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ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ 
ОД СТРАНЕ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА ЗА 

2018. ГОДИНУ  
 
1. УВОД 
 
Општина Козарска Дубица у складу са својим 
стратешким опредјељењем оријентисаним на развој 
привреде, посебно кроз развој њених сегмената 
пољопривреде и предузетништва, сваке године из 
буџета издваја средства намијењена за развој.  
  
Приликом израде Програма кориштене су анализе 
стања пољопривредне производње које је сачинио 
Одсјек за пољопривреду, при чему су узети у обзир сви 
квантитативни показатељи који утичу на пољопривреду 
као привредну дјелатност, те повратне информације 
које је Одсјек за пољопривреду добио у директном 
контакту са пољопривредним произвођачима. 
  
     
2.  ЦИЉЕВИ  ПРОГРАМА 
 
Општина Козарска Дубица кроз Програм кориштења 
средстава субвенција у пољопривреди за 2018. годину 
жели да настави са конкретном подршком локалним 
пољопривредницима како би на лакши начин дошли до 
потребних средстава за отпочињање нових пословних 
активности или задржавање постојећих. 
 
Такође се планира ублажити удар на пољопривредне 
произвођаче у случајевима елементарних непогода, те 
субвенционисати капитална улагања код воћара, 
будући да је тај сектор претрпио огромне губитке 
усљед временских непогода у протеклим годинама. 
  
 
3. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
 
 
Овај програм ће се реализовати из Буџета Општине 
Козарска Дубица са позиције 4141 -  фондови за развој 
субвенције за пољопривреду у укупном износу од 
100.000,00 КМ. 
     
 

4. НАМЈЕНА И УСЛОВИ КОРИШТЕЊА 
СРЕДСТАВА 
 
Расподјела средстава вршиће се кроз: 
- Суфинансирање куповине механизације, 
- Подршка пластеничкој производњи, 
- Подршка произвођачима поврћа( краставци)са 

подручја наше општине, 
- Субвенционисање произвођача пшенице са 

подручја општине Козарска        Дубица,  
- Подршка улагањима у пчеларској производњи, 
- Субвенционисање пројеката  удружења 

пољопривредних произвођача и     задруга са 
подручја општине Козарска Дубица, 

- Подршка капиталним улагањима у воћарској 
производњи (систем за          
наводњавање, систем за орошавање, противградне 
мреже), 

- Подршка организовању и одласку на сајмове и 
стручна савјетовања у     организацији 
општине Козарска Дубица, 

- Једнократне новчане помоћи за пољопривредне 
произвођаче са подручја     наше општине, 

- Интервентне мјере у сточарству усљед угинућа 
домаћих животиња. 

 
 
4.1. СУФИНАНСИРАЊЕ КУПОВИНЕ 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОЂАЧЕ СА ПОДРУЧЈА НАШЕ 
ОПШТИНЕ 

 
Планирана средства за ову намјену износе 10.000,00 
КМ 

 
Право на подстицајна средства из овог члана имају 
физичка и правна лица која се баве пољопривредном 
производњом на подручју општине Козарска Дубица и 
која  изврше улагања у текућој години куповином 
пољопривредне механизације. 
  
Подстицајна средства за ову намјену се остварују на 
основу захтјева који се подноси Одсјеку за 
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се 
прилаже следећа документација: 
- рачуни о извршеној куповини пољопривредне 

механизације, 
- потврда о регистрацији газдинства за физичка лица, 

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

01.06.2018. године 
Козарска Дубица 

 

Број 04/18 
www.kozarskadubica.org 

Годишња претплата 100.00 КМ 
Жиро рачун 

Општински рачун 
за прикупљање јавних прихода 

UniCredit Bank 5620100000401973 
Врста прихода 722521 



Број 04/18                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

2 

- копија рјешења о упису у судски регистар за правна 
лица.  

  
Подстицајна средства за куповину нове механизације 
износе 10% од вриједности купљене механизације, а у 
случају да је иста купљена од произвођача са подручја 
општине Козарска Дубица субвенционише се са 
додатних 10%. 
  
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену 
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2018. 
године и исплаћиваће се до максималне висине од 500 
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и 
планираних расположивих средстава.  

 
4.2. ПОДРШКА ПЛАСТЕНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

 
Планирана средства за ову намјену су 5.000,00 КМ. 
 
Право на подстицајна средства за изградњу нових 
пластеника и набавку опреме за пластеничку 
производњу корисне површине од најмање 100 м2 по 
пластенику имају физичка лица која се баве 
пољопривредном производњом и која у текућој години 
изврше улагања за наведену намјену. 
  
Подстицајна средства за ову намјену се остварују на 
основу захтјева који се подноси Одсјеку за 
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се 
прилаже следећа документација: 
- рачуни или предрачуни о набавци материјала, 

опреме или о извршеним     услугама као доказ о 
инвестираним средствима, 

- потврда о регистацији пољопривредног газдинства 
(АПИФ), 

  
Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а 
на основу приложене документације и увидом на лицу 
мјеста констатује испуњеност услова за остваривање 
права на подстицајна средства и о томе сачињава 
записник, те даје приједлог Начелнику за додјелу 
подстицајних средстава. 
 
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену 
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2018. 
године и исплаћиваће се до максималне висине од 500 
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и 
планираних расположивих средстава.  
 
4.3. . СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА 
КРАСТАВАЦА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ 
КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 
Планирана средства за ову намјену износе 10.000,00 
КМ. 
 
Право на ова средства имају пољопривредни 
произвођачи са подручја општине Козарска Дубица 
која изврша улагања у производњу краставаца 
корнишона на површини минимално 500 м2. 
 
Подстицајна средства за ову намјену се остварују на 
основу захтјева који се подноси Одсјеку за 

пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се 
прилаже следећа документација: 
- потврда о регистацији пољопривредног газдинства 

(АПИФ), 
- Уговор о уговореној производњи са откупљивачем. 
 
Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а 
на основу приложене документације и увидом на лицу 
мјеста констатује испуњеност услова за остваривање 
права на подстицајна средства и о томе сачињава 
записник, те даје приједлог Начелнику за додјелу 
подстицајних средстава. 
 
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену 
из овог члана подноси се најкасније до 01.09.2018. 
године и исплаћиваће се у износу од 500 КМ по дунума, 
а до максималне висине од 1000 КМ по кориснику у 
зависности од броја захтјева и планираних 
расположивих средстава 
 
4.4. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА 
ПШЕНИЦЕ СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ 
КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 
Планирана средства за ову намјену износе 10.000,00 
КМ. 
 
Право на подстицајна средства из овог члана имају 
физичка и правна лица која се баве пољопривредном 
производњом, а која изврше улагања у текућој години 
куповином сјеменске пшенице произвођача са подручја 
општине  Козарска Дубица. 
 
Подстицајна средства за ову намјену се остварују на 
основу захтјева који се подноси Одсјеку за 
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се 
прилаже следећа документација: 
- рачуни о извршеној набавци сјеменске  пшенице, 
- потврда о регистрацији газдинства за физичка лица, 
- копија рјешења о упису у судски регистар за правна 

лица.  
 
Висина подстицајних средстава по овом члану утврђују 
се у износу од 0,20 КМ/Кг сјеменске пшенице. 
Минимална засијана површина је 1,5 ха, а сјетвена 
норма 170 кг по хектару.  
 
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену 
из овог члана подноси се најкасније до 01.12.2018. 
године и исплаћиваће се до максималне висине од 500 
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и 
планираних расположивих средстава.  
 
4.5. ПОДРШКА УЛАГАЊИМА У ПЧЕЛАРСКОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ 
  
Планирана средства за ову намјену износе 5.000,00 
КМ.  
  
Право на ову врсту подршке имају сви пчелари са 
подручја општине који изврше улагања у текућој 
години. 
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Подстицајна средства за ову намјену се остварују на 
основу захтјева који се подноси Одсјеку за 
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се 
прилаже следећа документација: 
- рачуни или предрачуни о набавци материјала, 

опреме или о извршеним     услугама као доказ о 
инвестираним средствима, 

- потврда о регистацији пољопривредног газдинства 
(АПИФ), 

 
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену 
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2018. 
године и исплаћиваће се до максималне висине од 500 
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и 
планираних расположивих средстава.  
 
4.6. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА  
УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИЗВОЂАЧА И ЗАДРУГА СА ПОДРУЧЈА 
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 
 
Планирана средства за ову намјену износе 5.000,00 
КМ 
 
Право на подстицајна средства из овог члана имају 
пољопривредна удружења и задруге која се налазе на 
територији општине Козарска Дубица. Општина 
Козарска Дубица ће суфинансирати пројекте удружења 
пољопривредних произвођача и задруга, који имају за 
циљ развој пословних активности унутар удружења и 
задруга. 
 
Заинтересована удружења пољопривредних 
произвођача и задруге  подносе захтјев Одсјеку за 
пољопривреду Општине Козарска Дубица, уз који 
прилажу сљедеће: 
- Пројектни приједлог, 
- Рјешење о регистрацији, 
- Доказ о финансијској способности за спровођење 

предложеног пројекта. 
 
Корисници који остваре право на подстицајна средства 
морају доказати утрошак истих до 90 дана од добијања 
средстава. 
 
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену 
из овог члана подноси се најкасније до 01.12.2018. 
године и исплаћиваће се до максималне висине од 2000 
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и 
планираних расположивих средстава 
 
4.7. ПОДРШКА КАПИТАЛНИМ УЛАГАЊИМА У 
ВОЋАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 
 
Планирана средства за ову намјену износе 10.000,00 
КМ 
 
Право на ову врсту подршке имају сви произвођачи 
воћа са подручја општине који изврше улагања у 
воћњацима у 2018.години и то:  
- куповину противградне мреже,   
- постављање система за наводњавање, 
- постављање система за орошавање. 
 

Подстицајна средства за ову намјену се остварују на 
основу захтјева који се подноси Одсјеку за 
пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се 
прилаже следећа документација: 
- рачуни или предрачуни о набавци материјала, 

опреме или о извршеним     услугама као доказ о 
инвестираним средствима, 

- потврда о регистацији пољопривредног газдинства 
(АПИФ), 

 
Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а 
на основу приложене документације и увидом на лицу 
мјеста констатује испуњеност услова за остваривање 
права на подстицајна средства и о томе сачињава 
записник, те даје приједлог Начелнику за додјелу 
подстицајних средстава. 
 
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену 
из овог члана подноси се најкасније до 01.11.2018. 
године и исплаћиваће се у износу од 10 % од укупне 
вриједности улагања а до максималне висине од 2000 
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и 
планираних расположивих средстава.  

 
4.8. ПОДРШКА ОРГАНИЗОВАЊУ 
МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 
ПРОМОЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 
Планирана средства за ову намјену износе 15.000,00 
КМ 
 
Сајмови и манифестације имају за циљ да подстичу 
развој пољопривредне производње и омогуће 
афирмацију индивидуалних пољопривредних 
произвођача на подручју општине Козарска Дубица. 
 
Средства за  организацију манифестација и сајмова 
искористиће се за: 
- уређење сајамског простора, постављање бина за 

потребе манифестације, 
- израда сајамског каталога и осталог рекламног 

материјала, 
- израда захвалница и диплома  за учеснике сајмова 

и манифестација, 
- набавка плакета и пехара за награђене учеснике 

сајма или манифестације,  
- накнада за рад оцјењивачких комисија, 
- накнада за превоз пољопривредних производа, 

стоке учесника сајма или манифестације. 
 
4.9. ИНТЕРВЕНТНЕ МЈЕРЕ У СТОЧАРСТВУ 

 
Планирана средства за ову намјену износе 5.000,00 
КМ 
 
Интервентне мјере у сточарској производњи ће 
обухватати помоћ пољопривредним произвођачима – 
сточарима  у случају угинућа стоке на њиховим 
имањима, заразних болести ( зооноза), болести које су 
преносиве са животиња на човјека као других облика 
заразних болести опасних за човјека.  
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Ову мјеру утврђује ветеринарска инспекција и на лицу 
мјеста спроводи законске мјере прописане у овим 
случајевима.  
 
Оштећено лице након ових мјера подноси захтјев уз 
који прилаже записник ветеринарске инспекције 
општинском Одсјеку за пољопривреду за овом врстом 
помоћи. 
 
Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а 
на основу приложене документације сачињава записник 
о процјени настале штете од угинућа грла, те даје 
приједлог Начелнику за додјелу подстицајних 
средстава. 
  
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену 
из овог члана подноси се најкасније до 01.12.2018. 
године и исплаћиваће се до максималне висине од 1000 
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и 
планираних расположивих средстава. 
 

 
4.10. ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
 
Планирана средства за ову намјену износе 25.000,00 
КМ 
 
Право на једнократну новчану помоћ имају сви 
пољопривредни произвођачи са подручја наше општине 
који се баве пољопривредном производњом и изврше 
улагања у текућој години или су претрпјели 
материјалну штету на својим газдинствима. 
 
Подстицајна средства за ову намјену се остварују на 
основу захтјева који се предаје Одсјеку за 
пољопривреду након чега комисија коју је формирао 
начелник општине излази на терен како би на лицу 
мјеста утврдила чињенично стање које је наведено у 
самом захтјеву и сачинила записник и дала приједлог 
начелнику да донесе одлуку о исплати једнократне 
новчане помоћи. 
 
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену 
из овог члана подноси се најкасније до 01.12.2018. 
године и исплаћиваће се до максималне висине од 2000 
КМ по кориснику у зависности од броја захтјева и 
планираних расположивих средстава. 
 
5.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овлашћује се Начелник општине да може 
преусмјеравати средства из једне у другу намјену по 
овом програму у зависности од интереса, али до висине 
укупно планираних средстава по овом програму. 
 
Број: 02-013-59/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

125. 
 
На основу члана 32. Закона о основном образовању и 
васпитању (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 
44/17), члана 39. став (2), а у вези са чланом 22. Закона 
о локалној самоуправи („Службени  гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16), члана 36. став (2), тачка 10, а у  
вези са чланом 19. Статута Скупштине општине 
Козарска Дубица („Службени  гласник општине 
Козарска Дубица“- бр. 9/17.) и члана 129. став (1) 
Пословника о раду  („Службени  гласник општине 
Козарска Дубица“ бр.11/17), Скупштина општине 
Козарска Дубица, на 18. редовној сједници одржаној 
дана 31.05.2018. године, а након разматрања Одлуке о 
приједлогу уписних подручја за основне школе на 
подручју општине Козарска Дубица,  д о н и ј е л а   је 
 

О Д Л У К У 
о приједлогу уписних подручја за основне школе  

на подручју општине Козарска Дубица 
 

Члан 1 
 

Овом Одлуком утврђује се приједлог уписних подручја 
за основне школе на подручју општине Козарска 
Дубица. 

Члан 2 
 

Школско подручје Основне школе „Вук Стефановић 
Караџић“ обухвата слиједеће:  
 
- Централна школа у Козарској Дубици  
Уписно подручје централне школе обухвата слиједеће 
улице: Војводе Путника, Устаничка, Видовданска, 
Преображенска, Ђакона Авакума, Војводе Мишића, 
Слободана Јовановића, Косовских јунака, Царице 
Милице, Петра Кочића, Трг Проте М. Ненадовића, 
Милоша Црњанског, Моштаничка, Паје Грбића, 
Смиљанска, Ђуре Јакшића, Владана Деснице, Теодора 
Сладића, Добровољачка, 1300 каплара, VIII офанзиве, 
П. Макарија Соколовића, Кирила Хаџића, Краља Петра 
I Ослободиоца (од Преображенске до Устаничке), 
Владике Николаја, Душана Силног, Исидоре Секулић, 
Иве Андрића, Београдска, Гаврила Принципа, 
Гомионичка, Новосадска, Ј.Ј.Змаја, Кнеза Милоша, 
Вожда Карађорђа, Првомајска, Улица мира, 
Кордунашка, Милоша Обилића, Церска, Браће 
Југовића, Краља Николе I Петровића, Устаничка, 
Моравска, Вука Караџића, Милешевска, Ђурђевданска, 
Острошка, Банијска, Грмечка, Санска, Филипа 
Вишњића, Немањина, Пећка, Рашка, Грачаничка, 
Душка Радовића, Кнежопољска, Стефана Дечанског, 
Жерајићева, Хиландарска, Синђелићева, Илије 
Гарашанина, Краља Милутина и Петра Кочића 
Централна школа обухвата и слиједећа села: дио 
Срефлија, дио Горњоселаца, Хаџибаир, Скључани, 
Фурде, дио Влашковаца који гравитира према путу за 
Бјелајце, Бјелајци, дио Оџинаца, Маглајци, Котурови, 
Јошик, Клековци, дио Гуњеваца и Божићи.  
 
- Подручна школа Демировац (од 1. до 9. 
разреда)  
Уписно подручје обухвата села: Демировац, Драксенић 
и Доња Градина 
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- Подручно одјељење Међеђа (од 1. до 5. 
разреда)   
Уписно подручје обухвата село Међеђа 
- Подручно одјељење Кадин Јеловац (од 1. до 
5. разреда)  
Уписно подручје обухвата села  Кадин Јеловац, 
Војскову, дио Срефлија и дио Горњоселаца, 
- Подручно одјељење Пуцари (од 1. до 5. 
разреда)  
Уписно подручје обухвата слиједећа села: Пуцари, 
Бијаковац, Раковица, Војскова, Сјеверовци и дио 
Гуњеваца, 
 
Након завршеног петог разреда, ученици из подручног 
одјељења у Међеђи своје школовање од 6. до 9. разреда 
настављају у подручној школи у Демировцу, а ученици 
из подручних одјељења у Пуцарима и Кадином Јеловцу 
у централној школи у Козарској Дубици. 
 

Члан 3 
 

Школско подручје Основне школе „Свети Сава“ 
обухвата слиједеће:  
- Централна школа у Козарској Дубици  
Уписно подручје централне школе обухвата слиједеће 
улице: Краља Петра I Ослободиоца (од Устаничке до 
Цвијићеве), Др Младена Стојановића, Проте 
Вујасиновића, Кнеза Михајла, Десанке Максимовић, 
Козарских јунака, Светосавска, Ђачка, Доситејева, 
Данила Киша, Требињска, Михајла Пупина, Жртава 
фашистичког терора, Хазарска, Врачарски трг, Крфска, 
Трг народних хероја, Книнска, Меше Селимовића, 
Цвијићева, Војводе С. Степановића, Јована Дучића, 
Студеничка, Савска, Цара Лазара, Владимира 
Јовановића, Дринска, Лава Н. Толстоја, Бранка Ћопића, 
Мирослава Антића, Петровданска, Војводе Петра 
Бојовића, Јасеновачка, Бановић Страхиње, 
Мокрањчева, Хајдук Вељка, Уроша Предића, М. 
Гавриловића, Бранка Радичевића, Мајора Милана 
Тепића, Скендера Куленовића, Константинопољска, 
Влатка Вуковића, Унска, Трг Николе Пашића, 
Драгољуба Алексића, Озренска, Пелагићева, 
Достојевског и Личка. 
 
Уписно подручје централне школе обухвата и слиједећа 
села: Новоселци, дио Парница који гравитира према 
путу Козарска Дубица-Приједор, дио Агинаца који 
гравитира аутобуској станици на четвртом километру 
од града, дио Влашковаца, Верија, Вриоци, Шеварлије, 
Јохова, Доња Слабиња, Бабинац, Бачвани, Диздарлије. 
 
- Подручном одјељењу Комленац (од 1. до 5. 
разреда)  
Уписном подручју овог одјељења припадају слиједећа 
села: Комленац, Суваја, Мразовци и дио Тукључана. 
 
Након завршеног петог разреда, ученици из подручног 
одјељења у Комленцу своје школовање од 6. до 9. 
разреда настављају у централној школи у Козарској 
Дубици. 
 
 
 
 

Члан 4 
 

Школско подручје Основне школе „Мајка 
Кнежопољка“ обухвата слиједеће: 
- Централна школа у Кнежици 
Уписно подручје централне школе обухвата слиједеће 
улице: Петра Кочића, Кнежопољска, Трг Козарских 
јунака, Вука Караџића, Иве Андрића, Видовданска, 
Десанке Максимовић, Ђуре Јакшића, Николе Тесле, 
Приједорска, Дубичка, Светосавска и Бранка Ћопића. 
Уписно подручје централне школе обухвата и слиједећа 
села: Кнежица, Читлук, Стригова, Крива Ријека, Горња 
Градина, Доња Јутрогошта, Доњи Јеловац, Мирковац 
(заселак Ећими), Мурати, Ушивац, Велико Двориште, 
Мало Двориште, 
- Подручна школа Међувође (од 1. до 9. 
разреда)  
Уписно подручје ове школе обухвата села: Међувође, 
Мљечаница, Кошућа, Хајдеровци, Побрђани, Јасење, 
Брекиња, Мирковац, дио Тукључана, Челебинци, 
Оџинци-дио, Влашковци-дио, Агинци-дио 
- Подручно одјељење Читлук (од 1. до 5. 
разреда)  
Уписном подручју овог одјељења припада село Читлук 
Након завршеног петог разреда, ученици из подручног 
одјељења у Читлуку своје школовање од 6. до 9. 
разреда настављају у централној школи у Кнежици. 
 

Члан 5 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о приједлогу уписних подручја за основне 
школе на подручју општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 
6/10).  

Члан 6 
 

За провођење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
општу управу и друштвене дјелатности. 

 
Члан 7 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“, а примјењиваће се након давања 
сагласности на исту од стране Министра просвјете и 
културе. 
 
Број: 02-013-60/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
126. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 39. став 2. 
алинеја 2.  Закона о локалној самоупави („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 



Број 04/18                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

6 

шумарства и водопривреде број:12.03.5-330-1409/18  од 
16.04.2018. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица  на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 
31.05.2018. године,  донијела је: 
 

О Д Л У К У 
О давању сагласности на закључење Уговора о 
закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске са закупопримцем  
Бабић (Неђељко) Мирослав из Драксенића бб, 

Козарска Дубица. 
 

Члан 1. 
 

Скупштина општине Козарска Дубица даје сагласност 
Начелнику општине да са закупопримцем Бабић 
(Неђељко) Мирослав из Драксенића бб,  закључи 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске, којим ће се извршити пренос права 
кориштења на основу Уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске број: 01-330-15/68-15  од 14.09.2015. године и 
Анекс уговора о закупу број: 01-330-15/68-15  од 
28.02.2017. године. 

Члан 2. 
 

За потписивање Уговора у закуп из тачке 1. ове Одлуке 
овлашћује се Начелник општине. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана 
објављивања у   „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица„  
 
Број: 02-013-61/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
127. 
 
На основу члана 30. став 1. алинеја 2.  Закона о 
локакној самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16) а у вези са чланом 63. став 2. 
Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Српске“ број:93/06, 86/07, 14/10 и 
05/12) и уз претходно прибављену сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1522/18, Скупштина 
општине Козарска Дубица, на Осамнаестој редовној 
сједници, одржаној 31.05.2018.  године,  донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
О давању сагласности за закључење Споразума о 

раскиду уговора о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске са 

закупопримцем Мандић Миланом. 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност Начелнику општине да са 
закупопримцем Мандић Миланом, закључи Споразум о 

раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске.  
 

Члан 2. 
 
 За потписивање Споразума из члана 1. ове Одлуке 
овлашћује се Начелник општине. 
 

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику“ Општине 
Козарска Дубица. 
 
Број: 02-013-62/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
128. 
 
На основу члана 39. а у вези са чланом 7. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и члана 36. Статута Општине Козарска 
Дубица („Сл. гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
9/17), Скупштина општине Козарска Дубица, на 
Осамнаестој редовној сједници одржаној 31.05.2018. 
године донијела је: 

О Д Л У К У 
о уступању пословног простора на даље кориштење 
на одређено вријеме Удружењу родитеља, дјеце и 

омладине са посебним потребама „Растимо заједно“ 
из Козарске Дубице 

 
I 
 

Удружењу родитеља, дјеце и омладине са посебним 
потребама „Растимо заједно“ из Козарске Дубице (у 
даљем тексту: Корисник) уступа се на даље кориштење 
пословни простор који се налази  у приземљу објекта 
„Стара банка“ у Козарској Дубици, Светосавска улица, 
укупне површине 21,00м2. 
 
Пословни простор се састоји од једне просторије а 
користиће се за потребе канцеларије. 

 
II 
 

Пословни простор из тачке I ове Одлуке уступа се  на 
одређено вријеме у трајању од 5 (пет) година, без 
накнаде, почев од 25.11.2018. године. 
 

III  
 

Све трошкове режијског, текућег и инвестиционог 
одржавања пословног простора сноси Корисник. 

 
IV 

 
Корисник је дужан уступљени пословни простор 
користити са пажњом доброг домаћина.  
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Корисник не може вршити никакве промјене пословног 
простора које прелазе границу редовног управљања 
ствари. 

V 
 

Право кориштења пословног простора почиње тећи од 
дана истека пет година од увођења у посјед Корисника, 
на основу Одлуке о уступању пословног простора на 
кориштење на одређено вријеме Удружењу родитеља, 
дјеце и омладине са посебним потребама „Растимо 
заједно“ из Козарске Дубице, број: 02-013-59/13 од 
29.04.2013. године и Записника о увођењу у посјед број: 
08-374-8/13 од 25.11.2013. године. 
 

VI 
 

За извршење ове Одлуке задужују се Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и Одјељење за финансије. 
 

VII 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-63/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
129. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 
36. Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник 
Републике Српске“, број: 9/17), члана 6. тачка б) 
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Сл. гласник Републике 
Српске“, број: 20/12), а у вези са чланом 8. Одлуке о 
продаји и давању у закуп пољопривредног земљишта 
које чини имовину Општине Козарска Дубица („Сл. 
гласник Републике Српске“, број: 4/08), Скупштина 
општине Козарска Дубица на Осамнаестој редовној 
сједници одржаној дана 31.05.2108. године донијела је:  
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непосредном погодбом  

некретнина у власништву Општине Козарска 
Дубица у к.о. Велико Двориште 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђују се начин и услови продаје 
непосредном погодбом пољопривредног земљишта 
Тубић (Владимира) Милану из Великог Дворишта, 
Кнежица, ради укрупњавања земљишта намијењеног за 
пољопривредну производњу. 
 

Члан 2. 
 

Предмет продаје непосредном погодбом ради 
укрупњавања земљишта намијењеног за 
пољопривредну производњу обликовањем 

пољопривредне катастарске честице Тубић Милана су 
некретнине означене као: 
 - к.ч. бр. 1117 „њива“ површине 5080м2, 
уписана у п.л. бр. 92 к.о. Велико  Двориште на име 
Општина Козарска Дубица са дијелом 1/1 (што по 
грунтовним подацима одговара к.ч. бр. 136/8 „ораница“ 
површине 5250м2). 

Члан 3. 
 

Вриједност некретнине која је предмет продаје је 
утврђена у складу са процјеном тренутне тржишне 
вриједности од стране сталног судског вјештака 
пољопривредне струке Милосављевић Радована и 
износи 0,60 КМ/м2, односно 3.048,00 КМ (словима: 
трихиљадечетрдесетосам КМ).  
 
Купац Тубић Милан из Великог Двориша дужан је 
платити купопродајну цијену из става 1. овог члана у 
року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора о 
продаји некретнина код нотара. 
 
Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем 
уговора о продаји у јавним евиденцијама некретнина 
сноси купац. 

Члан 4. 
 

Општина Козарска Дубица је сагласна да се без њеног 
даљег присуства и сагласности након уплате 
купопродајне цијене Тубић Милан из Великог 
Дворишта укњижи као власник са дијелом 1/1 у јавном 
регистру о непокретностима код Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 
једница Козарска Дубица. 
 

Члан 5. 
 

Продаја некретнина из члана 2. ове Одлуке провешће се 
у свему у складу са Правилником о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Сл. 
гласник Републике Српске“, 20/12). 
 

Члан 6. 
 

Предаја земљишта у посјед купцима извршиће се у 
року од 15 (петнаест) дана од дана уплате купопродајне 
цијене, о чему ће се сачинити записник о увођењу у 
посјед. 

Члан 7. 
 

Овлашћује се начелник Општине да може у име 
Општине закључи уговор о продаји некретнина из 
члана 2. ове Одлуке. 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-64/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
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130. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 
36. Статута Општине Козарска Дубица („Сл. гласник 
Републике Српске“, број: 9/17), члана 6. тачка б) 
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Сл. гласник Републике 
Српске“, број: 20/12), а у вези са чланом 8. Одлуке о 
продаји и давању у закуп пољопривредног земљишта 
које чини имовину Општине Козарска Дубица („Сл. 
гласник Републике Српске“, број: 4/08), Скупштина 
општине Козарска Дубица на Осамнаестој редовној 
сједници одржаној дана 31.05.2018. године донијела је:  
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непосредном погодбом  

некретнина у власништву Општине Козарска 
Дубица у к.о. Мало Двориште 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђују се начин и услови продаје 
непосредном погодбом пољопривредног земљишта 
Рељић (Мирка) Бори из Кнежице, ради заокруживања 
земљишта намијењеног за пољопривредну производњу. 
 

Члан 2. 
 

Предмет продаје непосредном погодбом ради 
заокруживања земљишта намијењеног за 
пољопривредну производњу обликовањем 
пољопривредне катастарске честице Рељић Боре су 
некретнине означене као: 
 - к.ч. бр. 637/15 „ливада“ површине 638м2, 
уписана у п.л. бр. 90 к.о. Мало Двориште на име 
Општина Козарска Дубица са дијелом 1/1 (што по 
грунтовним подацима одговара к.ч. бр. 61/168 „шума 
љескар“ површине 638м2, уписана у з.к. у.л. бр. 117 к.о. 
Двориште на име Општина Козарска Дубица са дијелом 
1/1). 

Члан 3. 
 

Вриједност некретнине која је предмет продаје је 
утврђена у складу са процјеном тренутне тржишне 
вриједности од стране сталног судског вјештака 
пољопривредне струке Милосављевић Радована и 
износи 1,16 КМ/м2, односно 740,08 КМ (словима: 
седамсточетрдесет КМ и 8/100).  
 
Купац Рељић Боро из Кнежице дужан је платити 
купопродајну цијену из става 1. овог члана у року од 15 
(петнаест) дана од дана закључења уговора о продаји 
некретнина код нотара. 
 
Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем 
уговора о продаји у јавним евиденцијама некретнина 
сноси купац. 
 

Члан 4. 
 

Општина Козарска Дубица је сагласна да се без њеног 
даљег присуства и сагласности након уплате 

купопродајне цијене Рељић Боре из Кнежице укњижи 
као власник са дијелом 1/1 у јавном регистру о 
непокретностима код Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове, Подручна једница Козарска 
Дубица. 

Члан 5. 
 

Продаја некретнина из члана 2. ове Одлуке провешће се 
у свему у складу са Правилником о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Сл. 
гласник Републике Српске“, 20/12). 
 

Члан 6. 
 

Предаја земљишта у посјед купцима извршиће се у 
року од 15 (петнаест) дана од дана уплате купопродајне 
цијене, о чему ће се сачинити записник о увођењу у 
посјед. 

Члан 7. 
 

Овлашћује се начелник Општине да може у име 
Општине закључи уговор о продаји некретнина из 
члана 2. ове Одлуке. 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-65/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
131. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.97/16), и 
члана 36. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 
бр.9/17), Скупштина општине Козарска Дубица  на 
Осамнаестој редовној сједници Скупштине општине 
Козарска Дубица, одржаној дана 31.05.2018. године, 
донијела  је: 

О  Д Л У К У 
о уступању објекта Основне школе у Војскови 

на коришћење одређено вријеме 
планинарском спортском друштву „Пеција“ 

 
Члан 1. 

 
Планинарском спортском друштву „Пеција“ (у даљем 
тексту: Корисник), уступају се на коришћење објекат 
бивше Основне школе која се налази у селу Војскова, 
која лежи на земљишту означеном по подацима кат. 
операта као: к.ч бр. 1262/1 уписане у пл. бр. 218 к.о 
Војскова уписане на Општина Козарска Дубица са 
дијелом 1/1, бруто површине 267,5 м², ради обављања 
дјелатности друштва. 
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Члан.2 
 

Објекат из члана 1. ове Одлуке уступа се на коришћење 
без накнаде, на одређено вријеме  на период од 10 
(словима:десет) година. 

Члан 3. 
 

Све трошкове режијског, текућег и инвестиционог 
одржавања објекта сноси Корисник. 

 
Члан 4. 

 
Корисник је дужан уступљени објекат користити са 
пажњом доброг домаћина. 
 
Корисник не може вршити никакве промјене објекта, а 
које прелазе ниво редовног управљања ствари. 

 
Члан 5. 

 
Датум почетка коришћења објекта утврдиће се 
потписивањем записника о увођењу у посјед између 
Корисника и Одјељења за стамбено - комуналне 
послове.  

Члан 6. 
 

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

 
Члан 7. 

 
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
стамбено - комуналне послове и Одјељење за 
финансије. 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-66/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
132. 
 
На основу члана 6. тачка б) Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Сл. гласник Републике Српске“, број: 
20/12,), а у вези са чланом 348. став 3. тачка д) Закона о 
стварним правима („Сл. гласник Републике Српске“, 
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута Општине 
Козарска Дубица („Сл. гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 9/17), Скупштина општине Козарска 
Дубица на Осамнаестој сједници одржаној дана 
31.05.2018. године донијела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непосредном погодбом 

некретнина у власништву Општине Козарска 
Дубица у к.о. Козарска Дубица 2 

предузећу „Нетмонт““ д.о.о.  из Козарске Дубице 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком, у складу са Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима издатим од стране 
предузећа „Атриј“ д.о.о. Добој, број: СМ-УТУ/ПП 85-
10/17 АТЦ од октобра 2017. године и Увјерењем 
Одјељења за просторно уређење Општине Козарска 
Дубица број: 05-363-73/17 од 26.10.2017. године, 
утврђују се начин и услови продаје непосредном 
погодбом грађевинског земљишта предузећу „Нетмонт“ 
д.о.о. из Козарске Дубице, на локацији у Козарској 
Дубици, Ул. Милешевска, ради формирања грађевинске 
парцеле за редовну употребу изграђеног производно-
пословно-стамбеног објекта. 
 

Члан 2. 
 

Предмет продаје непосредном погодбом ради 
комплетирања грађевинске парцеле предузећу 
„Нетмонт“ д.о.о.  из Козарске Дубице су некретнине 
означене као: 
 - к.ч. бр. 358/310, површине 1964м2,  уписана у 
л.н. бр. 628 к.о. Козарска Дубица 2 на име Општина 
Козарска Дубица са дијелом 1/1 (што по грунтовници 
одговара земљшту означеном као к.ч. бр. 299/1  
површине 1964м2, уписана у з.к. ул. 373  к.о. Козарска 
Дубица на име Општина Козарска Дубица са дијелом 
1/1). 

Члан 3. 
 

Вриједност некретнине која је предмет продаје је 
утврђена у складу са процјеном тренутне тржишне 
вриједности од стране сталног судског вјештака 
грађевинске струке Обрадовић Даре и износи 28.273,00 
КМ (словима: двадесетосамхиљададвјестоседамдесет 
три КМ), тако што се 22.431,00 КМ односи вриједност 
грађевинског земљишта, а 5.842,00 КМ се односи на 
вриједност објеката (надстрешница површине 334м2 и 
портириница површине 10,00м2) који се налазе на 
наведеном земљишту.  
 
Купац, предузеће „Нетмонт“ д.о.о. из Козарске Дубице 
дужан је платити купопродајну цијену из става 1. овог 
члана у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења 
уговора о продаји некретнина код нотара. 
 
Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем 
уговора о праодаји у јавним евиденцијама некретнина 
сноси купац. 

Члан 4. 
 

Општина Козарска Дубица је сагласна да се без њеног 
даљег присуства и сагласности након уплате 
купопродајне цијене предузеће „Нетмонт“ д.о.о. из 
Козарске Дубице укњижи као власник  са дијелом 1/1 у 
јавном регистру о непокретностима код Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове, 
Подручна једниница Козарска Дубица. 



Број 04/18                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

10 

Члан 5. 
 

Продаја некретнина из члана 2. ове Одлуке провешће се 
у свему у складу са чланом 6. тачка б) Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Сл. гласник Републике 
Српске“, број: 20/12). 

Члан 6. 
 

Предаја земљишта у посјед купцима извршиће се у 
року од 15 (петнаест) дана након уплате купопродајне 
цијене, о чему ће се сачинити записник о увођењу у 
посјед. 

Члан 7. 
 

Овлашћује се начелник Општине да може у име 
Општине закључити уговор о продаји некретнина из 
члана 2. ове Одлуке. 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-67/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
133. 
 
На основу члана 36.став 2. тачка 13. Статута Општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 9/17) и члана 129. Пословника 
о раду Скупштине општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на 
Осамнаестој редовној сједници, одржаној дана 
31.05.2018. године, донијела је: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина општине Козарска Дубица, усваја Програм 
подстицаја у пољопривреди од стране Општине 
Козарска Дубица за 2018. године. 
 

II 
 

За провођење овог Програма задужује се Одјељење за 
привреду и пољопривреду и Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Овај Програм ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-013-59-1/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 

134. 
 
На основу члана 36. став 2. Статута Општине Козарска 
Дубица (''Службени гласник Општине Козарска 
Дубица'', број: 9/17), и члана 129. став 1. Пословника о 
раду Скупштине Општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на 
Осамнаестој редовној сједници, одржаној дана 
31.05.2018. године, а након разматрања  Извјештаја о 
раду и материјално – финансијском пословању ЈУ Дом 
здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица за 2017. 
годину, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о раду и материјално – финансијском пословању ЈУ 
Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица за 
2017. годину. 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-54/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
135. 
 
На основу члана 36. став 2. Статута Општине Козарска 
Дубица (''Службени гласник Општине Козарска 
Дубица'', број: 9/17), и члана 129. став 1. Пословника о 
раду Скупштине Општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на 
Осамнаестој редовној сједници, одржаној дана 
31.05.2018. године, а након разматрања Годишњег 
Извјештаја о раду и материјално-финансијском 
пословању ЈУ „Народна библиотека“ Козарска Дубица 
за 2017. годину, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Годишњи 
Извјештај о раду и материјално-финансијском 
пословању ЈУ „Народна библиотека“ Козарска Дубица 
за 2017. годину. 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-55/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
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136. 
 
На основу члана 36. став 2. Статута Општине Козарска 
Дубица (''Службени гласник Општине Козарска 
Дубица'', број: 9/17), и члана 129. став 1. Пословника о 
раду Скупштине Општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на 
Осамнаестој редовној сједници, одржаној дана 
31.05.2018. године, а након разматрања Извјештаја о 
раду Удружења РВИ општине Козарска Дубица за 
2017. годину, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о раду Удружења РВИ општине Козарска Дубица за 
2017. годину. 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-56/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
137. 
 
На основу члана 36. став 2. Статута Општине Козарска 
Дубица (''Службени гласник Општине Козарска 
Дубица'', број: 9/17), и члана 129. став 1. Пословника о 
раду Скупштине Општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на 
Осамнаестој редовној сједници, одржаној дана 
31.05.2018. године, а након разматрања Информације о 
оцјењивању службеника у Општинској управи, 
донијела је: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

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

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-57/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

138. 
 
На основу члана 36. став 2. Статута Општине Козарска 
Дубица (''Службени гласник Општине Козарска 
Дубица'', број: 9/17), и члана 129. став 1. Пословника о 
раду Скупштине Општине Козарска Дубица, 
(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 
11/17), Скупштина општине Козарска Дубица на 
Осамнаестој редовној сједници, одржаној дана 
31.05.2018. године, а након разматрања ове 
Информације плана уписа у ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ 
Козарска Дубица у школској 2108/2019. години, 
донијела је: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата 
Информацију плана уписа у ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ 
Козарска Дубица у школској 2018/2019. години. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-58/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 31.05.2018.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                      Милован Баришић 
------------------------------------------------------------------------ 
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