
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

254. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“: 
број 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 21. Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2020. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 11/19) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 
општине (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 
-на позицију 
 
4152 – Грантови у земљи                1.000 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-57-1/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
255. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“: 
број 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 21. Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 

извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2020. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 11/19) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 
општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва          2.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва          2.000 КМ 
-на позицију 
 
4152 – Грантови у земљи                2.000 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-57-2/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.04.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
256. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“: 
број 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 21. Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2020. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 11/19) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 

 
 

Службени гласник 
општине Козарска Дубица 
Светосавска 5 
Телефон: 052/416-011 
Факс:       052/416-026 
e-mail: info@kozarskadubica.org 

13.07.2020. године 
Козарска Дубица 

 

Број 04/20 
www.kozarskadubica.org 

Годишња претплата 100.00 КМ 
Жиро рачун 

Општински рачун 
за прикупљање јавних прихода 

UniCredit Bank 5620100000401973 
Врста прихода 722521 
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О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (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 
 
4152 – Грантови у земљи                   300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-80/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28.05.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
257. 
 
На основу члана 59. став 1, тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 21  Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2020. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 11/19) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења за 

стамбено комуналне послове (потрошачка јединица 
00070160) са позиције: 

 
5181- ЛЕД расвјета        25.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
              
5181- ЛЕД расвјета        25.000 КМ 
-на позицију 
 
4125- Одржавање путева, шумских путева  
          и улица                                                 25.000 КМ. 
      
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-81/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
258. 
 
На основу члана 59. став 1, тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 21  Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2020. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 11/19) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Одјељење за 

општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 00070130) са позиције: 

 
4163- Субвенције за превоз ученика        5.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
 
-са позиције 
 
4163- Субвенције за превоз ученика        5.000 КМ         
-на позицију 
 
4161- Једнократне помоћи за школовање        5.000 КМ. 
      
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-89/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
259. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“: 
број 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 21. Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2020. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 11/19) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
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О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 

општине (потрошачка јединица 0070120) са 
позиције: 

 
Буџетска резерва             700 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             700 КМ 
-на позицију 
 
4152 – Грантови у земљи                  700 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-82/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
260. 
 
На основу члана 59. став 1, тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 21  Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2020. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 11/19) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Одјељења за 

стамбено комуналне послове (потрошачка јединица 
00070160) са позиције: 

 
5111- Суфин.пројекта опш.окол.и  
          ек.упр.-МЕГ                                             25.000 КМ. 
5181- ЛЕД расвјета        25.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције             
 
5111- Суфин.пројекта опш.окол.и  
          ек.упр.-МЕГ                     25.000 КМ 
-на позицију 
 
4125- Одржавање путева, шумских  
          путева и улица                                  25.000 КМ 
 

-са позиције             
 
5181- ЛЕД расвјета        25.000 КМ 
-на позицију 
 
4125- Одржавање и санација јавне расвјете   25.000 КМ. 
     
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-83/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
261. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“: 
број 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 21. Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2020. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 11/19) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава Начелника 
општине (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 
 
4152 – Грантови у земљи                  300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-88/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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262. 
 
На основу члана 59. став 1, тачка 18. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 21  Статута 
oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/17) и Одлуке о 
извршењу буџета oпштине Козарска Дубица за 2020. 
годину („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 11/19) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава Одјељење за 

општу управу и друштвене дјелатности 
(потрошачка јединица 00070130) са позиције: 

 
4127- Расходи за услуге информ.и медија      10.000 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
4127- Расходи за услуге информ.и медија      10.000 КМ         
-на позицију 
 
4129- Расходи по основу пријема, 
           манифестација и др.                    10.000 КМ. 
      
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица“. 

 
Број: 01-403-90/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
263. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 400,00 КМ Славнић 
Гордани  као једнократна новчана помоћ у сврху 
лијечења ћерке Славнић Иване. 
 
 
 
 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120 са буџетске резерве и 
исплатиће се на рачун број: 45101998001. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-46/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
264. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), 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 
Лишчински  Свјетлани из Козарске Дубице  као 
једнократна новчана помоћ  самохраној мајци. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120 са буџетске резерве и 
исплатиће се на рачун број: 5514902547487747. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-49/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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265. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), 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 
МИЛЕНКИ ДОСТИЦА из Козарске Дубице као 
једнократна новчана помоћ за лијечење и 
превазилажења тешке материјално-финансијске 
ситуације 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120 са буџетске резерве и 
исплатиће се на текући рачун број: 567-301-50003758-
29- SBERBANK. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-434-51/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
266. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 750,00 КМ 
Кнежевић Предрагу  из Козарске Дубице  за трошкове 
лијечења. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120 са буџетске резерве, а 
дозначиће  се на рачун Кнежевић Ненада, број рачуна : 
567-363-5000254742- SBERBANK. 

 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-434-53/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
267. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), 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 Зорану 
Тороман  из Козарске Дубице  за трошкове лијечења. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120 са буџетске резерве, а 
дозначиће  се на рачун број рачуна: 5620078149378910 . 

 
III 

 
За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-430-53/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
268. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и  
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О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 200,00 KM Јелача 
Милки из Верије на име трошкова лијечења и 
превазилажења тешке материјално-финансијске 
ситуације.  

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120  Начелник општине  са 
позиције 4152  текући грантови и исплатиће се на рачун  
број: 5551000014234233.  

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-57/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
269. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), 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 KM Драгаш 
Милени  из Козарске Дубице на име трошкова лијечења 
и превазилажења тешке материјално-финансијске 
ситуације.  

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120  Начелник општине  са 
позиције 4152  текући грантови и исплатиће се на рачун  
број: 5512081121224332.  

 
III 

 
За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 
 

 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-54/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
270. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник   Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
 

I 
 
Одобравају се средства у износу од 1.500,00 КМ 
удружењу младих „Фокус“ из Козарске Дубице за 
набавку прехрамбених пакета, обнову дјечијих 
игралишта и наставак пројекта „Донирај гардеробу“. 
 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције: 4152 – остала удружења и исплатиће се на 
рачун број: 367301-27000031-75. 
 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 
  
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
 
Број: 01-434-59/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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271. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 250,00 KM Ђурић 
Сретку из Козарске Дубице на име трошкова лијечења 
сина и превазилажења тешке материјално-финансијске 
ситуације.  

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120  Начелник општине  са 
позиције 4152  текући грантови. 

 
III 

 
Средства из члана I дозначиће се  путем поште на 
адресу: Ђурић Сретко,ул. Пећка бр.13. Козарска 
Дубица. 

IV 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-57/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
272. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), 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 Маричић 
Слађани из  Међеђе као једнократна новчана помоћ за 
лијечење и превазилажења тешке материјално-
финансијске ситуације 

 
 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120 са буџетске резерве и 
исплатиће се на текући рачун број: 5514902539684582. 

 
III 

 
За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-430-54/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
273. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 1.300,00 КМ Мото 
клубу „Црни вукови“ за организацију манифестације у 
Драксенићу. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4129 –средства за културне манифестације и 
исплатиће се на рачун: 567301-27000004-59 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу ураву и 
друштвене дјелатности. 

IV 
   
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-23/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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274. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 5.000,00 КМ  Мото 
клубу „КИНГС“ из Козарске Дубице за организацију 
манифестације „Међународни мото сусрет Козарска 
Дубица 2020“. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4129 – средства за културне манифестације и 
исплатиће се на рачун: 567303-19000001-36. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-62/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
275. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), 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 ФК 
„Раван“ за организацију турнира у малом фудбалу на 
Павловдан у Међеђи. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4152 – средства за спорт и број: 551024-
000008617-17. 
 
 
 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-58/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
276. 
 
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник   Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута Општине 
Козарска Дубица („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“ број: 9/17),  а по захтјеву ЈУ  Дјечији 
вртић „ Пчелица“ Козарска Дубица, Начелник општине 
Козарска Дубица,   д о н о с и: 
 

О Д Л У К У  
о давању сагласности на повећање броја дјеце у 

васпитним групама 
 

I 
 

Даје се сагласност на  повећање броја дјеце по групама 
за радну 2020/2021. годину до 20% у односу на број 
дјеце утврђен чланом 43. став 7. Закона о 
предшколском васпитању и образовању Републике 
Српске . 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-60-1/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
277. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник   Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 

 
Одобравају се средства у износу од 5.000,00 КМ као 
награда ученицима генерације, из школа са подручја 
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Општине Козарска Дубица, у циљу стимулисања 
њиховог учења и напредовања. 
 
Ученик генерације у МСШ „ Никола Тесла“ биће 
награђен са 2.000,00 КМ, а ученици генерације у 
основним школама „ Свети Сава,“ „Вук Караџић“ и „ 
Мајка Кнежопољка“ са по 1.000,00 КМ. 
  

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције  – 4152 текући грантови 
 

III 
 

Ученици којима се исплаћује нагарада су: 
 
1.Милица Клинцов 2.000,00 KM  на рачун број 
5514902559252586. 
2. Филип Мајсторовић 1.000,00 KM на рачун број 
5673015000400758. 
3. Марија Грбић 1.000,00 KM на рачун број 
5673015000108497. 
4.Матеја Клинцов 1.000,00 KM на рачун број 
5514902546230918. 

IV 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

 V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-94/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
278. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 500,00 КМ ОК 
„Пионир“ у сврху регулисања трошкова клуба. 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4152 – средства за спорт и број: 551490-
22116244-71. 
 

 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници 
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-47/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
279. 
 
На основу члана 82.  Закона о локалној самоуправи („ 
Службени гласник РС“ број:  97/16 ) и члана 87. 
Статута Општине   Козарска Дубица  („ Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 09/17) 
Начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
O  ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

  
I 

 
Одобравају се новчана средства у износу  6000, 00 КМ,  
по захтјеву МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЕТРИЊА -  у 
сврху суфинансирања изградње спомен крста  у склопу 
комплекса Спомен – храма ,, Света Петка''у улици 
Мајора Милана Тепића. 

II 
 
Средства   из  тачке  1 ове одлуке одобравају се   са 
позиције  4125 – Мјесне заједнице - расходи  за текуће 
одржавање а дозначиће се на рачун Српске православне  
цркве у Козарској Дубици  .                            
 

III 
 
За спровођење ове одлуке задужује се  Одјељење за 
општу управу и друштвене дјелатности и Одјељење за 
финансије.  

IV 
 

Ова Одлука  ступа на снагу даном доношења  а 
објавиће се у ,,Службеном гласнику '' општине 
Козарска Дубица . 
 
Број: 01-434-60/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
280. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и  
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О Д Л У К У  
           о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ Маџар 
Милораду  из Козарске Дубице као једнократна 
новчана помоћ за лијечење . 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120 са буџетске резерве, а 
дозначиће се на рачун Маџар Бориса, број рачуна: 
5620108128271951. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-430-41/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.05.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
281. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), 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 Бановић 
Благоји из Козарске Дубице као једнократна новчана 
помоћ за лијечење . 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120 са буџетске резерве и 
исплатиће се на текући рачун број: 567-301-04001342-
42- SBERBANK. 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 

 
 
 
 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“ 
 
Број: 01-430-43/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.05.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
282. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и  

 
О Д Л У К У  

           о одобрењу средстава 
 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 2.000,00 KM Полић 
Винки на име трошкова лијечења и превазилажења 
тешке материјално-финансијске ситуације.  

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120  Начелник општине  са 
позиције 4152  текући грантови и исплатиће се на рачун  
број: 5620998078177275.  

III 
 

За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-59/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
283. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), начелник општине,   д о н о с и  

 
 
 
 
 
 



Број 04/20                                                                     Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

11 

О Д Л У К У  
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 2.000,00 KM Девић 
Гордани из Козарске Дубице на име трошкова лијечења 
. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120  Начелник општине  са 
позиције 4152  текући грантови и исплатиће се на рачун  
број: 5673015900360744-Sberbank. 

 
III 

 
За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-60/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
284. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 66. Статута Општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 
9/17), 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 KM  
Буразор Жељку из Козарске Дубице за превазилажења 
тешке материјално-финансијске ситуације.  

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
потрошачке јединице 120  Начелник општине  са 
позиције 4152  текући грантови и исплатиће се на рачун  
број:5551000005911148- Нова Банка .  

 
III 

 
За извршење ове Одлуке задужују се начелници  
Одјељења за финансије и Одјељења за општу управу и 
друштвене дјелатности. 
 
 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-434-63/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
285. 
 
На основу члана 59. став (1) подтачка 18) Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске ( „ Службени 
гласник Републике Српске“  број 97/16 и 36/ 19) и члана 
66. став (1) подтачка 21) Статута Општине Козарска 
Дубица ( „ Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“ број 9/17), Начелник општине доноси: 

 
ОДЛУКУ 

o одобравању новчаних средстава 
 
I 
 

Овом Одлуком одобравају се новчана средства лицима 
која су се добровољно организовала и ангажовала око 
помоћи лицима и установама која су погођена  
ширењем пандемије вируса Корона ( COVID -19),  и то: 
 
1. Цикота Дарко -1000,00 КМ 
2. Рељић Ранко -1000,00 КМ 
3. Крњајић Анђа-300,00 КМ 
4. Павић Марина -300,00 КМ  

II 
 

Средства из тачке 1. Ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Остали непоменути расходи и исплатиће се 
на рачуне наведених лица. 

 
III 

 
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
општу управу и друштвене дјелатности  и Одјељење за 
финансије Општине Козарска Дубица. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у  „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-95/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
286. 
 
На основу члана 59. став (1) подтачка 18) Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске ( „ Службени 
гласник Републике Српске“  број 97/16 и 36/ 19) и члана 
66. став (1) подтачка 21) Статута Општине Козарска 
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Дубица („ Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“ број 9/17), Начелник општине доноси: 

 
ОДЛУКУ 

О одобравању новчаних средстава 
 
I 
 

Овом Одлуком одобравају се новчана средства у износу 
од 500,00 КМ, Шиљак Пери л који  се добровољно 
ангажовао око помоћи лицима и установама која су 
погођена  ширењем пандемије вируса Корона ( COVID 
-19),  и то : 

II 
 

Средства из тачке 1. Ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Остали непоменути расходи и исплатиће се 
на рачун број 45098838001. 

 
III 

 
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
општу управу и друштвене дјелатности  и Одјељење за 
финансије Општине Козарска Дубица. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у  „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-97/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
287. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске  производње,  
пољопривредном произвођачу   Радојчић Драган   у 
износу од 500,00 КМ, на текући рачун  бр. 
5673010400132884 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 и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-84/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
288. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске производње,  
пољопривредном произвођачу   Kотаран Мишо   у 
износу од 1000,00 КМ, на текући рачун  бр. 
163000065836380 код Raiffeisen Bank. 

 
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 и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-86/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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289. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске  производње,  
пољопривредном произвођачу   Боројевић Драгољуб   
у износу од 500,00 КМ, на текући рачун  бр. 
5620108135019174 код НЛБ  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 и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-85/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
290. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске производње,  
пољопривредном произвођачу   Tатић Предраг   у 

износу од 800,00 КМ, на текући рачун  бр. 
5673015000364674 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 и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-92/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
291. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број:97/16 и 36/19), чланa 66 став (1) тачка 21 Статута 
Општине Козарска Дубица ("Службени гласник 
Општине Козарска Дубица", бр. 09/17 ) и Фондова за 
развој – Програм подстицаја у  пољопривреду у 2020. 
годину (Одлука бр. 02-013-5/1-20),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за 
субвенционисање сточарске производње,  
пољопривредном произвођачу   Стојаковић Неђељко   
у износу од 500,00 КМ, на текући рачун  бр. 
5673010400137831 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 и Одјељења за привреду и  
пољопривреду. 
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IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-93/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 01.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
292. 
 
На основу члана 82.  Закона о локалној самоуправи ( 
,,Службени гласник РС'' број: 97/16 и 36/19 ) ,  члана 87. 
Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник 
oпштине Козарска Дубица '',  број:  09/17) ,  Начелник  
oпштине Козарска Дубица ,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
o формирању Комисије за уништавање безврједног 

регистратурског материјала насталог у раду 
општинске управе Општине Козарска Дубица  

 
Члан 1. 

 
Формира  се Комисија за уништавање безврједног 
регистратурског материјала насталог у раду општинске 
управе Општине Козарска Дубица  
 

Члан 2. 
 

 У састав Комисије  из члана 1. ове Одлуке  именују се : 
 
1. ДРАГИЧЕВИЋ  ГОРДАНА - предсједник,                      
2. ШПАНОВИЋ  СЊЕЖАНА  - члан,  
3. МИРЈАНА ЖУЈИЋ  – члан,        
 

Члан 3. 
 
Задатак  Комисије је да припреми  и попише 
регистратурски материјал и записник о истом  достави 
у Архив Републике Српске на сагласност . 
 

Члан 4. 
 
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у  ,,Сл. гласнику Општине Козарска Дубица ''.      
 

Број: 01-111-23/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

293. 
 

П Р О Г Р А М 
ублажавања посљедица изазваних корона вирусом  
(COVID-19)  код пословних субјеката на подручју 
општине Козарска Дубица у току 2020. године 

 
 

УВОД 
 
Програм за ублажавање посљедица изазваних вирусом 
корона (COVID-19) код пословних субјеката на 
подручју општине Козарска Дубица у току 2020. године 
(у даљем тексу: Програм) представља једну од мјера 
подршке пословним субјектима на подручју  општине 
којима је забрањен рад од стране Кризног штаба 
општине Козарска Дубица за вандредне ситуације и 
Наредбе начелника општине.  
 
У циљу спријечавања и сузбијања заразних болести на 
територији општине забрањен је рад одређеним 
пословним субјектима, што је изазвало потешкоће у 
пословању. Овај Програм има за циљ да ублажи 
негативне посљедице настале у току трајања епидемије.  
 
Под појмом пословни субјекти подразумјевају се сва 
правна лица и самостални предузетници.  
 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
Корисници субвенције могу бити субјекти којима је 
забрањен рад актима Кризног штаба општине Козарска 
Дубица за вандредне ситуације и Наредбама начелника 
општине, и то: 
 чије је сједиште на територији општине 
Козарска Дубица; 
 чија је издвојена пословна јединица 
регистрована на подручју општине Козарска Дубица, а 
сједиште је на територији друге општине; 
 који немају неизмирених обавеза према 
општини по основу комуналне таксе за истицање 
пословног имена закључно са даном 31.12.2019. године. 
 
 Општинском Одлуком о комуналним таксама 
број: 02-013-86/12 од 26.12.2012. год. од плаћања 
комуналних такса ослобођени су привредни субјекти у 
првој години регистрације, ако по први пут покрећу 
дјелатност, те исти не могу бити корисници субвенције 
по овом Програму. 
 
2. ВРСТА СУБВЕНЦИЈЕ 
 
Субвенције ће се односити на износ комуналне таксе 
за истицање пословног имена. Законом о комуналним 
таксама („Службени гласник РС“, број 4/12) и Одлуком 
о комуналним таксама („Службени гласник општине 
Козарска Дубица“, бр.12/12  ) прописана је висина 
комуналне таксе за пословне субјекте по дјелатностима.  
 
Обвезници комуналне таксе за истицање пословног 
имена којима је забрањено обављање дјелатности, 
имају право на субвенцију износа комуналне таксе за  
2020. годину према претежној дјелатности, а у висини 
њихове обавезе, и то: 
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1. Предузетници, којима је забрањен рад 
Наредбом начелника општине, имају право на 
субвенцију 100 % износа комуналне таксе за цијелу 
2020. годину; 
2. Правна лица, којима је забрањен рад Наредбом 
начелника општине, имају право на субвенцију  
аликвотног износа комуналне таксе за мјесеце март, 
април и мај 2020. године према претежној дјелатности. 
 
Право на овај вид субвенције пословни субјекти 
остварују подношењем захтјева Одјељењу за привреду 
и пољопривреду. Уз захтјев је неопходно да правна 
лица приложе и Обавјештење о разврставању јединица 
по дјелатностима, које издаје АПИФ. За самосталне 
предузетнике утврдиће се претежна дјелатност увидом 
у службене евиденције, односно регистре Општине.  
 
3. БУЏЕТ ПРОГРАМА 
 
Програм за ублаживање посљедица изазваних нових 
вирусом корона (COVID-19) код пословних субјеката на 
подручју општине Козарска Дубица у току 2020. 
године, биће финансиран у оквиру потрошачке 
јединице Одјељења за привреду и пољопривреду и 
пољопривреду саставке  4141- Субвенције за 
ублаживање негативних посљедица  (COVID-19), у 
укупном износу од 30 000,00 КМ.  
 
4. НАЧИН ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 
Јавни позив за додјелу субвенција по основу овог 
Програма биће објављен на интернет страници 
општине и огласној табли у шалтер сали, који ће бити 
отворен до 31.12.2020. године. У јавном позиву се 
дефинише начин исплате, односно коришћења 
субвенције. Пословни субјекти су дужни да поднесу 
захтјев (пријавни образац), у складу са Јавним позивом.  
Начелник општине ће именовати Комисију која ће 
анализирати пристигле пријаве, по Јавном позиву. На 
приједлог Комисије начелник општине доноси 
одлуке/рјешења, уколико су испуњени сви услови. 
Реализација субвенције се врши у складу са 
расположивим средствима у буџету општине.  
 
Одјељење за финансије ће бити задужено за 
реализацију субвенција. 
 
5. ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 
Након реализације Програма, надлежна одјељења су 
дужна доставити Скупштини општине Извјештај о 
реализацији Програма ублажавања посљедица 
изазваних корона вирусом  (COVID-19)  код пословних 
субјеката на подручју општине Козарска Дубица у току 
2020. године 
 
Овај Програм ступа на снагу даном доношења и биће 
објављен у „Службеном гласнику Општине козарска 
Дубица“.  
 
Број: 01-30-2/20           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 30.06.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 

294. 
 
На основу члана 59. став 1 тачка 8.  Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број:  97/16 и 36/19) , члана 48 став 4. Закона о 
службеницима и намјештеницима  у органима јединице 
локалне самоуправе (“Службени гласник Републике 
Српске”, број:  97/16) , и члана 67 . Статута општине 
Козарска Дубица (''Службени гласник општине 
Козарска Дубица'', бр. 09/17), a у складу са чланом 16. 
Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и 
систематизацију  радних мјеста у градсјкој односно 
општинској управи (,,Сл. гласник Републике Српске'' 
број:10/17) и чланом 5. Уредбе о категоријама , 
звањима  и условима за обављање послова службеника 
у јединицви локалне самоуправе (,,Сл. гласник 
Републике Српске'' број:10/17)  начелник општине 
Козарска Дубица, д о н о с и
 

П Р А В И Л Н И К 
О  ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  РАДНИХ МЈЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ 
КОЗАРСКА  ДУБИЦА 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
општине Козарска Дубица (''Службени гласник 
општине Козарска Дубица'', бр. 15/17, 02/18 , 07/18 и  3 
/20 ) у даљем тексту Правилник , у Oдјељењу за 
стамбено комуналне послове  : 
 
Послије члана 63. додаје се члан 63.а који гласи:  
 
ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНА 
ПИТАЊА: 
Статус и категорија радног мјеста: Службеник 
шесте категорије, трећег звања 
Посебни услови:  ВСС - 180 ЕСТS  друштвеног 
смијера - правник, 1 година радног искуства у 
траженом  степену образовања у зависности од 
звања, положен стручни испит за рад у општинској 
управи, познавање рада на рачунару, положен 
возачки испит ''Б'' категорије. 
 
ИЗВРШИЛАЦА: 1 
 
Опис послова :  
- израђује  другостепена рјешења по жалбама  

странака у поступку која се доносе у дјелокругу 
рада одјељења, 

- сачињава уговоре о закупима јавних површина и  
простора у власништву општине,  

- прати и тумачи законе из дјелокрука стамбено - 
комуналних послова те редовно обавјештава 
начелника одјељења са истим . 

- припрема нацрте одлука , закључака, рјешења, 
извјештаја, информација  као и других аката из 
дјелокруга рада одјељења,  

- прати потпуну примјену законских и других 
подзаконских прописа, везаних за рад одјељења, 
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- Сачињава записнике са терена  из дјелокруга рада 
одјељења, 

- врши друге послове у складу са законом , Статутом 
и другим актима Општине , 

- обавља и друге послове по налогу  начелника 
Одјељења , 

- директно одговара начелнику  Одјељења. 
         

Члан 2. 
 
У  Oдјељењу за просторно уређење : 
 
Послије члана 72. додаје се члан 72.а који гласи:  
 
ВИШИ  СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРИПРЕМУ 
ПРОЈЕКАТА И ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА. 
Статус и категорија радног мјеста: Службеник  
шесте  категорије, трећег звања 
Посебни услови:  ВСС - 180 ЕСТS  бодова, факултет 
техничких наука, смјер архитектура и урбанизам, 1 
година радног искуства у траженом  степену 
образовања , положен стручни испит за рад у 
општинској управи, познавање рада на рачунару, 
положен возачки испит ''Б'' категорије. 
 
ИЗВРШИЛАЦА: 1 
 
Опис послова :  
- Прикупља документацију, планове и резултате 

истраживања за потребе израде просторних 
планова, те врши анализу и оцјену могућности 
даљег развоја , 

- Врши  анализу планова просторног  уређења 
донесених за подручје Општине и у вези с тим 
даље прикупља информације о стању планске 
документације , те иницира израду нове, или 
предлаже израду постојеће планске  документације. 

- Анализира проблеме на подручју Општине у 
области просторног уређења, анализира локације за 
изградњу, предлаже интервенције на објектима и 
организује израду потребних анализа, 

- Судјелује у изради   пројектно – техничке 
документације, изради идејних рјешења , пројеката 
изведеног стања објекта, пројеката  везаних  за 
реконструкцију и санацију објеката, 

- обавља и друге послове из надлежности одјељења, 
које одреди начелник Одјељења и 

- директно одговара начелнику Одјељења. 
 

Члан 3. 
 
Овај  Правилник ,  ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а објавиће се у  „Службеном гласнику 
општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-022-14/17-4           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 01.07.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

295. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник Републике Српске", бр.97/16 и 36/19), 
члана 66. Статута Општине Козарска Дубица ("Сл. 
гласник Општине Козарска Дубица", број: 9/17), члана 
15. Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
90/17 и 42/20) и члана 4. Одлуке о обавезној 
систематској и превентивној дератизацији, 
дезинфекцији и дезинсекцији на подручју Општине 
Козарска Дубица («Сл. гласник Општине Коз. Дубица», 
бр. 4/07), Начелник општине, доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 
о обавезној прољетној систематској дератизацији 

 
1. У циљу спречавања појаве и ширења заразних 
болести обавезна је превентивна систематска 
дератизација на подручју Општине Коз. Дубица. 
 
2. Прољетна систематска дератизација ће се обавити у 
периоду од 15.06. до 30.06.2020. године. 
 
3. Систематску дератизацију ће обавити “ЕКО БЕЛ” 
Д.О.О ЛАКТАШИ, са којим је закључен Уговор о 
провођењу прољетне дератизације, број: 01-404-58-20 
од 19.05.2020. године.  
 
4. Одјељење за стамбено-комуналне послове дужно је 
прије почетка извођења дератизације обавијестити 
грађане путем локалних средстaва јавног информисања, 
путем Савјета Мјесних заједница, јавним оглашавањем 
путем плакатирања, усменим путем и слично. 
 
5. Превентивна систематска дератизација је обавезна за 
објекте јавних добара, домаћинстава, самосталне 
предузетнике, као и заједничке просторије заједница 
етажних власника, те за правна лица са сједиштем на 
подручју Општине Коз. Дубица, односно пословне 
јединице које обављају дјелатност на подручју 
Општине Коз. Дубица (у даљем тексту: правна лица) 
која до почетка ове дератизације нису изабрала 
извођача за провођење дератизације. 
 
Грађани и правна лица са сједиштем на подручју 
Општине Коз. Дубица дужни да омогуће провођење 
прољетне дератизације, као и да се придржавају 
препорука и упутстава извођача и да пруже помоћ 
приликом спровођења дератизације. 

6. Извођач је дужан приликом спровођења дератизације 
предузети све мјере заштите здравља самих радника 
извођача, грађана и корисних животиња, животне и 
радне средине. 
 
7. Извођач је дужан обављати дератизацију уговореним 
хемијским средствима и утврђеној цијени, и то како 
слиједи: 
- дератизација домаћинстава – 5,оо КМ (словима: пет 

КМ), без обзира на величину домаћинства, 
- дератизација пословних простора – 0,20 КМ/m2 

пословног простора. 
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У цијену из претходног става урачунат је порез на 
додану вриједност. 
 
8. Надзор над квантитетом и квалитетом посла вршиће 
овлаштени службеник који је именован Рјешењем : 01-
111-58/20 од 28.05.2020.године. 
 
9. Општинска санитарна и ветеринарска инспекција, 
као и општинска комунална полиција су дужни у 
оквиру својих редовних надлежности надзирати 
извођење дератизације, као и поднијети прекршајну 
пријаву против оних грађана и правних лица који 
одбију или онемогуће провођење превентивне 
систематске дератизације у свом домаћинству, односно 
пословном простору. 
 
10. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Коз. 
Дубица». 
 
Број: 01-404-58/120           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.05.2020 године      
Козарска Дубица             Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
----------------------------------------------------------------------- 
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