. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утвrђује се висина вриједности 
непокретности по зонама на подручју Оптшине 
Козарска Дубица која ће бити кориштена у сврху 
утврђивања пореза на непокретности у 2016. години, и 
то за сљедеће непокретности: 
- земљиште (грађевинско, пољопривредно, шумско, 
индустријско и остало), и 
- грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, 
индустријски и остали објекти).  

 
Члан 2. 

 
За утврђивање вриједности непокретности из члана 1. 
ове Одлуке територија Оптшине Козарска Дубица 
дијели се на зоне, и то: 
- шест градских зона, и 
- четири ванградске зоне. 
 
Територијални обухват сваке градске зоне  утврђен је 
Одлуком о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, бр. 10/15). 
 
Територијални обухват сваке ванградске зоне утврђен 
је табеларним прегледом насељених мјеста на подручју 
Оптшине Козарска Дубица са ознаком припадајуће зоне  
који чини саствни дио ове Одлуке (Прилог бр. 2.) 
 

Члан 3. 
 

Вриједности непокретности по зонама на подручју 
Оптшине Козарска Дубица исказана је по једном 
квадратном метру некретнине  (m2/KM) и утврђена 
табелом која као прилог чини саставни дио ове Одлуке 
(Прилог бр. 1).  

Члан 4. 
 

Пореска управа утврђује пореску основицу на основу 
утврђене вриједности непокретности по зонама и 
карактеристикама непокретонсти наведних у пријави за 
упис у Фискални регистар непокретности. 

 
Члан 5. 

 
Пореска управа за сваку карактеристику непокретности 
одређује вриједност коефицијента којим се врши 
корекција тржишне вриједности непокретности. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“, а примјењиваће се од 01.01.2016. 
године. 
 
Број: 02-013-39/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
74. 
 
На основу 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) у вези са чланом 109. 
став 1. Устава Републике Српске, Скупштина општине 
Козарска Дубица на 37. редовној сједници одржаној 
дана 30.03.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о постојању нарочито оправданог разлога за раније 
ступање на снагу Одлуке о висини вриједности 
непокретности на подручју Општине Козарска 

Дубица по зонама за 2016. годину 
 

Члан 1. 
 

Утврђује са да због обезбеђења стабилних, 
превидљивих и значајних прихода Буџета Општине 
Козарска Дубица у 2016. години постоји нарочито 
оправдан разлог да Одлука о висини вриједности 
непокретности  на подручју Општине Козарска Дубица 
по зонама за 2016. годину ступи на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 

Члан 2.  
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-40/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
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75. 
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 5. тачка б. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица и члана  локлане самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12), члана 18. 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
10/15) и члана 33. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14 и 2/15), Скупштина општине Козарска Дубица, на 
37. редовној сједници одржаној дана 30.03. 
2016.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима јавне продаје путем усменог 

јавног надметања-лицитације неизграђеног 
грађевинског земљишта у власништву општине 
Козарска Дубица у насељу „Мало Двориште“ 

 
I 
 

Овом Одлуком уређују се начин и услови јавне продаје 
путем усменог јавног надметања (лицитације) 
неизграђеног грађевинског земљишта, у власништву 
Општине Козарска Дубица, ради изградње 
индивидуалног стамбеног објекта и то: 
  
-к.ч бр.722/8 површина 178м2 и к.ч бр.722/9 површине 
339м2 обе уписане у ПЛ бр.90 к.о Мало Двориште на 
име Општина Козарска Дубица са дијeлом 1/1 (што по 
грунтовници одговара земљишту означеном као: к.ч 
бр.90/15 „градилиште“ површине 178м2 и к.ч бр.90/14 
„градилиште“ површине 339м2 обе уписане у З.К 
ул.бр.654 к.о Двориште, на име Општина Козарска 
Дубица са дијелом 1/1), по почетној продајној цијени у 
износу од 3.360,50 КМ. 
 

II 
 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан да 
положи у износу од 10% од почетка продајне цијене. 
 
Кауција се уплаћује на јединствени рачун трезора 
Општине Козарска Дубица бр.551 024 0000 852308. 
 
За учешће у лицитацији потребна су најмање два 
учесника за сваки плац појединачно. 
 
Ако се на лицитацију јави само један учесник, може се 
приступити поступку продаје непосредном погодбом, 
под условом да цијена не може бити нижа од почетне 
цијене објављене у огласу о лицитацији. 
 

III 
 

Продајну цијену наведеног земљишта учесник 
лицитације са којим ће се закључити 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 закључивања уговора о 
чему ће се сачинити записник о увођењу у посјед. 
 

IV 
 

Оглас о лицитацији неизграђеног грађевинског 
земљишта у власништву Општине Козарска Дубица у 
насељу „Мало Двориште“ објавиће се у дневном листу 
ПРЕСС РС, на огласној табли општинске управе 
Општине Козарска Дубица, радију и телевизији 
Козарска Дубица и веб страници општинске управе 
Општине Козарска Дубица, најкасиј 15 дана прије дана 
одређеног за дан лицитације. 

 
V 
 

Поступак лицитације грађевинског земљишта 
спровешће се у складу са Правилником о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и једиица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.20/12), Комисија за спровођење поступка лицитације 
грађевинског земљишта у власништву Општине у 
саставу од 3 члана. 
 
Овлашћује се начелник општине Козарска Дубица: 
 
- да распише оглас о јавној продаји неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у власништву 
Општине у складу са Парвилником о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе: 

- да именује Комисију за спровођење поступка 
лицитације грађевинског земљишта у власништву 
Општине 

- да рјешава по пригоорима на поступак лицитације 
- да након проведеног поступка лицитације и 

добијања сагласности  на Нацрт Уговора о продаји 
од стране Правобранилаштва РС сједиште 
замјеника Приједор, у име Општине Козарска 
Дубица, закључи уговор о продаји некретнина из 
члана 1.ове Одлуке у складу са условима 
прописаним овом одлуком. 

 
VI 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-41/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
76. 
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. став 1 Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 5. 
тач.б) Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
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Српске и јединица локалне самоуправе  („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12), члана 18. 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
10/15) и члана  33. Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14 и 2/15), Скупштина општине Козарска Дубица, на 
37. редовној сједници одржаној дана 30.03.2016. 
године, донијела је   

 
 

O Д Л У К У 
о начину и условима јавнe продајe путем усменог 

јавног надметања-лицитације некретнина у 
власништву Општине у к.о. Бијаковац 

 
Члан 1.  

Овом Одлуком уређују се начин и услови јавне продаје 
некретнина у власништву Општине Козарска Дубица 
путем усменог јавног надметања-лицитације, и то : 
 
- к.ч бр. 438 шума „Барица“ 5.класе пов. 3841 м2;   
- к.ч бр.439 „Барица-кућиште“ њива 6.класе пов.3780 
м2; 
- к.ч бр. 440 „Кућиште“ ливада 5.класе пов. 2240 м2; 
- к.ч бр.442 „Кућиште“ њива 6. класе пов.7441м2 (што у 
нарави одговара објектима изграђеним на горе 
наведеним парцелама: породична кућа 
(приземље+поткровље) укупне корисне површине 
137,70м2 и помоћни објекти (љетна 
кухиња+штала+остава-11х5, пушница 2х2, 
гаража+дрварница 8х5, укупне корисне површине 
99м2), те 
 -к.ч бр.466 „Ребрина“ шума 4.класе пов. 4336 м2 
 
све уписане у Посједовни лист бр. 120 к.о. Бијаковац, 
на име Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела 
(што по земљишној књизи одговара: сувласничком 1/10 
дијелу некретнина уписаних на име Општина Козарска 
Дубица у з.к. ул.бр. 377 к.о. Бијаковац).  
 

Члан 2. 
Почетна продајна некретнина из члана 1. ове Одлуке 
износи: 40.286,40 КМ (словима: четрдесетхиљада 
двијестотинеосамдесетшест и 40/100 конвертибилних 
марака).  

Члан 3. 
За учешће у поступку лицитације учесник је дужан да 
положи кауцију у износу од 10% од почетне продајне 
цијене непокретности. 
 
Кауција се уплаћује на јединствени рачун трезора 
Општине Козарска Дубица бр. 551 024 0000 852308 код 
Unicredit bank или бр. 562 010 8034695275 код NLB 
Razvojna banka. 
 
За учешће у лицитацији потребна су најмање два 
учесника. 
 
Ако се на лицитацију јави само један учесник, може се 
приступити поступку продаје непосредном погодбом, 
под условом да цијена не може бити нижа од почетне 
цијене објављене у огласу о лицитацији.   

 

Члан 4. 
Са учесником лицитације који буде изабран као 
најповољнији закључиће се уговор о продаји односно 
нотарски обрађена исправа, а након прибављања 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске 
Сједиште замјеника Приједор. 
 
Купац је обавезан уплатити излицитирану 
купопородајну цијену непокретности у року од 15 дана 
од дана закључивања уговора о продаји или дати 
банкарску гаранцију на излицитирану цијену са 
обавезом плаћања до краја текуће године, а предаја 
непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 15 
дана од дана уплате укупне купопродајне цијене, о 
чему ће се сачинити записник о увођењу у посјед. 

 
Члан 5. 

Оглас о лицитацији непокретности у власништву 
Општине Козарска Дубица из члана 1.ове Одлуке, 
објавиће се у дневном листу „ПРЕСС РС“, на огласној 
табли Општинске управе општине Козарска Дубица, 
радију и телевизији Козарска Дубица и веб страници 
Општинске управе Коз. Дубица, најкасније 15 дана 
прије дана одређеног за дан лицитације. 

 
Члан 6. 

Поступак лицитације спровешће у складу са 
Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе  («Сл. гласник 
Републике Српске», бр. 20/12), Комисија за јавну 
продају пословног простора у власништву Општине у 
саставу од 3 члана. 
 
Овлашћује се Начелник општине Козарска Дубица: 
- да распише оглас о јавној продаји непокретности у 

власништву Општине у складу са Правилником о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе; 

- да именује Комисију за јавну продају пословног 
простора у власништву Општине; 

- да рјешава по приговорима на поступак 
лицитације; 

- да након проведеног поступка лицитације и 
добијања сагласности на Нацрт Уговора о продаји 
од стране Правобранилаштва РС Сједиште 
замјеника Приједор, у име Општине закључи 
уговор о продаји некретнина из члана 1. ове Одлуке 
у складу са условима прописаним овом Одлуком; 

 
Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-42/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
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77. 
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ брoj: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33.Статута Општине 
Козарска Дубица („Службени гласник општине 
Козарска Дубица“ број: 3/14 и 2/15), Скупштина 
општине Козарска Дубица на 37. редовној сједници 
одржаној дана 30.03.2016.године, донијела је   
 

О Д Л У К У 
о прихватању Уговора о преносу 
 посједа некретнина без накнаде  

 
I 
 

Овом Одлуком прихвата се Уговор о преносу посједа 
некретнина без накнаде, са Петровић (Миле) 
Љубомиром, а које се састоји од некретнина означених 
као:    
- к.ч бр.1482 шума „Чазбина“ пов.4054 м2 и к.ч бр.1483 
шума „Чазбина“ површине 9885 м2 уписане у ПЛ 
бр.117 к.о Кадин Јеловац на име Петровић (Миле) 
Љубомир са дијелом 1/1, у вриједности од 6.969,50 КМ 
(словима: шестхиљададевестотинашездесетдевет и 
50/100 конвертибилних марака).       
 

II 
 
Овлашћује се начелник општине Козарска Дубица да у 
име Општине Козарска Дубица закључи Уговор о 
преносу посједа без накнаде из члана I. ове Одлуке са 
Петровић (Миле) Љубомиром. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-43/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
78. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj: 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: 12.03.5-330-94/16 од 10.02.2016. 
године, Скупштина општине Kозарска Дубица  на 37. 
редовној сједници, одржаној 30.03.2016. 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  ВЛАЈИНИЋ 

ДРАШКО, ЧУКЛИНАЦ бб, ИЗ КОЗАРСКЕ 
ДУБИЦЕ 

(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 
број: 9/15) 

 
I 
 

У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и додјели у 
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, Влајинић Драшко, Чуклинац бб из Козарске 
Дубице, број: 02-013-178/15 од 30.10.2015. године 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
9/15),  члан II. Одлуке мијења се и гласи:  
 
„У складу са тачком I ове одлуке, Влајинић Драшко, 
Чуклинац, из Козарске Дубице, додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 
означено као: 
 
 к.ч. 548/1, њива 3. класе, површине 8258 м², к.ч. 549, 
њива 3. класе, површине 6144 м², к.ч. 550, њива 3. 
класе, површине 9694 м², к.ч. 551, њива 3. класе, 
површине 9694 м², уписане у п.л. 91, к.о. Чуклинац. 
 
Укупна површина пољопривредног земљишта која је 
предмет овог уговора износи  33790 м².  
 
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. 

 
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  337,90 КМ.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 

 
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 
Влајинић Драшком, Чуклинац  из Козарске Дубице. 
 

IV 
 

Ако закопопримац 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.  
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V 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“.  
 
Број: 02-013-44/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
79. 
 
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 37. 
редовној сједници, одржаној дана 30.03.2016. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о раду  Начелника општине и Општинске управе за 
период 01.01.-31.12.2015. године. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-32/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
80. 
 
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 37. 
редовној сједници, одржаној дана 30.03.2016. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о раду  и материјално-финансијском пословању ЈУ 
Дјечији вртић „ПЧЕЛИЦА“ Козарска Дубица у 2015. 
години. 
 
 
 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
: 02-013-33/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
81. 
 
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 37. 
редовној сједници, одржаној дана 30.03.2016. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о раду Општинске организације Црвеног крста 
Козарска Дубица за  2015. годину. 
 

II 
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-34/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
82. 
 
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 37. 
редовној сједници, одржаној дана 30.03.2016. године,  
донијела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

 
I 

  
Скупштина општине Козарска Дубица прихвата 
Информацију о оцјењивању  службеника у Општинској 
управи. 

II 
 
Овај Закључак  објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-35/16                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.03.2016. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица                           Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
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83. 
 
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 2/15) 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              200 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва              200 КМ 
-на позицију 
 
416100 – Остале текуће дознаке које се  
                исплаћују из буџета                          200 КМ. 
 
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: 01-403-48/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.02.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
84. 
 
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 2/15) 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. 
 
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: 01-403-49/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.02.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
85. 
 
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 2/15) 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. 
 
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: 01-403-53/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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86. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени 
гласник Општине 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 Одјељења за 
просторно уређење(потрошачка јединица 0070170) 
са позиције: 

 
412700 – Геодетско-катастарске услуге       2.000 KM. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
 
-са позиције 
 
412700 – Геодетско-катастарске услуге        2.000 KM 
-на позицију 
 
412900 – Техн. прегледи, надзор обј.  
                и ревизија         2.000 KM. 
   
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: 01-403-61/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
87. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. став 1. 
алинеја 17. Статута oпштине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14 2/15) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
oпштине Козарска Дубица за 2016. годину („Службени 
гласник Општине 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 Одјељења за 
просторно уређење(потрошачка јединица 0070170) 
са позиције: 

 
412700 – Геодетско-катастарске услуге     10.000 KM. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
412700 – Геодетско-катастарске услуге     10.000 KM 
 
-на позицију 
 
412900 – Техн. прегледи, надзор обј.  
                и ревизија       10.000 KM. 
   
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: 01-403-65/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
88. 
 
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 2/15) 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. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 



Број 03/16                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

15 

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-72/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
89. 
 
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 2/15) 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           1.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва           1.000 КМ 
  
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 0070150) 
-на позицију 
 
415200 –Црвени крст          1.000 КМ. 
 
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: 01-403-73/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
90. 
 
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 2/15) 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. 
 
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: 01-403-76/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
91. 
 
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 2/15) 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: 01-403-77/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
92. 
 
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 2/15) 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. 
 
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: 01-403-78/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
93. 
 
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 2/15) 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. 
 
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: 01-403-79/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
94. 
 
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 2/15) 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 
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Буџетска резерва                            300 КМ 
-на позицију 
 
416100 – Остале текуће дознаке које се  
                исплаћују из буџета                          300 КМ. 
 
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: 01-403-81/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
95. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 65. тачка  Статута Општине Козарска 
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 200,00 КМ  на име 
Милан Атлагић као једнократна помоћ за наставак 
лијечења. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун 
број: 567301-50148110-78. 

 
III 

 
За извршење ове Одлуке задужују се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-12/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.02.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
96. 
 
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 именовању Комисије за контролу утрошка 
средстава спортских организација које се 

финансирају из буџета Општине 
 

Члан 1.  
 

Овом Одлуком именује се Комисија за контролу 
утрошка средстава спортских организација које се 
финансирају из буџета Општине Козарска Дубица у 
саставу: 
 
1. Горан Драгаш – предсједник 
2. Данијела Кочан – члан 
3. Слободан Премасунац – члан 
 

Члан 2.  
 

Задатак комисије из члана 1. је да изврши контролу 
финансијских извјештаја спортских организација које 
се финансирају из буџета Општине Козарска Дубица, 
записнички констатује стање и достави извјештај 
начелнику Општине. 
 

Члан 3.  
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“.  
 
Број: 01-111-15/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.02.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
97. 
 
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 65.Статута 
Општине Козарска Дубица („ Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“,  број: 3/14), начелник 
Општине,   д о н о с и  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјени Одлуке о именовању стручне комисије о 
процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са 

сметањама у развоју 
 
 

 I 
 

У члану 1. Одлуке о именовању стручне комисије о 
процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са 
сметњама у развоју, број: 01-111-6/13 од 11.01.2013. 
године , умјесто члана комисије : Маја Шпица, 
дипломирани социјални  радник именује се Ивана 
Милошевић, дипломирани социјални радник. 
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II  
 

Ово рјешење ступа  на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-6/13/2       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.02.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
98. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи, 
(''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13.), члана 10. Закона о безбједности саобраћаја на 
путевима Републике Српске“, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 63/11), Начелник Општине 
Козарска Дубица, доноси 
 

О Д Л У К У 
о именовању Савјета за безбједност саобраћаја 

 
I 
 

Овом Одлуком именује се Савјет за безбједност 
саобраћаја Општине Козарска Дубица у следећем 
саставу: 
 
1. Миле Злојутро, начелник општине; 
2. Даријан Бабић, начелник Одјељења за стамбено-

комуналне послове; 
3. Сретоје Вујановић, Командир Полицијске станице 

Козарка Дубица; 
4. Раденко Рељић, директор ЗУ Дом здравља „Козма и 

Дамјан“; 
5. Милутин Бундало, секретар Ауто-мото друштва; 
6. Богдан Марељ, представник предшколњских и 

школских установа; 
7. Сенада Злокапа, представник МСШ „Никола 

Тесла“ Козарска Дубица; 
8. Милан Злокапа, представник ПВЈ Козарска Дубица; 
9. Маринко Буразор, инг. саобраћаја; 
 

II 
 

Задаци Савјета за безбједност саобраћаја прописани су 
чланом 11. Закона о безбједности саобраћаја на 
путевима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 63/11). 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-111-17/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

99. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 65. тачка  Статута Општине Козарска 
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ  на име 
Наде Јосић као једнократна помоћ за трошкове 
лијечења. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун 
број: 562100-80228021-57. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-19/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
100. 
 
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 одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ (три 
стотине конвертибилних марака) за исплату Ковачевић 
Далибору из Козарске Дубице на име помоћи за 
лијечење. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број: 
45323105000. 

III 
За извршење ове Одлуке задужује се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
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IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-20/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
101. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 54. Статута oпштине 
Козарска Дубица ("Службени гласник oпштине 
Козарска Дубица", број: 03/14) и члана 11. Одлуке о 
стипендирању студената ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 10/09 и 8/11),  Начелник 
Општине Козарска Дубица, д о н о с и  

 
О Д Л У К У  

 
 о измјени Одлуке о додјели стипендија у школској 

2015/16 години 
 
 
I 
 

У Одлуци о додјели стипендија за  школску 2015/16 
годину, број: 01-67-1/1-15 од 15.02.2016. године, у 
члану 1. у табели под називом: „Ранг-листа 2 - 
студената стипендиста из категорије осталих 
студената у школској 2015/2016 години“, бришу се 
студенти Змијањац Наталија, под редним бројем 39 и 
Вученовић Намања под редним бројем 120. због 
одустанка од стипендије.  

 
II 

 
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена на огласној табли Општине Козарска 
Дубица. 
 
Број: 01-430-20/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
102. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04, 
118/05 и 42/05 ), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 6. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016.годину ("Службени гласник Општине Козарска 

Дубица ", бр.2 /16 од 24.02.2016.)  Начелник Општине 
Козарска Дубица, дoноси 

 
ОДЛУКУ 

о додјели средстава за субвенцију крчења зараслог 
пољопривредног земљишта у општинском или 

државном власништву  
 

I 
 

Овом Одлуком додјељују се средства у сврху 
подстицајних средстава за субвенцију крчења 
Благојевић Горану у износу од׃ 
      - 3.000 КМ, на рачун бр: 562-010-81022994-25, код 
НЛБ Развојне банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на жиро 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-52/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
103. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04, 
118/05 и 42/05 ), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 6. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016.годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица ", бр.2 /16 од 24.02.2016.)  Начелник Општине 
Козарска Дубица, дoноси 

 
ОДЛУКУ 

о додјели средстава за субвенцију крчења зараслог 
пољопривредног земљишта у општинском или 

државном власништву  
 

I 
 

 Овом Одлуком додјељују се средства у сврху 
подстицајних средстава за субвенцију крчења 
Кнежевић Рајку  у износу од׃ 
      -  1.400 КМ, на рачун бр: 567-301-04000899-13, код 
Сбер банке. 
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II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на жиро 
рачун корисника. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-51/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
104. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица, д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Вучен Милинку - у сврху 
подршке  сточарској производњи у износу од 1000,00 
КМ, на текући  рачун бр. 567-301-50001514-68  код 
Сбер  банке. 

II 
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-46/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 

105. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  

 
ОДЛУКУ  

о додјели средстава за  
 

I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Лазић Славици - у сврху 
подршке  сточарској производњи у износу од 1000,00 
КМ, на текући  рачун бр. 552115-35034780-64  код  
Хипо Алпе-Адриа  банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-47/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
106. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  
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I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Кривошић Дејану - у сврху 
подршке  сточарској производњи у износу од 1000,00 
КМ, на текући  рачун бр. 5673015000236634  код Сбер  
банке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-50/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
107. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Лукић Драгоји - у сврху 
подршке  воћарској производњи у износу од 1000,00 
КМ, на текући  рачун бр. 5620108026473458  код НЛБ- 
Развојне  банке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-44/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
108. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње   Достица Бори - у сврху 
подршке  сточарској производњи у износу од 1000,00 
КМ, на текући  рачун бр. 5673015900073236  Волкс  
банке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-45/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
109. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(″Службени гласник РС″, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 54. Статута Општине Козарска Дубица 
(″Службени гласник Општине Козарска Дубица″, број: 
3/14) и чланови 1. и 2. Одлуке о утврђивању 
критеријума за финансирање спорта у Општини 
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Козарска Дубица (″Службени гласник општине 
Козарска Дубица″, број: 12/05), Начелник Општине 
Козарска Дубица, д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
о финансирању такмичарског спорта у Општини 
Козарска Дубица у првој половини 2016. године 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђује се финансирање такмичарског 
спорта у Општини Козарска Дубица у првој половини 
2016. године и то како слиједи: 
 
Ред. 
бр. 

Назив спортске организације 
Укупно 
КМ 

1. ФК „БОРАЦ“ 18.500 
2. ОФК „РАВАН“ 12.000 
3. ФК „МОШТАНИЦА“ 1.850 
4. ФК „РАДНИК“ 1.850 
5. ФК „КНЕЖОПОЉАЦ“ 2.200 
6. СД „ОМЛАДИНАЦ“ 2.200 
7. РК „КОЗАРА“  15.800 
8. ЖРК „КНЕЖОПОЉКА“ 7.000 
9. ОРК „UNA – DSW“ 2.000 
10. КК „УНА“ 3.500 
11. КК „КНЕШПОЉЕ“ 2.500 
12. КК „WAZZARI“ 1.750 
13. КБС „ОБИЛИЋ“ 1.750 
14. ШК „УНА“ 1.000 
15. СРД „КЛЕН“ 1.550 
16. СК „М. ПИЛИПОВИЋ“ 1.800 
17. КК „ДУБ“ 2.000 
18. ЖРК „ДУБИЦА“ 5.000 
19. АТЛЕТСКИ КЛУБ „КОЗАРСКА 

ДУБИЦА“ 
750 

 У К У П Н О 85.000 
 

Члан 2. 
 

Општина Козарска Дубица ће вршити исплату 
средстава из члана 1. ове Одлуке у складу са 
расположивим средствима за те намјене. 
 

Члан 3. 
 

За провођење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије, рачуноводство и наплату буџета. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у ″Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица″. 
 
Број: 01-434-16/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

110. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 54. Статута Општине Козарска 
Дубица ("Сл. гласник Општине Козарска Дубица", број: 
3/14), а у складу са чланом 17. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), начелник 
Општине Козарска Дубица доноси 
 

О Д Л У К У 
о  усвајању измјена и допуна  Плана набавки 

 
Члан 1. 

 
Усваја  се измјена и допуна План јавних набавки 
Општине Козарска Дубица за 2016. годину, број: 01-
404-14/1-16 од 05.02.2016. године. 
 

Члан 2. 
 

Измјена и допуна Плана набавки је прилог ове Одлуке 
и чини њен саставни дио. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-404-14/2/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
111. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Удружењу  оваца и коза 
„Козара“ - у сврху подршке  сточарској производњи у 
износу од 1500,00 КМ, на жиро- рачун бр. 
5551000021716425  код Нове  банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 
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III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-63/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
112. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Бундало Миловану - у 
сврху подршке  сточарској производњи у износу од 
1000,00 КМ, на текући  рачун бр. 5512081114546755  
код Нове Бањалучке  банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-59/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 

113. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Фарма „Гајић“ – вл. Гајић 
Дарко - у сврху подршке  сточарској производњи у 
износу од 1200,00 КМ, на жиро- рачун бр. 
5550480855633405  код Нове  банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-64/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
114. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  
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I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Слијепчевић Недељка - у 
сврху подршке  сточарској производњи у износу од 
1000,00 КМ, на текући  рачун бр. 567-301-59003142-81  
код Сбер  банке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-60/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
115. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Татић Вељку - у сврху 
подршке  сточарској производњи у износу од 1000,00 
КМ, на текући  рачун бр. 5512081126427412  код 
Уникредит  банке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-62/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
116. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Котаран Мишу - у сврху 
подршке  сточарској производњи у износу од 2000,00 
КМ, на текући  рачун бр. 5351581000258874  код 
Раиффеисен  банке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-54/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
117. 
 
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) 
Начелник Општине Козарска Дубица,  доноси 
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О Д Л У К У  
 
I 
 

У Општинску управу  Козарска Дубица,  на радно 
мјесто стручни сарадник за провођење оперативних 
мјера цивилне заштите и спасавање и складиштар 
МТС-а и опреме цивилне заштите   у Одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности прима се Вучен 
Драгољуб , пољоприредни техничар   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 
 

Одлука ће бити достављена свим кандидатима  који су 
се пријавили на конкурс и биће истакнута на огласној 
табли Општине.  

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће  
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-103-1/16-1       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
118. 
 
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 одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 1.000,00 КМ 
(хиљаду конвертибилних марака) за исплату ОО 
Црвеног крста Козарска Дубица на име финансирања I 
редовне акције добровољног давалаштва крви. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
буџетске резерве и биће уплаћена на рачун број: 
5510240000857837. 

III 
За извршење ове Одлуке задужује се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-22/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
119. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 65. тачка  Статута Општине Козарска 
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ  на име 
Мићановић Митре као једнократна помоћ за трошкове 
лијечења. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун 
број: 45056571002. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-24/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 14.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
120. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 65. тачка  Статута Општине Козарска 
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ  на име 
Милоша Родића  као једнократна помоћ за трошкове 
лијечења. 
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II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун 
број:567-301-77007470-92. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-25/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
121. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 65. тачка  Статута Општине Козарска 
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ  на име 
Стеве Поповић као једнократна помоћ за трошкове 
лијечења. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун 
број: 45416731001. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-15/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
122. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 65. тачка  Статута Општине Козарска 

Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ  на име 
Драгана Тубића  као једнократна помоћ за трошкове 
лијечења мајке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун 
број: 562-010-80867129-80. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-28/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
123. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 65. тачка  Статута Општине Козарска 
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ  на име 
Гордане Славнић  као једнократна помоћ за трошкове 
лијечења кћери. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун 
број: 45101998000. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
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IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-10/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
124. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 65. тачка  Статута Општине Козарска 
Дубица ("Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица", број: 3/14) Начелник општине д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ  на име 
Ненада Дрвенице  као једнократна помоћ због тешке 
материјалне ситуације. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – буџетска резерва, а исплатиће се на рачун 
број: 567-301-50000670-78. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-27/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
125. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( 
"Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13 ) и члана 65. 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 меморијалне 
академије у помен јасеновачким жртвама 

 
 
 
 

Члан 1. 
 

Формира се Организациони одбор меморијалне 
академије у помен јасеновачким жртвама. 
 

Члан 2. 
 
У Организациони одбор из члана 1. именују се: 
 
1. Mиле Злојутро  - предсједник 
2. Мирослав Тица  - члан 
3. Тања Тулековић  - члан 
4. Дијана Кондић  - члан 
5. Озрен Бурсаћ  - члан 
6. Мирјана Јуришић  - члан 
7. Гордана Батић  - члан 
 

Члан 3. 
 
Задатак Организационог одбора је да сачини програм 
меморијалне академије, прати припреме и обезбједи 
њену реализацију. 

Члан 4. 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелник 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 
директор ЈП Центар за информисање и културу и 
директор ЈУ „Спомен-подручје Доња Градина. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-111-23/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
126. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( 
"Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13 ) и члана 65. 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 
обиљежавање 27. априла - Дана општине Козарска 

Дубица  
 

Члан 1. 
 

Формира се Организациони одбор за обиљежавање 27. 
априла - Дана општине Козарска Дубица . 
 

Члан 2. 
 
У Организациони одбор из члана 1. именују се: 
 
1. Mиле Злојутро- предсједник 
2. Милован Баришић - члан 
3. Драган Јаћимовић - члан 
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4. Мирослав Тица - члан 
5. Душан Дрљић - члан 
6. Данијел Пухалић - члан 
7. Дијана Кондић - члан 
8. Озрен Бурсаћ - члан 
9. Маријана Котур - члан 
 

Члан 3. 
 
Задатак Организационог одбора је да сачини програм за 
обиљежавање Дана општине, прати припреме и 
обезбједи његову реализацију. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-111-25/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
127. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
 

I 
 

Овом Одлуком додјељују се средства  Кос Сњежани - у 
сврху подршке узгоја гљива у износу од 800,00 КМ, на 
текући рачун бр. 5351581000177785  код  Раифаизен  
банке. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 
 
 
 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-70/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
128. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица, д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Лајић Божи - у сврху 
подршке  повртарској производњи у износу од 500,00 
КМ, на текући  рачун бр. 562-010-80677548-15  код 
НЛБ Развојне  банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-75/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
129. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
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Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пчеларске  производње Ерцег Драгану - у сврху 
подршке  пчеларарској производњи у износу од 800,00 
КМ, на текући рачун бр. 5620108132205786  код НЛБ 
Развојне  банке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-66/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
130. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Крњајић Милораду - у 
сврху подршке  сточарској производњи у износу од 
1000,00 КМ, на текући  рачун бр. 567-301-06000005-11  
код Нове  банке. 

 
 
 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-68/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
131. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Бакић Саши - у сврху 
подршке  сточарској производњи у износу од 1000,00 
КМ, на текући рачун бр. 5551000009627121  код Нове  
банке. 

II 
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-69/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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132. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Петраковић Кајки - у сврху 
подршке  повртарској производњи у износу од 500,00 
КМ, на текући  рачун бр. 45162848000  код Уникредит  
банке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-80/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
133. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 5. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2016. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.2/16 од 24.02.2016.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Павић Марини - у сврху 

подршке  воћарској производњи у износу од 600,00 КМ, 
на текући рачун бр. 45112932001  код Уникредит  
банке. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 
пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета и Одјељења за пољопривреду. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-67/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 23.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
134. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 15. Закона о 
рачуноводству и ревизији РС („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 36/09 и 52/11) и члана 65. 
Статута Општине Козарска Дубица („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“,бр. 3/14), 
Начелник Општине Козарска Дубица, на приједлог 
Комисије за попис,   д о н о с и  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о начину књижења разлике по извршеном попису и 
отпису, земљишта, основних средстава и обавеза 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком у главну књигу Општине књижи се 
разлика између књиговодствене и пописане 
вриједности, земљишта,  основних средстава и обавеза, 
и то: 
 
 1. Земљиште 
 
Потрошачка 
јединица 

Конто Опис Дугује 
Потраж
ује 

00070130 013113 
Остало 
грађевинско 
земљиште 

5.230,50  

00070130 311111 
Трајни извори 
средстава  

5.230,50 
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2. Отпис основних средстава, по приједлогу  
Комисије,  и то: 
 
Потрошачка 
јединица 

Конто Опис Дугује 
Потраж
ује 

00070130 011221 Намјештај  1.361,92 

00070130 011229 
Исправка 
вриједности 
опреме 

841,58 
 

 471919 
Остали расходи 
обрачунског 
карактера 

528,34 
 

00070130 
011222 

Рачунарска 
опрема 

 4.694,33 

00070130 011229 

Исправка 
вриједности 
рачунарске 
опреме 

4.598,35  

00070130 471919 
Остали расходи 
обрачунског 
карактера 

95,98  

00070130 
011297 

Остала 
постројења и 
опрема 

 222,30 

00070130 011299 
Исправка 
вриједности  
остале опреме 

222,30  

 
Члан 2. 

 
За извршење ове Одлуке задужује се начелник 
Одјељења за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-404-25/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.02.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
135. 
 
На основу члана 18.став 2.Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 
39/14), сходно члану 72.став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члану 54.Статута Општине Козарска 
Дубица („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, бр.3/14 и 2/15), Одлуке о дугорочном 
задужењу Општине Козарска Дубица код Свјетске 
банке-Међународна асоцијација за развој ради 
обезбјеђења средстава за хитну санацију и 
реконструкцију локалне инфраструктуре оштећене 
усљед поплава број:02-013-175/15 од 30.10.2015.године 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 
бр.9/15), Уговора о под-кредиту између Владе 
Републике Српске-Министарство финансија и Општине 
Козарска Дубица бр.01-443-1/16 од 01.03.2016.године, 
те Меморандума о  разумијевању потписаним између 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске, Јединице за 
координацију пољопривредних пројеката и Општине 
Козарска Дубица број:01-40-20/16 од  21.03.2016. 
године, Начелник општине Козарска Дубица, доноси 

 О Д Л У К У 
о јавној набавци радова 

 
Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке радова: 
„чишћење отвореног канала К1 у Козарској Дубици и 
чишћење отвореног канала К2 у Козарској Дубици и то 
крак К2/В и крак К2/Б“ 
 

Члан 2. 
Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1.ове 
Одлуке износи  цца 292.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 
Средства за набавку радова из члана 1.ове Одлуке ће се 
обезбиједити из Кредита Свјетске банке-Међународне 
асоцијације за развој, по „Пројекту хитног опоравка од 
поплава“, а набавка ће се реализовати у складу са 
Меморандумом о разумијевању по Споразуму о 
финансирању пројекта хитних мјера опоравка од 
поплава потписаног између Босне и Херцеговине и 
Међународне асоцијације за развој, Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске. 
 

Члан 4. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Јединица за 
координацију пољопривредних пројеката основана при 
Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопровреде. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу Споразума о финансирању између Свјетске 
банке-Међународне асоцијације за развој (у даљем 
тексту:ИДА) и Босне и Херцеговине по Хитном 
пројекту опоравка од поплава закљученог 21.јула 
2014.године, Пројектног споразума између ИДА и 
Републике Српске закљученог 04.августа 2014.године, 
Супсидијарног споразума између Босне и Херцеговине 
и Републике Српске закљученог 27.августа 
2014.године, Одлуке Народне скупштине Републике 
Српске о прихватању задужења Републике Српске 
према Свјетској банци –Међународној асоцијацији за 
развој по хитном пројекту опоравка од поплава 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.63/14), 
Одлуке Владе Републике Српске о алокацији средстава 
Свјетске банке-Међународне асоцијације за развој по 
хитном пројекту опоравка од поплава бр.04/1-012-2-
2351/15 од 22.октобра 2015.године („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.89/15), између  Владе Републике 
Српске-Министарства финансија и Општине Козарска 
Дубица закључен је уговор о под-кредиту дана 
01.03.2016.године и одобрен је износ од 120.000,00 СДР 
што је на дан 23.10.2015.године  еквивалентно  износу 
цца 292.000,00 КМ по курсу Централне банке БиХ за 
набавку радова из члана 1.ове Одлуке.Укупна средства 
ће се реализовати у складу са предвиђеним роковима и 
по планираној динамици за извођење радова наведених 
у члану 1.ове Одлуке на основу претходно донешене 
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Одлуке о дугорочном задужењу Општине Козарска 
Дубица код Свјетске банке-Међународна асоцијација за 
развој ради обезбјеђења средстава за хитну санацију и 
реконструкцију локалне инфраструктуре оштећене 
усљед поплава, број:02-013-175/15 од 30.10.2015.године 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, 
бр.9/15). 
 
У складу са чланом 10.став 1. тачка ц.Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), ова 
јавна набавка је изузета од примјене Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14). 
 
Број: 01-404-27/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
136. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самуправи ( 
Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05 ), члан 44. Статута Општине Козарска 
Дубица – пречишћен текст ( „ Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број:  05/06, 06/07, 12/07 и 
02/08) и Фондова за развој- субвенције за 
пољопривреду у 2016. години ( „ Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број:  02/16 од 24.02. 2016. 
године),   начелник Општине, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за праћење и реализацију 
Фондова за развој- субвенције за пољопривреду у 

2016. годину  
 
 

Члан 1. 
 

Овим Рјешењем именује се Комисија за праћење и 
реализацију Фондова за развој- субвенције за 
пољопривреду у 2016. годину  општине Козарска 
Дубица, у саставу: 
 
 
1. Александар Николетић - предсједник, 
2. Тица Мирослав – члан, 
3. Мерима Тркуља – члан, 
4. Ћурић Далибор – члан и 
5. Делић Милан – члан. 

 
 

Члан 2. 
 
Задатак Комисије из члана 1. је: 
 
- изврши пријем пријава и по истеку рока за 

подношења истих, обради све пријаве и о истом 
сачини записник те направи Приједлог Начелнику 
општине о исплати средстава. 

 
 
 
 

Члан 3. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће 
објављено у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-111-13/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.02.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
137. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 65. Статута општине 
Козарска Дубица  („Службени гласник општине 
Козарска Дубица“, број 03/14)  а  у складу са чланом 8.и 
9. Правилника о пријему приправника и волонтера у 
општинску управу Козарска Дубица („Службени 
гласник општине Козарска Дубица“, број: 05/14), 
начелник општине Козарска Дубица, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о формирању Комисије за полагање волонтерског 

испита 
 

I 
 

Формира се  Комисија за полагање волонтерског испита 
за волонтере који волонтерски стаж одрадили  путем 
Општинске управе Козарска Дубица.  
 

II 
 

1. Љиљана Врбан - предсједник, 
2. Наташа Рашић - члан, 
3. Гордана Драгичевић - члан, 

 
III 

 
Задатак Комисије за полагање  волонтерског испита је 
да изврши провјеру стеченог знања волонтера у складу 
са њиховом стручном спремом и програмом рада 
волонтера.  
 
Комисија ће након провјере издати сваком волонтеру 
Увјерење о положеном волонтерском испиту.  

 
IV 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-16/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.02.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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138. 
 
На основу члана 43. и 72.  Закона о локалној 
самоуправи, а у вези са чланом 121. ( ,,Службени 
гласник РС'' број: 101/04,42/05,118/05 и 98/13) , члана 
65. Статута Општине Козарска Дубица (,,Службени 
гласник Општине Козарска Дубица '',број: 03/14 ) и 
листе стручњака испред Скупштине општине   
(,,Службени гласник општине Козарска Дубица'', број: 
1/13 ) , начелник  Oпштине , д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o именовању   Комисије за пријем у радни однос 

 
I 

 
 У Комисију за пријем СТРУЧНОГ САРАДНИКА ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА  ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊЕ И СКЛАДИШТАР МТС-а  
И ОПРЕМЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ  именују се :  
 
1. Владислав Стевановић          -предсједник комисије; 
2. Даријан Бабић  -члан комисије; 
3. Љиљана   Врбан  -члан комисије; 
4. Милан Делић  - члан  комисије и 
5. Наташа  Рашић  - члан комисије; 

 
II 
 

Задатак Комисије је да обави контролу испуњености 
услова приспјелих пријава по конкурсу број: 01-103-
1/16 од 03.02.2016. године, и обави улазни интервију са 
кандидатима који испуњавају услове конкурса , те да 
утврди редослед кандидата, за радно мјесто: 
 
1. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА  ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И 
СПАСАВАЊЕ И СКЛАДИШТАР МТС-а  И ОПРЕМЕ 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ    

 
III 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ,,Службеном  гласнику општине Козарска 
Дубица '' 
 
Број: 01-111-20/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2016.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 



Број 03/16                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

34 

С А Д Р Ж А Ј 
Ред. 
број  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                        Страна 
 
70. О Д Л У К А о боравишној такси на подручју Општине Козарска Дубица. ................................................................... 1 
71. О Д Л У К А о комуналној накнади.................................................................................... ................................................ 2 
72. О Д Л У К А о утврђивању вриједности бода за обрачун комуналне накнаде  у 2016. години ................................... 7 
73. О Д Л У К А о висини вриједности непокретности на подручју Општине Козарска Дубица  

по зонама за 2016. годину ...................................................................................................................................................... 8 
74. О Д Л У К А о постојању нарочито оправданог разлога за раније ступање на снагу Одлуке о  

висини вриједности непокретности на подручју Општине Козарска Дубица по зонама за 2016. годину .................. 8 
75. О Д Л У К А о начину и условима јавне продаје путем усменог јавног надметања надметања - лицитације 

неизграђеног грађевинског земљишта у власништву Општине Козарска Дубица у насељу „Мало Двориште” ....... 9 
76. О Д Л У К А о начину и условима јавне продаје путем усменог јавног надметања – лицитације некретнина  

у власништву Општине у к.о. Бијаковац.................... ......................................................................................................... 9 
77. О Д Л У К А о прихватању Уговора о преносу посједа некретнина без накнаде..... ................................................... 11 
78. О Д Л У К А о измјенама Одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног  

земљишта у својини Републике Српске – Влајинић  Драшко, Чуклинац бб. из Козарске Дубице ............................ 11 
79. З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду начелника и Општинске управе  

за период 01.01.-31.12.2015. године ................................................................................................................................... 12 
80. З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и материјално-финансијском пословању ЈУ Дјечији вртић 

„Пчелица“ у 2015. години......................................... .......................................................................................................... 12 
81. З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду Општинске организације Црвеног крста  

Козарска Дубица за 2015. годину....................................................................... ............................................................... 12 
82. З А К Љ У Ч А К о прихватању Информације о оцјењивању службеника у Општинској управи ............................. 12 
 
                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 
83. О Д Л У К А  о одобрењу реалокације средстава бр.01-403-48/16 од 25.02.2015 ........................................................ 13 
84. О Д Л У К А  о одобрењу реалокације средстава бр.01-403-49/16 од 25.02.2015........... ............................................. 13 
85. О Д Л У К А  о одобрењу реалокације средстава бр.01-403-53/16 од 09.03.2015........... ............................................. 13 
86. О Д Л У К А  о одобрењу реалокације средстава бр.01-403-61/16 од 16.03.2015........... ............................................. 14 
87. О Д Л У К А  о одобрењу реалокације средстава бр.01-403-65/16 од 22.03.2015........... ............................................. 14 
88. О Д Л У К А  о одобрењу реалокације средстава бр.01-403-72/16 од 23.03.2015........... ............................................. 14 
89. О Д Л У К А  о одобрењу реалокације средстава бр.01-403-73/16 од 23.03.2015........... ............................................. 15 
90. О Д Л У К А  о одобрењу реалокације средстава бр.01-403-76/16 од 28.03.2015........... ............................................. 15 
91. О Д Л У К А  о одобрењу реалокације средстава бр.01-403-77/16 од 28.03.2015........... ............................................. 15 
92. О Д Л У К А  о одобрењу реалокације средстава бр.01-403-78/16 од 28.03.2015........... ............................................. 16 
93. О Д Л У К А  о одобрењу реалокације средстава бр.01-403-79/16 од 28.03.2015........... ............................................. 16 
94. О Д Л У К А  о одобрењу реалокације средстава бр.01-403-81/16 од 29.03.2015........... ............................................. 16 
95. О Д Л У К А о одобрењу средстава Милану Атлагић као једнократну помоћ за наставак лијечења  ...................... 17 
96. О Д Л У К А о именовању Комисије за контролу утрошка средстава спортских организација  

које се финансирају из Буџета Општине.............................................. ............................................................................ 17 
97. О Д Л У К А о измјени Одлуке о именовању Стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању  

дјеце и омладине са сметњама у развоју ............................................ .............................................................................. 17 
98. О Д Л У К А о именовању Савјета за безбједност саобраћаја ........................................ .............................................. 18 
99. О Д Л У К А о одобрењу средстава Нади Јосић као једнократну помоћ за трошкове лијечења ............................... 18 
100. О Д Л У К А о одобрењу средстава Ковачевић Далибору, на име помоћи лијечења .................................................. 18 
101. О Д Л У К А о измјени Одлуке о додјели стипендија у школској 2015/16 години ..... ................................................ 19 
102. О Д Л У К А о додјели средстава за субвенцију крчења зараслог пољопривредног земљишта  

у општинском или државном власништву  Благојевић Горану .......... ........................................................................... 19 
103. О Д Л У К А о додјели средстава за субвенцију крчења зараслог пољопривредног земљишта  

у општинском или државном власништву  Кнежевић Рајку  ............... ......................................................................... 19 
104. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Вучен Милинку   

у сврху подршке сточарској произвоидњи .................................... .................................................................................. 20 
105. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Лазић Славици   

у сврху подршке сточарској произвоидњи ..................................... ................................................................................. 20 
106. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Кривошић Дејану    

у сврху подршке сточарској произвоидњи ................................ ...................................................................................... 20 
107. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Лукић Драгоји     

у сврху подршке воћарској производњи  ...................................... ................................................................................... 21 



Број 03/16                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

35 

108. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Достица Бори    
у сврху подршке сточарској производњи  ........................................ ............................................................................... 21 

109. О Д Л У К А о финансирању такмичарског спорта у Општини Козарска Дубица у првој половини 2016.године  21 
110. О Д Л У К А о усвајању измјена и допуна Плана набавки ............................................. ............................................... 22 
111. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Удружењу оваца  

и коза „Козара“ у сврху подршке сточарској произвоидњи ...... .................................................................................... 22 
112. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Бундало Миловану   

у сврху подршке сточарској произвоидњи .............................. ........................................................................................ 23 
113. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Фарма „Гајић“- вл. Гајић Дарко   

у сврху подршке сточарској произвоидњи ...... ................................................................................................................. 23 
114. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Слијепчевић Недељку  

у сврху подршке сточарској произвоидњи .......................... ............................................................................................ 23 
115. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Татић Вељку  

у сврху подршке сточарској произвоидњи .......................................... ............................................................................ 24 
116. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Котаран Миши  

у сврху подршке сточарској произвоидњи ...................................... ................................................................................ 24 
117. О Д Л У К А о именовању Вучен Драгољуба у Одјељење за приведу и друштвене дјелатности  

– Цивилна заштита ………………………………………………………. ........................................................................ 24 
118. О Д Л У К А о одобрењу средстава ОО Црвеног крста Козарска Дубица на име финансирања прве  

редовне акције добровољног давалаштва крви ....................... ........................................................................................ 25 
119. О Д Л У К А о одобрењу средстава Мићановић Митри као једнократна помоћ за трошкове лијечења .................. 25 
120. О Д Л У К А о одобрењу средстава Родић Милошу као једнократна помоћ за трошкове лијечења  ........................ 25 
121. О Д Л У К А о одобрењу средстава Поповић Стеви као једнократна помоћ за трошкове лијечења  ........................ 26 
122. О Д Л У К А о одобрењу средстава Тубић Драгану  као једнократна помоћ за трошкове лијечења мајке   ............ 26 
123. О Д Л У К А о одобрењу средстава Славнић Гордани  као једнократна помоћ за трошкове лијечења кћерке  ...... 26 
124. О Д Л У К А о одобрењу средстава Ненаду Дрвеници  као једнократна помоћ због  

тешке материјалне ситуације .........................................................................................  .................................................. 27 
125. О Д Л У К А о формирању Организационог одбора меморијалне ададемије у помен јасеновачким жртвама........ 27 
126. О Д Л У К А о формирању Организационог одбора за обиљежавање 27.априла  

– Дана општине Козарска Дубица  ..................................................................................................................................... 27 
127. О Д Л У К А о додјели средстава  Кос Сњежани у сврху подршке узгоја гљива ....  .................................................. 28 
128. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Лајић Божи   

у сврху подршке повртларској производњи ......................................... ........................................................................... 28 
129. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пчеларске производње  Ерцег Драгану    

у сврху подршке  пчеларској  произвоидњи ............................................... ..................................................................... 28 
130. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Крњајић Милораду  

у сврху подршке сточарској произвоидњи ............................... ....................................................................................... 29 
131. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Бакић Саши   

у сврху подршке сточарској произвоидњи .......................................... ............................................................................ 29 
132. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Петракаовић Кајки    

у сврху подршке повртларској  произвоидњи ....................... .......................................................................................... 30 
133. О Д Л У К А о додјели средстава  за проширење пољопривредне производње  Павић Марини     

у сврху подршке воћарској  произвоидњи .................................... ................................................................................... 30 
134. О Д Л У К А о начину књижења разлике по извршеном попису и отпису, земљишта,  

основних средстава и обавеза .....................................................................  ..................................................................... 30 
135. О Д Л У К А о јавној набавци радова:“чишћење отвореног канала К1  и К2 у Козарској Дубици“ ......................... 31 
136. Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању Комисије за праћење и реализацију Фондова за развој субвенције 

 за пољопривреду у 2016.години  ....................................................................................................................................... 32 
137. Р Ј Е Ш Е Њ Е о формирању Комисије за полагање волонтерског испита ................. ................................................. 32 
138. Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању Комисије за пријем у радни однос .................................................................................... 33 
 


