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1. 
 
На основу члана 75. Закона о водама, („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 50/06 и 92/09), у 
складу са чланом 20. Правилника о мјерама заштите, 
начину одређивања и одржавања зона и појасева 
санитарне заштите, подручја на којима се налазе 
изворишта, као и водних објеката и вода намјењених 
људској употреби (у даљем тексту Правилник), на 
основу члана 63. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 98/13) и 
члана 33. Статута општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ 
број:03/14), Скупштина општине Козарска Дубица је, 
на 24. редовној сједници, одржаној  26.02.2015. године,  
донијела  
 

О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА САНИТАРНЕ 
ЗАШТИТE ИЗВОРИШТА „КОМЛЕНАЦ”  

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.  

 
Овом Одлуком, утврђују се: зоне санитарне заштите 
изворишта „Комленац“ (у даљем тексту: извориште), са 
којег се врши снабдијевање потрошача водом за пиће 
на подручју општине Козарска Дубица, величина и 
границе зона и појасева санитарне заштите, мјере и 
режими заштите, надзор над провођењем ове одлуке, 
казнене одредбе и друга питања од интереса за 
провођење санитарне заштите изворишта.  

 
Члан 2.  

 
Заштита изворишта врши се успостављањем и 
одржавањем зона санитарне заштите и заштитних мјера 
које су утврђене у складу са локалним условима - на 
основу досад проведених истражних радова и стручног 
елабората.  

Члан 3.  
 

Утврђивање зона санитарне заштите и заштитних мјера 
врши се у циљу заштите вода изворишта од свих видова 
загађења и штетних утицаја - који могу неповољно 
дјеловати на хигијенску исправност воде за пиће или на 
издашност изворишта.  

 
Члан 4. 

 
Урбанистичко уређење простора, грађење, привредне, 
пољопривредне и друге дјелатности могу се вршити 
само на начин, и у мјери који су утврђени овом 
одлуком.  
Привредна друштва, општински органи управе, друга 
правна лица и грађани дужни су придржавати се 
одредби ове одлуке и примјењивати прописане мјере 
заштите.  
 
II - ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТНЕ 

МЈЕРЕ 
 

Члан 5.  
 

У складу са законом утврђују се три зоне санитарне 
заштите за извориште „Комленац“ и то:  
 
1. Зона непосредне заштите - зона најстрожијег 

режима заштите,  
2. Зона уже заштите - зона ограниченог режима 

заштите и 
3. Зона шире заштите - зона благог режима заштите. 
 

1. ЗОНА НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 Члан 6. 
  

Подручје ове заштитне зоне обухвата простор 
„бунарско поље Koмленац- Суваja“ (око бунара, 
инфилтрационих базена и осталих објеката у функцији 
водоснабдијевања) којим се водозахватни објекти 
штите од случајног, намјерног загађења или оштећења. 
 
Табела 1. Координате кључних хидрогеолошких 
објеката на црпилишту Комленац.  
 

 
Ознака 

 
Дубин

а 
(m)

 
y 

 
x 

z 
(кoта 
врха 

цијеви)

z 
(кoта 

површине
земље) 

Б-1 
(бунар) 

 
67

 
6.401.592,74

 
5.007.195,08 

 
100,82 

 
100,32 

Б-2 
(бушотин

а) 

 
83

 
6.400.910,88 

 
5.007.460,43 

 
101,48 

 
101,48 

Б-3 
(бунар) 

 
60

 
6.400.708,75 

 
5.007.479,28 

 
99,88 

 
99,39 
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ОБ-1 
(осматра

ч. 
бушотина

) 

 
60 

 
6.401.602,40 

 
5.007.196,20 

 
100,60 

 
100,45 

ПБ-1 
(пробна 
бушотина

) 

 
50 

 
6.401.587,70 

 
5.007.203,20 

 
100,56 

 
100,32 

 
ПБ-2 

 
50 

 
6.401.587,70 

 
5.007.203,20 

 
100,56 

 
100,32 

 
ПБ-3 

 
83 

 
6.400.925,00 

 
5.007.465,00 

 
100,80 

 
100,02 

Уна На дан 20.03.2003. 96,14 

  
На основу прорачунате вриједности стварне просјечне 
брзине подземног тока издани, према ужем интегрално 
израђеном пројекту за санацију бунара Б-1 и Б-3 на 
изворишту Комленац, одстојање границе зоне 
непосредне заштите од најближег водозахватног 
објекта је 10, 00 m.  
 
Напријед наведено се односи искључиво на завршену 
санацију бунара, испитану и доказану изолацију бунара 
од продора загађених вода са површине кроз 
прстенасти простор око бунарске цијеви.  

 
Члан 7. 

 
Подручје зоне непосредне заштите - у власништву је 
општине Козарска Дубица.  
 

Члан 8. 
 
Зони непосредне заштите бунара Б-1 припадају 
дијелови парцела означени следећим бројевима к.ч. 
број 11 јужно од координате  5 007 245, 08  и  источно  
од  координате   6 401 542, 74;  дио парцеле к.ч. број 12 
источно од координате  6 401 542, 74;  дио парцеле к.ч. 
број 15 источно од координате  6 401 542, 74  и  
сјеверно  од  координате  5 007 145, 08;  дио парцеле 
к.ч. број 23 западно од координате  6 401 642, 74 a 
између координата 5 007 145, 08  и  5 007 245, 08. 
Зони непосредне заштите бунара Б-3 припадају 
дијелови парцела означени следећим бројевима к.ч. 
број 63 јужно од координате  5 007 529, 28  и између 
координата 6 400 658, 75  и  6 400 758, 75; дио парцеле 
к.ч. број 64 између координата  6 400 658, 75  и  6 400 
758, 75; дио парцеле к.ч. број 65 између координата 6 
400 658, 75 и 6 400 758, 75; дио парцеле к.ч. број 67/1 
источно од координате 6 400 658, 75 и сјеверно од 
координате 5 007 429, 28; дио парцеле к.ч. број 71 
западно од 6 400 758, 75 и сјеверно од 5 007 429, 28. 

 
Члан 9. 

 
Након усвајања Програма границе зона санитарне 
заштите постављају се на терену са белегама и 
ознакама премјера у складу са Законом о премјеру и 
катастру некретнина, Законом о одржавању премјера и 
катастра некретнина и Законом о катастру комуналних 
уређаја, што ће извршити Служба за катастар 
некретнина по захтјеву општине Козарска Дубица. 

 
 
 

Члан 10.  
 

На подручју зоне непосредне заштите изворишта 
„Комеланац“, налазе се: 
 
1. Бунари  Б-1 и Б-3; 

 
2. Транспортни цјевоводи у подручју бунарског 

система прикључени на Б-1 и Б-3;  
 

3. Објекат за смјештај посаде водоцрпилишта 
Комленац; 

 
4. Инфраструктурни објекти у близини бунара у 

којима се постављају пумпе, опрема и  хемикалије 
потребне за дезинфекцију - микробиолошки 
третман воде за пиће 

 
5. Сабирни и дистрибутивни резервоари  и 

 
6. Унутрашњи приступни путеви.  
 
Поред објеката из претходног става овог члана, на 
подручју зоне непосредне заштите изворишта 
„Комленац“ могу се, уз примјену прописаних мјера 
заштите, градити или налазити и други водопривредни 
објекти, као што су водозахватни објекти, резервоари, 
пумпне станице, трафо-станице, административни 
објекти, прилазни и унутрашњи путеви и други објекти 
који су неопходни за рад система за водоснабдијевање. 
 

Члан 11. 
 

Водопривредни и други објекти из члана 9. ове одлуке 
и њима припадајућа опрема у власништву су општине 
Козарска Дубица.  
 
„Водовод“  а.д.  Козарска Дубица управља 
водопривредним и другим објектима и припадајућом 
опремом из претходног става овог члана.  
 
„Водовод“  а.д.  Козарска Дубица надлежно је за 
спровођење свих заштитних мјера прописаних овом 
одлуком, на подручју зоне непосредне заштите.  
 
„Водовод“ а.д. Козарска Дубица дужно је да донесе 
мјере и поступке, као и да унапријед одреди која ће 
дежурна служба са именованим одговорним лицем 
„Водовод“ а.д. Козарска Дубица бити надлежна за 
координацију и спровођење активности санације у 
случају хаварије.  

Члан 12.  
 
Подручје зоне непосредне заштите мора се заштитити 
од неовлаштеног приступа оградом, као и другим 
потребним мјерама физичке заштите и осигурања.  
 
Ограда из претходног става овог члана мора бити 
изведена на начин да спријечи неовлаштени приступ 
људи и машина или насилни улазак крупних животиња 
на подручје зоне непосредне заштите. 
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Члан 13.  
 

„Водовод“ а.д. Козарска Дубица дужно је на 
одговарајући начин, обиљежити зону непосредне 
заштите, што нарочито укључује назив изворишта и 
заштитне зоне, назив „Водовод“ а.д. Козарска Дубица, 
број дежурног телефона за хитне случајеве и јасно 
уочљиво упозорење о забрани неовлаштеног приступа.  
 

Члан 14.  
 

Приступ на подручје зоне непосредне заштите 
дозвољен је само овлаштеним особама, што укључује 
запослене у „Водовод” а.д. Козарска Дубица који 
стално или повремено раде на објектима унутар ове 
зоне и надлежним инспекцијским органима у току 
вршења редовних или ванредних контрола ове зоне, као 
и другим лицима, уз посебно одобрење „Водовод“ а.д. 
Козарска Дубица.  
 
Сва лица из претходног става овог члана морају 
посједовати одговарајуће пропуснице, како би могли 
приступити простору Зоне непосредне заштите. Врсте 
пропусница и услови њиховог издавања утврђују се 
општим актима „Водовод“ а.д. Козарска Дубица.  

 
Члан 15. 

 
Лица, која стално или повремено раде на објектима 
унутар зоне непосредне заштите, морају бити 
подвргнута периодичним љекарским прегледима, у 
складу са одговарајућим прописима о санитарној 
заштити. 

Члан 16.  
 

На подручју Зоне непосредне заштите изворишта, 
забрањују се све активности које нису у директној вези 
са уобичајеним радом и одржавањем водозахватних 
објеката. Активности које се проводе у циљу 
уобичајеног рада и одржавања водозахватних објеката 
не смију штетно дјеловати на извориште.  
 
Изузетно од одребди из става 1. овог члана, „Водовод“ 
а.д. Козарска Дубица дужно је да земљиште у Зони 
непосредне заштите засије травом и растињем плитког 
и везаног корјења, при чему је најстрожије забрањена 
употреба природног или вјештачког ђубрива, хемијских 
средстава за заштиту биља, као и других агротехничких 
средстава.  
 
Изузетно од одредби из става 1. овог члана, дозвољено 
је провођење канализације и других инсталација, које 
служе за нормалан рад објеката за водоснабдијевање, у 
ком случају је одговарајућим пројектним и извођачким 
рјешењима потребно осигурати да те инсталације не 
могу директно угрозити извориште. 

 
2.  УЖА ЗАШТИТНА ЗОНА - ЗОНА 

ОГРАНИЧЕНОГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ 
 

Члан 17.  
 
Зона уже заштите је тачно одређена, ограничена и 
омеђена земљишна површина, са на њој постављеним 

објектима, који нису искључиво водопривредни а 
испуњавају услове за функционисање који су 
прописани Правилником. Ради се о прилазним и 
унутрашњим путевима и другим објектима који служе 
непосредно изворишту, која зону одређује тако да 
одговара времену тока подземне воде од 90 дана до 
водозахватног објекта најближег периферији те 
површине, са тим да најмања удаљеност вањске 
границе Зоне уже заштите од вањске границе Зоне 
непосредне заштите не може бити мања од 250 метара. 
 
За извориште Комленац, граница Зоне уже заштите 
јужно од бунара лежи на крајњим границама подземне 
вододјелнице, источно и западно до граница сливне 
површине изворишта Комленац а сјеверно до ријеке 
Уне. Ова зона није ограђена. Означава се прописаним 
саобраћајним знаковима на приступним путевима. 
 

Члан 18. 
 
Ужој зони санитарне заштите изворишта „Комленац“ 
припадају сљедеће парцеле означене означене са 
бројевима катастарских честица: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,109, 110, 111, 
115, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139/1,  
 
 
139/2, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,  161,  
162,  164,  165, 166,   168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176/1, 176/2, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 245,  246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 
и 255, редослиједно.  
Ужа зона санитарне заштите обухвата још катастарске 
честице број: 14, 15, 16/1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24/1, 
24/2, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 
63, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78. 
Затим к.ч. под бројевима: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 57/1, 57/2, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116,117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157/1, 157/2, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/1 и 178/2, као и дио 
парцеле број 602 источно од координате  6 339 641. 23 
дио парцеле 855 сјеверно од  5 006 311. 57  под 
сљедећим бројевима к.ч.: 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186/1, 186/2, 186/3, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
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194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255,  256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267, 268/1, 268/2, 269, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 
274/4, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 
319, 320, 321, 322, 323, 324/1, 325, 326, 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 
342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 
409/2, 409/3, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 450, 
451, 452, 453, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 457, 458, 459, 
460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 
472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 
484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 
496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 дио парцеле број 
742 источно од координате 6 401 785. 21, дио парцеле 
број 748 западно од координате  6 401 742. 48, дио 
парцеле 860 сјеверно од координате  5 004 718. 33, дио 
парцеле број 55 сјеверно од координате 5 004 499. 93, 
под бројевима к.ч.: 857, 858, 555, 556, 557, 558, 559, 
560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 
573, 574/1, 574/2, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 
595, 596, 597, 598, 599, 600, 600/1, 600/2, 601, 602, 603, 
604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 
616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 
640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 
652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 
677, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 
690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 
702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 
725/1, 725/2, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 
735, 736, 737, 738, 739, 740, 741/1, 788, 789,  
 
 
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 804, 805, 806, 807, 808, 
809, 810, 811, 812, 813, 814, 8015, 816, 817, 818/1, 818/2, 
819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 
831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 
843, 847, 848, 849, 850, 851, затим 46, 54, 58, 59, дио 
парцеле 719 сјеверно од координате  5 004 627. 60, под 
бројевима к.ч.:  35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 863/К, 724/М, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дио парцеле  број 706  сјеверно од 
координате  5 004 804. 66,  и то к.ч. број:  96, 97, 99, 
1044Т, 1045Т, 606/5, дио парцеле 87 источно од 
координате  6 399 304. 68, дио парцеле 842/Ј источно од 
координате 6 399 304. 68, дио парцеле 136 источно од 
координате  6 399 304. 68, дио парцеле 135 источно од 
координате 6 399 304. 68, дио парцеле 133 источно од 
координате  6 399 304. 68, дио парцеле 132 источно од 
координате  6 399 222. 46,  дио парцеле 131 источно од 
координате  6 399 222. 46,  затим к.ч. број: 596, 597, 
598, 599, 600/1, 600/2, 601, 307, 308, 309, 310, дио 

парцеле 311 источно од координате 6 399 311. 49, 
потом к.ч.: 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 
334,  335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,  354, 355, 356, 357, 358, 
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 421/1, 421/2, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 
441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 
453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 466, 467, 468, 469, 470, 471,472, 473, 474, 475, 476, 
477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 
513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560,  
561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572/1, 
572/2, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590 и 591. 
 

Члан 19.  
 

На подручју у Зони уже заштите изворишта 
„Комленац“ забрањено је:  
 
1.     Извођење свих активности које су забрањене у 
Зони шире заштите;  
2.     Изградња индустријских погона, занатских радњи, 
пољопривредних објеката и  
  складишта грађевинског материјала, осим мањих 
погона који не употребљавају и не производе опасне 
материје, које су наведене у „Правилнику о условима 
испуштања отпадних вода у површинске воде“ и 
„Правилнику о условима испуштања отпадних вода у 
јавну канализацију“ („Службени гласник Републике 
Српске“ број 44/01) и уколико добију водопривредну 
сагласност или дозволу Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске; 
3.  Изградња путева, жељезничких пруга, паркиралишта 
и резервоара било које намјене, уколико се не спроведу 
мјере заштите у складу са најбоље доступним 
техникама и уколико за ту дионицу не добију 
водопривредну сагласност или дозволу Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републ. 
Српске;  
4.    Изградња колектора канализације, осим 
непропусног, који служи само за објекте који су на том 
подручју;  
5.    Изградња рибњака;  
6.    Изградња терена за камповање, спортских терена, 
туристичких и стамбених објеката 
       колективног становања;  
7.  Транспорт радиоактивних и других за воду штетних 
и опасних материја, без посебних 
      најава и спровођења мјера посебне пратње и 
заштите кроз та подручја  и уз спровођење 
      плана за акцидентна загађења;  
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8.     Свако складиштење нафте и нафтних деривата;  
9.     Свака рударска и грађевинска дјелатност којом се 
оштећује заштитни покров или  
        омогућује отворено сакупљање воде, осим 
активности испитивања које су предвиђене 
        служе функцији водоснабдијевања;  
10.  Отварање шљункара и пјескара, тресетишта 
позајмишта глине, засјека, каменолома, и 
       предузимање било којих пољопривредних и 
шумарских захвата којима би могла бити 
      оштећена активна зона тла или смањена дебљина 
кровине, поспјешила или убрзала 
      ерозију тла, осим радњи које то спрјечавају;  
11. Постављање торова, осим испаше;  
12. Отворено ускладиштење и примјена вјештачког 
ђубрива и других пестицида;  
13. Логоровање и купање у површинским водама;  
14. Прање возила, радних машина и уређаја, замјена 
уља, резервних дијелова и сл.;  
15. Отварање нових гробаља и укопавање на 
постојећим гробљима;  
16. Површинско и дубинско минирање;  
17. Употреба тла у пољопривредне сврхе, осим ливада;  
18. Друге активности за које се утврди да могу имати 
негативне посљедице на извориште „Комленац“ и 
здравље људи који се са тог изворишта снабдијевају 
водом за пиће.  

Члан 20.  
 

На подручју Уже заштитне зоне, могу остати већ 
постојећи стамбени објекти, као и индивидуални 
објекти за узгој стоке и перади - који су изведени уз ове 
стамбене објекте. На објектима из претходног става 
дозвољени су радови усмјерени на текуће одржавање, а 
у складу са условима дефинисаним актом о грађењу, 
издатим од стране мјесно надлежног органа. 
 
Санитарне отпадне воде из објеката на подручју уже 
заштитне зоне - из става 1. овог члана морају се 
прикупљати и транспортовати прописно пројектованим 
и изведеним канализационим системом. Канализациони 
систем мора бити водонепропустан на подручју уже 
заштитне зоне. 
 
У случајевима када се не врши пречишћавање 
прикупљених санитарних отпадних вода из претходног 
става овог члана, санитарне отпадне воде морају се 
испуштати изван подручја уже заштитне зоне 
изворишта „Комленац”.  
 

Члан 21.  
 

На подручју уже заштитне зоне изворишта, забрањују 
се све активности које нису у директној вези са 
уобичајеним радом и одржавањем водозахватних 
објеката. Активности које се проводе у циљу 
уобичајеног рада и одржавања водозахватних објеката 
не смију штетно дјеловати на извориште.  
 
Изузетно од одредаба става 1. овог члана, допуштају се 
сљедеће активности, у обиму који не утиче на квалитет 
подземне воде на изворишту:  
 

1. некомерцијални узгој траве, при чему се дозвољава 
употреба природног  

2. и вјештачког ђубрива у обиму који не угрожава 
квалитет воде на изворишту;  

 
3. провођење канализације и других инсталација, које 

служе за нормалан рад објеката за 
водоснабдијевање, у ком случају је одговарајућим 
пројектним и извођачким рјешењима, потребно 
осигурати да те инсталације не могу угрозити 
извориште;  

 
4. кретање становништва без ограничења и 

контролисане рекреативне активности, укључујући 
стазе за шетњу, трчање и вожњу бицикла, паркове 
за шетњу и сједење, при чему није дозвољена 
изградња спортских и рекреационих објеката;  

 
 

5. одржавање постојећих објеката, усмјерено на 
обезбјеђење правилног функционисања постојећих 
објеката, првенствено са аспекта прихвата и 
одвођења отпадних вода, те уклањања чврстог 
отпада, при чему није дозвољена промјена намјене 
објеката.  

 
 

3.    ЗОНА ШИРЕ ЗАШТИТЕ  
 

Члан 22. 
 
Зона шире заштите јесте тачно одређена и омеђена 
земљишна површина са, на њој постављеним 
објектима, који нису искључиво водопривредни, а који 
испуњавају услове за функционисање који су 
прописани Правилником, као и прилазним и 
унутрашњим путевима и другим објектима који 
непосредно служе широј зони заштите, која зону 
одређује тако да одговара времену тока подземне воде 
од 180 дана до водозахватног објекта најближег 
периферији те површине, са тим да најмања удаљеност 
вањске границе зоне од вањске границе Уже зоне 
заштите, не може бити мања од 200 метара.  
 
За извориште Комленац, граница зона шире заштите, на 
основу одређене стварне брзине тока подземне воде, би 
генерално требала бити на удаљености од 20.466 метара 
за бунар Б-1 и 67.765 метара за бунар Б-3. То значи да 
се граница зоне шире заштите, према времену тока 
подземне воде од 180 дана, сјеверно од бунара не може 
поставити на реалној удаљености, јер излази изван 
граница подземне вододјелнице и граница сливне 
површине, односно преко ријеке Уне и државне 
границе на сјеверу, што значи да вода из подручја изван 
ових граница никада неће доћи до бунара.  
 
Због тога се граница Зоне шире заштите одређује, тако 
да се подудара са границом зоне уже заштите, јужно од 
бунара лежи на крајњим границама подземне 
вододјелнице, источно и западно до граница сливне 
површине изворишта Комленац а сјеверно до ријеке 
Уне. Ова зона није ограђена. Означава се прописаним 
саобраћајним знаковима на приступним путевима. 
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Члан 23. 
 
На подручју у Зони шире заштите и појасу заштите 
изворишта „Комленац“ забрањено је:  
 
1. Упуштање отпадне воде у тло;  
2. Изградња објеката базне индустрије који испуштају 

радиоактивне или друге за воду штетне и опасне 
материје или отпадна вода (рафинерије нафте, 
нуклеарни реактори, металопрерађивачки погони, 
хемијске фабрике и сл.);  

3. Одлагање, задржавање и увођења у подземље 
радиоактивних твари.  

4. Одлагање, задржавање, увођење у подземље за 
воду опасних и штетних материја које су наведене 
у „Правилнику о условима испуштања отпадних 
вода у површинске воде“ и „Правилнику о 
условима испуштања отпадних вода у јавну 
канализацију“ („Сл. гласник Р.Српске“ број 44/01), 
осим ако се не ради о материјама које се могу 
испуштати у јавну канализацију и ако су те штетне 
материје у одведене непропусном канализацијом 
изван утицајног подручја; 

5. Изградња цјевовода за течности које су штетне и 
опасне за воду;  

6. Ускладиштење радиоактивних и других, за воду 
штетних и опасних материја,  осим у складиштења 
лож уља за домаћинство и погонског горива 
намјењеног за пољопривредне машине, ако су 
проведене најбоље доступне технике, као и 
сигурносне мјере за изградњу, довоз, пуњење, 
ускладиштење и употребу;  

7. Изградња резервоара и претакалишта за нафту и 
нафтне деривате, радиоактивне и остале, за воду 
опасне и штетне материје;  

8. Извођење истражних и експлоатационих бушотина 
за нафту, земни гас, минералну воду, радиоактивне 
материје и израда подземних складишта;  

9. Отворено ускладиштење и примјена хемијских 
средстава штетних за тло и воду, пестицида и 
средстава за регулисање и раст биља;  

10. Коришћење отпадних вода у пољопривреди, 
укључујући и оборинске воде са саобраћајних 
површина, те упуштање ових вода у акумулацију 
или њене притоке;  

11. Изградња насеља, болница, одмаралишта, 
индустријских и занатских погона, осим ако се 
отпадне воде из њих не одводе, у цјелости, 
непропусном канализацијом изван зоне заштите;  

12. Изградња сточних, перадарских и других фарми и 
товилишта;  

13. Изградња полетно - слијетних стаза у ваздушном 
саобраћају;  

14. Изградња војних складишта и сличних војних 
објеката;  

15. Изградња жељезничких и аутобуских станица и 
ауто-транспортних терминала;  

16. Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода 
и уређаја за спаљивање смећа;  

17. Изградња нових гробаља и проширење постојећих 
(хуманих и сточних);  

18. Формирање депоније чврстог отпада, планирки, 
мрциништа, аутоотпада и старог  

жељеза и других форми кориштеног металног 
отпада;  

19. Употреба материјала штетних за воду код изградње 
објеката (нпр. смола, битуменозни материјали, 
шљака и слично);  

20. Пражњење возила за одвоз фекалија;  
21. Упуштање у тло расхладних и термалних вода;  
22. Отварање ископа у површинском заштитном слоју 

земљишта, осим на мјестима изградње објеката;  
23. Експлоатација минералних сировина;  
24. Прање возила и замјена уља уз површинске воде;  
25. Напајање стоке из површинске воде и гоњење стоке 

преко водотока;  
26. Комерцијални узгој рибе, осим биолошког 

одржавања и порибљавања у природним токовима;  
27. Крчење шума и друге дјелатности које изазивају 

ерозију тла.  
 

Члан 24. 
 
На подручју шире заштитне зоне, могу остати већ 
постојећи стамбени објекти, као и индивидуални 
објекти за узгој стоке и перади који су изведени уз ове 
стамбене објекте. На објектима из претходног става, 
дозвољени су радови усмјерени на текуће одржавање, а 
у складу са условима дефинисаним актом о грађењу, 
издатим од стране надлежног органа.  
 
Санитарна отпадна вода из објеката на подручју шире 
заштитне зоне из става 1. овог члана мора се 
прикупљати и транспортовати прописно пројектованим 
и изведеним канализационим системом. 
 
Канализациони систем мора бити водонепропустан на 
подручју шире заштитне зоне. У случајевима када се не 
врши пречишћавање прикупљене санитарне отпадне 
воде из претходног става овог члана, санитарна отпадна 
вода мора се испустити изван подручја шире заштитне 
зоне водоцрпилишта „Комленац“.  
 

4.    ПОЈАСЕВИ ЗАШТИТЕ  
 

Члан 25. 
 

У простору Шире зоне заштите изворишта „Комленац“, 
одређени су појасеви заштите:  
- појас око транспортног цјевовода је у ширини два 

метра - са обје стране 
- цјевовода, у цијелој дужини;  
- појасеви на пумпним станицама и резервоарима су 

2.5 m (два и по метра), 
- са сваке стране резервоара, односно пумпне 

станице;  
Члан 26. 

 
На подручју појаса заштите изворишта забрањено је 
извођење радова, изградња објеката и обављање 
активности којима се могу загадити воде до изворишта.  
 
У појасу заштите важе све забране које важе за Зону 
уже заштите, а детаљно су прописане чланом 18. ове 
одлуке.  
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III - НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ОВЕ ОДЛУКЕ 
 

Члан 27. 
  

Одјељење за стамбено - комуналне послове општине 
Козарска Дубица врши надзор над провођењем ове 
одлуке на пословима из његове надлежности.  
 

Члан 28.  
 

Инспекцијски надзор над провођењем ове одлуке, 
односно над провођењем режима и мјера заштите - 
прописаних овом одлуком, врше органи Општинске и 
Републичке инспекције, и то:  
 
1. санитарна инспекција, у складу са надлежностима - 

дефинисаним санитарним прописима;  
 

2. водна инспекција, у складу са надлежностима - 
утврђеним Законом о водама;  

 
3. комунална полиција, у складу са надлежностима 

дефинисаним Законом о комуналним дјелатно-
стима;  

 
4. грађевинска инспекција, у складу са 

надлежностима - дефинисаним прописима  о 
просторном уређењу (Закон о просторном уређењу 
и грађењу Р.Српске); 

 
5. пољопривредна инспекција, у складу са 

надлежностима - дефинисаним Законом о 
пољопривредном земљишту;  

 
6. шумарска инспекција, у складу са надлежностима 

из Закона о шумама Р.Српске.  
 
 

IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
 

Новчаном казном од 1.000 до 10.000 КМ, казниће се за 
прекршај, правно лице:  
 
1. власник, односно корисник хидротехничког објекта 

ако врши извођење радова, изградњу, 
реконструкцију објеката или обавља активности 
противно заштитним мјерама прописаним у 
члановима: 16., 19., 21., 23. и 26. ове одлуке;  

2. власник, односно корисник хидротехничког објекта  
ако не поступи у складу са члановима: 16., 19., 21., 
23. и 26. ове одлуке;  

3. власник, односно корисник хидротехничког објекта  
ако предузме захвате на водном добру противно 
одредбама Закона о водама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 50/06, 
у даљем тексту Закон); 

 
4. ако не предузме радње заштите изворишта воде за 

пиће у складу са чланом 72., став1. Закона; 
5. ако не спроводи одлуку из члана 75. Закона, која се 

односи на заштиту изворишта; 

6. ако не спроведе и не поштује донесена ограничења 
и забране у осјетљивим подручјима, у складу са 
чланом 81. Закона; 

 
 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и 
одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у 
износу од 100 до 3.000 КМ.  
 
Новчаном казном од 100 до 1000 КМ казниће се, за 
прекршај, физичко лице:  
 
1. ако врши извођење радова, градњу, реконструкцију 

или обавља активности противно заштитним 
мјерама, прописаним у члановима: 16., 19., 21., 23.  
и  26. ове одлуке;  

 
2. ако нерационално и неекономично користи воду и  

уколико општу употребу воде врши супротно 
одредбама Закона; 

 
 

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29.  
 

Саставни дио ове одлуке је графички прилог на коjем 
су приказане границе зона санитарне заштите 
изворишта.  

Члан 30.  
 

На подручју Зоне непосредне заштите, Уже заштитне 
зоне и Шире зоне заштите извршиће се уређење 
простора и провођење заштитних мјера - у складу са 
овом одлуком и програмом заштите, у року од двије 
године од дана њеног доношења. Општина Козарска 
Дубица дужна је извршити радње из члана 8. oве 
одлуке, у року од годину дана од дана њеног доношења.  
„Водовод“ а.д. Козарска Дубица дужно је извршити 
радње из члaнова: 11. , 12., 13., 14., 15. и 16. ове Одлуке, 
а у року од годину дана од дана њеног доношења.  
 

Члан 31. 
 

Доносиоци планских докумената (просторни план, 
урбанистички план, регулациони планови, 
водопривредна основа, шумско-привредна основа) 
дужни су исте ускладити са одредбама ове одлуке, у 
року од 12 мјесеци од дана њеног доношења.  

 
Члан 32.  

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  гласнику Општине 
Козарска Дубицa“. 
 
Број: 02-013-2/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
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2. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-63/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 
  

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ФАРМА ВУЧЕН, Доњи Јеловац, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда ФАРМЕ Вучен, Доњи Јеловац, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 

 
II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, ФАРМИ Вучен, Доњи 
Јеловац, из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 2014, њива 7. класе, површине 35540 м², к.ч. 2016, 
њива 5. класе, површине 20037 м², к.ч. 2016, њива 6. 
класе, површине 5480 м², к.ч. 2012, воћњак 3. класе, 
површине 1598 м², к.ч. 1995/2, пашњак 4. класе, 
површине 1720 м², к.ч. 1996 - дио, пашњак 3. класе, 
површине 2701 м², к.ч. 1995/1 - дио, њива 7. класе, 
површине 18475 м², к.ч. 1993, ливада 5. класе, 
површине 9028 м², к.ч. 1991, воћњак 3. класе, површине 
772 м², к.ч. 1990, њива 5. класе, површине 10772 м², к.ч. 
1973, њива 5. класе, површине 6809 м², уписане у п.л. 
164/38, к.о. Клековци, а чине  блок парцелу К2-Б  у 
укупној површини 112932 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 796,30 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 796,30 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

 
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-7/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
3. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 



Број 1/15                                                                       Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

9 

шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-57/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ФАРМА ЛИШЧИНСКИ, Клековци бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда ФАРМЕ Лишчински, Клековци 
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине Козарска 
Дубица. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, ФАРМИ Лишчински, 
Клековци бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 1938, пашњак 3. класе, површине 20188 м², к.ч. 
1937, њива 6. класе, површине 1439 м², к.ч. 1939 - дио, 
пашњак 3. класе, површине 3769 м², к.ч. 1941 - дио, 
њива 6. класе, површине 7204 м², к.ч. 1942 - дио, ливада 
5. класе, површине 7404 м², к.ч. 1943 - дио, пашњак 4. 
класе, површине 27488 м², к.ч. 1947 - дио, њива 7. 
класе, површине 45889 м², к.ч. 1944 - дио, пашњак 4. 
класе, површине 10758 м², к.ч. 1946 - дио, њива 7. 
класе, површине 4965 м², к.ч. 1695 - дио, пашњак 4. 
класе, површине 2333 м², к.ч. 1694 - дио, њива 7. класе, 
површине 922 м², к.ч. 1945 - дио, пашњак 4. класе, 
површине 317 м², уписане у п.л. 164/38, к.о. Клековци, а 
чине  блок парцелу К2-Ц  у укупној површини 132676 
м² и к.ч. 932, пашњак 3. класе, површине 36669  м² 
уписане у п.л. 164/38 , к.о. Клековци, укупне површине 
169345 м² 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

 
III 

 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 1396,10 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 1396,10  КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-8/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
4. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-64/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 
  

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ФАРМА ВУЈАСИН, Божићи, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
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На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда ФАРМЕ Вујасин, Божићи, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 

 
II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, ФАРМИ Вујасин, 
Божићи из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 1954 – дио, ливада 6. класе, површине 1381 м², к.ч. 
1961 – дио, ливада 6. класе, површине 3880 м², к.ч. 
1962, њива 7. класе, површине 1462 м², к.ч. 1966/1 – 
дио, пашњак 3. класе, површине 4948 м², к.ч. 1965 – 
дио, њива 7. класе, површине 3567 м², к.ч. 1963 – дио, 
њива 7. класе, површине 4974 м², к.ч. 1964 – дио, њива 
7. класе, површине 11687 м², к.ч. 1689 – дио, њива 7. 
класе, површине 1468 м², к.ч. 1690 – дио, пашњак 4. 
класе, површине 2270 м², к.ч. 1688 – дио, њива 7. класе, 
површине 7624 м², к.ч. 1676 – дио, њива 6. класе, 
површине 5117 м², к.ч. 1677/4 – дио, пашњак 3. класе, 
површине 2926 м², к.ч. 1677/3 – дио, њива 5. класе, 
површине 1998 м², к.ч. 1682, пашњак 4. класе, 
површине 20050 м², уписане у п.л. 164/38, к.о. 
Клековци, а чине  блок парцелу К4-Д  у укупној 
површини 73352 м² и  
к.ч. 333 – дио, ливада 3. класе, површине 3128 м², к.ч. 
330 – дио, њива 6. класе, површине 16710 м², к.ч. 278/1, 
њива 6. класе, површине 21163 м², к.ч. 280, њива 6. 
класе, површине 4880 м², к.ч. 279/1, воћњак 2. класе, 
површине 2551 м², к.ч. 281, воћњак 2. класе, површине 
2371 м², уписане у п.л. 108/10 , к.о. Д. Срефлије, а чине 
блок парцелу ДС2-Б ,укупне површине 50803 м² и  
к.ч. 1947 – дио, њива 7. класе, површине 875 м², к.ч. 
1954 – дио, ливада 6. класе, површине 4179 м², к.ч. 
1960, њива 7. класе, површине 991 м², к.ч. 1958, њива 7. 
класе, површине 1332 м², к.ч. 1959, ливада 6. класе, 
површине 3605 м², к.ч. 1957 – дио, њива 7. класе, 
површине 5138 м², к.ч. 1961 – дио, ливада 6. класе, 
површине 1480 м², к.ч. 1696 – дио, њива 7. класе, 
површине 2125 м², к.ч. 1692 – дио, пашњак 4. класе, 
површине 2132 м², к.ч. 1691, њива 7. класе, површине 
11295 м², к.ч. 1689 – дио, њива 7. класе, површине 1897 
м², к.ч. 1690 – дио, пашњак 4. класе, површине 16054 
м², к.ч. 1702 – дио, њива 7. класе, површине 2185 м², 
к.ч. 1703 – дио, њива 7. класе, површине 1231 м², к.ч. 
1688 – дио, њива 7. класе, површине 8217 м², к.ч. 1682 – 
дио, пашњак 4. класе, површине 2306 м², к.ч. 1963 – 
дио, њива 7. класе, површине 2175 м², к.ч. 1964 – дио, 
њива 7. класе, површине 140 м², уписане у п.л. 164/38 , 
к.о. Клековци, а чине блок парцелу К4-Ц, укупне 
површине 67357 м². Укупна површина додијељеног 
пољопривредног земљишта је 191512 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 1350,10 КМ. 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 1350,10  КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 1268,40 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу. Годишња 
закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана 
унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

 
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-9/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
5. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
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3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-2/14 
од 27.01.2015.  године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на  24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
,,ФАРМА ПРОДАНОВИЋ,, Божићи  бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда,,ФАРМА ПРОДАНОВИЋ,, 
Божићи бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине Козарска 
Дубица. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, ,,ФАРМА 
ПРОДАНОВИЋ,, Божићи  бб из Козарске Дубице (у 
даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 
означено као : 
к.ч. дио 1947, њива, 7 класе површине 26774 м²  
уписана у п.л. 164/38, к.о. Клековци  и  к.ч. 260, њива, 6 
класе површине 9120 м² уписана у п.л. 64 к.о. Личани и 
обе су укупне површине  од  35894  м² . 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

 
III 

 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 215,40 КМ.  
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 215,40 КМ.  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 193,00 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-10/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
6. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоупави, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-56/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015.  године, 
донoси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ПП КОВАЧЕВИЋ, Демировац, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
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На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда ПП Ковачевић, Демировац, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 

 
II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, ПП Ковачевић из 
Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) додјељује 
се у закуп пољопривредно земљиште у својини 
Републике Српске означено као: к.ч. 229/2, њива 5. 
класе, површине 2322 м², уписана у п.л. 170, к.о. 
Демировац. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

 
III 

 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 18,60 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 18,60 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 
 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-11/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
7. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-70/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ПГ “Марија“, Влашковци, ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 

 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда ПГ „Марија“, Влашковци, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 

 
II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, ПГ „Марија“, 
Влашковци из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 994, пашњак 3. класе, површине 2281 м², к.ч. 995, 
пашњак 3. класе, површине 6202 м², к.ч. 997, њива 7. 
класе, површине 1921 м², к.ч. 998, њива 7. класе, 
површине 2802 м², к.ч. 1085/3, ливада 5. класе, 
површине 13820 м²,  
к.ч. 1085/4, ливада 5. класе, површине 3459 м², к.ч. 
1085/5, ливада 5. класе, површине 3054 м², к.ч. 1085/6, 
ливада 5. класе, површине 2603 м², к.ч. 1085/7, ливада 
5. класе, површине 1141 м², к.ч. 1085/8, ливада 5. класе, 
површине 498 м², к.ч. 1085/9, ливада 5. класе, површине 
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295 м², к.ч. 1086/2, ливада 2. класе, површине 3129 м², 
уписане у п.л. 176, к.о. Агинци, а које чине укупну 
површину од 41205 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

 
III 

 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 346,50 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 346,50 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-12/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
8. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 

алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-74/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015.  године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ВОЋЊАК БАРИШИЋ, Бијаковац,ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда ВОЋЊАК Баришић, Бијаковац, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 

 
II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, ВОЋЊАКУ Баришић, 
Бијаковац из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 266, њива 8. класе, површине 18278 м², уписана у 
п.л. 121, к.о. Бијаковац. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

 
III 

 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 109,70 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 109,70 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој, трећој и четвртој години 
закупа уплати годишњу закупнину у износу од 44,00 
КМ, који је умањен за запуштено пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп, а за остале године закупа 
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.  
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
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IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 

 

V 

 
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-13/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
9. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:  12.03.5-330-4402-
37/14 од 27.01.2015. године, Скупштина општине 
Kозарска Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. 
године, донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ШТАКИЋ ДУШКО, Доње Срефлије бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда, Штакић Душка, Доње Срефлије  
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине Козарска 
Дубица. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Штакић Душку, Доње 
Срефлије бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 286/2 – дио, њива 7. класе, површине 70843 м², к.ч. 
100 – дио, њива 7. класе, површине 2311 м²,  к.ч. 103 – 
дио, њива 7. класе, површине 1520 м², к.ч. 104, воћњак 
3. класе, површине 2005 м²,  к.ч. 110 – дио, њива 7. 
класе, површине 3781 м², к.ч. 111 – дио, њива 7. класе, 
површине 1103 м²,  а које чине блок парцелу ДС3-А, 
укупне површине  81563 м²,  уписану у п.л. 108, к.о. 
Доње Срефлије. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

 
III 

 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 497,40 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 497,40  КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 
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VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-14/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
10. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи,  („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-59/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
ХЕЋИМОВИЋ МИЛЕ, Клековци бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Хећимовић Миле, Клековци бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 

 
II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Хећимовић Мили, 
Клековци бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 1773 – дио, пашњак 4. класе, површине 1567 м², к.ч. 
1776 – дио, пашњак 4. класе, површине 1982 м², к.ч. 
1770/2 – дио, њива 6. класе, површине 6450 м², к.ч. 

1767/1, пашњак 4. класе, површине 7089 м², к.ч. 1767/2 , 
ливада 5. класе, површине 776 м²,  
к.ч. 1768 – дио, њива 7. класе, површине 238 м², к.ч. 
1766 – дио, њива 7. класе, површине 940 м², к.ч. 1765 – 
дио, пашњак 4. класе, површине 34228 м², к.ч. 1753 – 
дио, њива 7. класе, површине 18789 м², к.ч. 1943 – дио, 
пашњак 4. класе, површине 1799 м², к.ч. 1947 – дио, 
њива 7. класе, површине 1144 м², к.ч. 1944 – дио, 
пашњак 4. класе, површине 1417 м², уписане у п.л. 
164/38, к.о. Клековци, а чине  блок парцелу К1-Д у 
укупној површини 76419 м² и  
к.ч. 131/1, њива 4. класе, површине 6472 м², к.ч. 145, 
ливада 4. класе, површине 1480 м², к.ч. 146/1, ливада 4. 
класе, површине 13030 м², к.ч. 146/2, њива 5. класе, 
површине 8200 м², к.ч. 155, њива 6. класе, површине 
7130 м², к.ч. 158, њива 6. класе, површине 6350 м², к.ч. 
159, њива 6. класе, површине 5910 м², к.ч. 161/1, њива 
5. класе, површине 4830 м², к.ч. 161/2, ливада 4. класе, 
површине 8268 м², к.ч.161/3, њива 5. класе, површине 
5532 м², к.ч. 162, ливада 5. класе, површине 11660 м², 
уписане у п.л. 64 , к.о. Личани,  а чине блок парцелу Л1, 
укупне површине 78862 м²,  у укупној површини 
155281 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

 
III 

 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 1218,80 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 1218,80  КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 
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VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-15/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
11. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10. и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402 - 
81/14 од 27.01.2015. године, Скупштина општине 
Kозарска Дубица на 24. редовној сједници, одржаној 
26.02.2015. године, донoси 

 
О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ЛУКАЧ МИЛАН, Драксенић, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Лукач Миланa, Драксенић, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Лукач Милану, 
Драксенић,  из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 957, ливада 1. класе, површине 6730 м², уписана у 
п.л. 149, к.о. Драксенић и  

 к.ч. 1448/1, њива 6. класе, површине 4265 м², уписана у 
п.л. 170, к.о. Демировац, а које чине укупну површину 
од 10995 м². 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

 
III 

 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 106,40 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 106,40 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 

 
V 

 
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-16/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
12. 
 
На основу члана 59. Став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 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 
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Републике Српске“, број: 47/12), члана 30.став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-65/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТАУ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ХРЊАК ТОМИСЛАВ, Међеђа ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I 
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Хрњак Томислава, Међеђа, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Хрњак 
Томиславу,Међеђа,из Козарске Дубице (у даљем 
тексту: закупац) додјељује се узакуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 121/1 – дио, њива 5. класе, површине 17426 м², к.ч. 
135/1 – дио, њива 5. класе, површине 74234 м²,к.ч. 135/6 
– дио, њива 5. класе, површине 400 м², уписане у п.л. 
194, к.о. Међеђа, а чине блок парцелу И-4 у укупној 
површини 92060 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 736,50 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 736,50 КМ . 
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 
 
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-17/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
13. 
 
На основу члана 59. став3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30.став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-72/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТАУ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
РАДУЛОВИЋ МИЛАН, Божићи, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
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I 
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Радуловић Милана, Божићи, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Радуловић Милану, 
Божићи,из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се узакуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 1681 – дио, њива 6.класе, површине 8228 м², к.ч. 
1677/3 – дио, њива 5. класе, површине 8439 м², к.ч. 1668 
– дио, њива 6. класе, површине 20750 м², к.ч. 1615, 
њива 6. класе, површине 12901 м², к.ч. 1614, њива 6. 
класе, површине 997 м², к.ч. 1611 – дио, њива 6. класе, 
површине 8251 м², к.ч. 1608 – дио, њива 6. класе, 
површине 3879 м², к.ч. 1667/2, пашњак 4. класе, 
површине 7625 м², к.ч. 1667/1 – дио, њива 6. класе, 
површине 1189 м², уписане у п.л. 164/38, к.о. Клековци 
и  
к.ч. 7 – дио, ливада 5.класе, површине 4000 м²,к.ч. 10, 
ливада 5. класе, површине 11330 м², к.ч. 11 – дио, 
ливада 5. класе, површине 3130 м², к.ч. 304, ливада 5. 
класе, површине 4200 м², к.ч. 305, њива 7. класе, 
површине 5737 м², к.ч. 303 – дио, ливада 5. класе, 
површине 9187 м², к.ч. 307 – дио, пашњак 4. класе, 
површине 2198 м², к.ч. 306 – дио, ливада 5. класе, 
површине 5828 м², к.ч. 302 – дио, ливада 5. класе, 
површине 5329 м², к.ч. 301 – дио, ливада 5. класе, 
површине 98 м², уписане у п.л. 108/10, к.о. Дoње 
Срефлије,које чине блок парцелу К5-А у укупној 
површини 123296 м². 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 872,30 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 935,90 КМ . 
 
Годишња закупнина за остале године закупауплаћују се 
30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 
 
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-18/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
14. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-55/14 
од 27.01.2015  године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
САВКОВИЋ ГОРАН, Драксенић, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Савковић Горана, Драксенић,  
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Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
У складу са тачком I ове одлуке, Савковић Горану, 
Драксенић из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 534, њива 3. класе, површине 2065 м², к.ч. 536, 
њива 3. класе, површине 3200 м², уписане у п.л. 91, 
к.о.Чуклинац, а које чине укупну површину од 5265 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 52,70 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 52,70 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-19/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 

15. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-8/14 
oд  27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на  24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТОДОРОВИЋ ДРАГАНА, Доње Срефлије бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Тодоровић Драганe, Доње 
Срефлије  бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине Козарска 
Дубица. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Тодоровић Драгани, 
Доње Срефлије  бб из Козарске Дубице (у даљем 
тексту: закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч. 167/1, њива , 5 класе укупне површине  16246 м²,  
уписана у п.л.108/10, к.о. Доње Срефлије. 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 130.00 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 130.00 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
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IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
 
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-20/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
16. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-9/14  
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на  24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
ТАТИЋ МИЋО, ул.Личка бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
 
 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Татић Мићe, Личка бб, Козарска 
Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Козарска Дубица. 

 
II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Татић Мићи, ул. 
Личка бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
к.ч. бр. 369, њива 7 класе, површине 13758 м2, к.ч. 
бр.371, воћњак 4 класе, површине 1677 м2 и к.ч. бр.372 , 
пашњак 3 класе, површине 9824 м² све  уписане у п.л. 
бр. 112, к.о. Верија и које чине укупну површину од 
25259 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 192,90 КМ.  
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 192,90 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 96,50 КМ, који 
је умањен за запуштено пољопривредно земљиште које 
се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
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V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-21/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
17. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:  12.03.5-330-4402-7/14 
oд 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на  24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
ТРКУЉA МИЛАН, Kadин Јеловац бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Тркуља Миланa, Кадин Јеловац 
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине Козарска 
Дубица. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Тркуља Милану, 
Кадин Јеловац бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 

закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч. бр. 725, њива 4 класе, површине 2957 м2, уписана у 
п.л. 160, к.о.Божићи и  к.ч. бр.992, њива 5 класе, 
површине 4722 м2 , к.ч. бр.993, ливада 4 класе, 
површине 3208 м² , к.ч. 994, ливада 4 класе, површине 
1589 м², к.ч.995, њива 5 класе, површине 677 м², к.ч. 
1014, воћњак 2 класе, површине 559 м², к.ч. 1015 , њива 
5 класе површине 2494 м² и к.ч. 1103, њива 6 класе, 
површине 1657 м² све  уписане у п.л. бр. 266, к.о. Кадин 
Јеловац  и које све заједно чине укупну површину од 
17863 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 149,00 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 149,00 КМ .  
 
Закупац  у другој, трећој и четвртој години закупа  не 
плаћа годишњу закупнину  за пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп јер је 100% запуштено, а 
за остале године закупа годишњу закупнину уплаћује у 
пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћујe 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 
 
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
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VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-22/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
18. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-24/14  
oд  27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. редовној сједници, одржаној 26.02.2015.  
године, донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
КОНДИЋ ВЕЛИМИР, Клековци бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Кондић Велимирa, Клековци бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 

 
II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Кондић Велимиру, 
Клековци  бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 771/1, ливада 6. класе, површине 3000 м², к.ч. 771/1, 
ливада 5. класе, површине 5322 м², к.ч. 770, ливада 4. 
класе, површине 9705 м², к.ч. 770, ливада 3. класе, 
површине 10800 м², к.ч. 769, ливада 3. класе, површине 
3720 м², к.ч. 769, ливада 4. класе, површине 6455 м², 
к.ч. 735, ливада 3. класе, површине 11224 м², к.ч. 736, 
ливада 3. класе, површине 2400 м², к.ч. 737, ливада 3. 
класе, површине 2530 м², к.ч. 738, ливада 3. класе, 
површине 8926 м², к.ч. 742, ливада 3. класе, површине 

5971 м², к.ч. 743, ливада 3. класе, површине 2596 м², 
к.ч. 744, ливада 4. класе, површине 2935 м²,  
к.ч. 745, ливада 4. класе, површине 4194 м², к.ч. 734, 
ливада 4. класе, површине 8422 м², к.ч. 680- дио, ливада 
4. класе, површине 654 м², к.ч. 681 - дио, ливада 3. 
класе, површине 2154 м², к.ч. 683- дио, ливада 3. класе, 
површине 2813 м², уписане у п.л. 164/38, к.о.Клековци, 
а које чине блок парцелу К-6 , укупне површине 
93821м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

 
III 

 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 883,20 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 883,20 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

 
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 
 
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-23/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
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19. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05, и 
98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:  12.03.5-330-4402-6/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
ТРУБАРАЦ МИЛОРАД, Пуцари бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда,Трубарац Милорада, Пуцари  бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Трубарац Милораду, 
Пуцари  бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч.  648/1, воћњак , 2 класе површине 53202 м² и к.ч. 
648/2, воћњак, 2 класе површине 20485 м² обе уписане у 
п.л. 121, к.о. Бијаковац, укупне површине 73687 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 810,60 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 810,60  КМ.  

Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 405,30 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-24/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
20. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоупави, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-28/14 
oд 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. редовној сједници, одржаној 26.02.2015. 
године, донoси 
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О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
МАНДИЋ МИЛАН, Међеђа бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда, Мандић Милана, Међеђа  бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Мандић Милану, 
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 811, ливада 2. класе, површине 6508 м², к.ч. 811- 
дио, ливада 4. класе, површине 7852м², к.ч. 812 - дио, 
трстици и мочваре 1. класе, површине 1650 м², к.ч. 814 - 
дио, трстици и мочваре 1. класе, површине 603 м², к.ч. 
815 - дио, ливада 4. класе, површине 1831 м², к.ч. 816 - 
дио, ливада 5. класе, површине 5363 м², к.ч. 898 - дио, 
ливада 5. класе, површине 759 м² а које чине блок 
парцелу Д-2,  укупне површине  24566 м² ,  уписану у 
п.л. 187, к.о. Млинарице . 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања ратарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 234,60 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 234,60  КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 204,00 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 

закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-25/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
21. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник  Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-40/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси: 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
КНЕЖЕВИЋ РАДОВАН, Клековци, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Кнежевић Радованa, Клековци, 
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Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Кнежевић Радовану, 
Клековци из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 591, ливада 5. класе, површине 841 м², к.ч. 592, 
њива 3. класе, површине 5207 м², уписане у п.л. 164/38, 
к.о. Клековци, а које чине укупну површину од 6048 м². 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 58,80 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 58,80  КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-26/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 

22. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-67/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. редовној сједници, одржаној 26.02.2015. 
године, донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
КРНЕТА ЈОВАН, Д. Срефлије,ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Крнета Јованa, Д. Срефлије, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Крнети Јовану, Д. 
Срефлије из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: к.ч. 161, њива 
4. класе, површине 4050 м², уписане у п.л. 108/10, к.о. 
Д. Срефлије. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 36,50  КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 36,50 КМ .  
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Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-27/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
23. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоупави, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:  12.03.5-330-4402-25/14   
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. редовној сједници, одржаној 26.02.2015.  
године, донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
КОНДИЋ МИЛАН, Клековци бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Кондић Милана, Клековци  бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Кондић Милану, 
Клековци бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно земљиште 
у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 1942 – дио, ливада 5. класе, површине 74 м², к.ч. 
1943 – дио, пашњак 4. класе, површине 4908 м², к.ч. 
1754 – дио, њива 7. класе, површине 8120 м², к.ч. 1753 – 
дио, њива 7. класе, површине 12864 м², к.ч. 1763 – дио, 
њива 7. класе, површине 415 м², к.ч. 1762 – дио, воћњак 
3. класе, површине 828 м², к.ч. 1764 – дио, њива 7. класе, 
површине 7567 м²,  к.ч. 1765 – дио, пашњак 4. класе, 
површине 37146 м², к.ч. 1776 – дио, пашњак 4. класе, 
површине 13731 м²,  к.ч. 1772, пашњак 4. класе, 
површине 8768 м², к.ч. 1773 – дио, пашњак 4. класе, 
површине 5859 м², уписане у п.л.164/38  , к.о. Клековци, 
а које чине  блок парцелу К1-Ц   површине 100280 м².  
к.ч. 1770/2 – дио, њива 6. класе, површине 1098 м², к.ч. 
1768 – дио, њива 7. класе, површине 6936 м², к.ч. 1767/2 
– дио, ливада 5. класе, површине 4764 м², к.ч. 1766, 
њива 7. класе, површине 2497 м², к.ч. 1751, пашњак 4. 
класе, површине 28615 м², к.ч. 1765 – дио, пашњак 4. 
класе, површине 2249 м², к.ч. 1749, њива 7. класе, 
површине 10910 м², 
 к.ч. 1750, њива 7. класе, површине 9312 м², к.ч. 1695 – 
дио, пашњак 4. класе, површине 353 м², к.ч. 1945 – дио, 
пашњак 4. класе, површине 2021 м², к.ч. 1944 – дио, 
пашњак 4. класе, површине 4780 м², уписане у 
п.л.164/38  , к.о. Клековци,  а које чине блок парцелу К1-
Е ,  површине 73535 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 1371,20 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 1371,20 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 
30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
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IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-28/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
24. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:12.03.5-330-4402-41/14 
од 27.01.2015.године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица  на 24. редовној сједници, одржаној 26.02.2015. 
године, донoси 
  
  

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
КНЕЖЕВИЋ РАЈКО, Међеђа бб, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Кнежевић Рајка, Међеђа  бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Кнежевић Рајку, 
Међеђа   бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 121/1 – дио, њива 5. класе, површине 17105 м², к.ч. 
135/1 – дио, њива 5. класе, површине 96001 м², уписане 
у п.л. 194, к.о. Међеђа, а чине  блок парцелу И-1  у 
укупној површини 113106 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 904,90 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 904,90 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 633,30 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
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V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-29/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
25. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоупави, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-35/14  
од   27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
, ЂЕКАНОВИЋ МИОДРАГ , Међеђа бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Ђекановић Миодрагa , Међеђа  
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине Козарска 
Дубица. 

 
 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Ђекановић Миодрагу, 
Међеђа   бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч.768- дио, њива 4. класе, површине 134 м², к.ч.764, 
трстици и мочваре 1. класе, површине 2302 м², к.ч.765- 
дио, њива 4. класе, површине 5656 м², к.ч.769-дио, 
трстици и мочваре 1. класе, површине 1144 м², к.ч.770-
дио, трстици и мочваре 1. класе, површине 1762 м², 
к.ч.772, трстици и мочваре 1. класе, површине 4444 м², 
к.ч.773, ливада 3. класе, површине 2825 м², к.ч.774, 
ливада 5. класе, површине 1171 м², к.ч.775/1, ливада 2. 
класе, површине 4500 м², к.ч.775/1, ливада 3. класе, 
површине 1300 м², к.ч.775/1, ливада 4. класе, површине 
2805 м², к.ч.775/2, ливада 4. класе, површине 3309 м², 
к.ч.775/2, ливада 2. класе, површине 6600 м², к.ч.776, 
ливада 2. класе, површине 8072 м², к.ч.779, трстици и 
мочваре 1. класе, површине 1104 м², к.ч.780, њива 3. 
класе, површине 3283 м², к.ч.808, ливада 4. класе, 
површине 6312 м², к.ч.808 - дио, ливада 2. класе, 
површине 1355 м², к.ч.809, ливада 2. класе, површине 
23000 м², к.ч.831 - дио, трстици и мочваре 1. класе, 
површине 6032 м², к.ч.891/4- дио, ливада 5. класе, 
површине 2957 м², к.ч.893/9, трстици и мочваре 1. 
класе, површине 18123 м², к.ч.894, трстици и мочваре 1. 
класе, површине 4778 м², к.ч.899-дио, трстици и 
мочваре 1. класе, површине 14750 м², к.ч.900, ливада 2. 
класе, површине 25632 м², к.ч. 901- дио, ливада 3. 
класе, површине 4976 м², к.ч.902- дио, трстици и 
мочваре 1. класе, површине 585 м², к.ч.905 - дио, 
пашњак 1. класе, површине 24578 м², к.ч.906/3 - дио, 
ливада 5. класе, површине 1482 м²,  све уписане у п.л. 
187, к.о. Млинарице а које заједно чине блок парцелу - 
Ф – укупне површине 184971 м² . 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 2048,70 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 2048,70  КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој, трећој и четвртој години 
закупа уплати годишњу закупнину у износу од 758,00 
КМ, који је умањен за запуштено пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп, а за остале године закупа 
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.  
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
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водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-30/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
26. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5/330/4402/39/14 
oд 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на  24. сједници, одржаној 26.02.2015. године,  
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
КНЕЖЕВИЋ БЛАГОЈА, Клековци, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 

прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Кнежевић Благоје, Клековци, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Кнежевић Благоји, 
Клековци из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 632, ливада 4. класе, површине 3440 м², уписана у 
п.л. 131, к.о. Скључани. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 31,00 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 31,00 КМ .  
 
Закупац  у другој, трећој и четвртој години закупа  не 
плаћа годишњу закупнину  за пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп јер је 100% запуштено, а 
за остале године закупа годишњу закупнину уплаћује у 
пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћујe 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

 
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 
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VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-31/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
27. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоупави, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.) члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:  12.03.5-330-4402-
22/14 од  27.01.2015. године, Скупштина општине 
Kозарска Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. 
године,  донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
КАВЕЏИЈА МИРКО, Мирковац бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Кавеџија Миркa, Мирковац  бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Кавеџија Мирку, 
Мирковац  бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 296-дио, ливада 5. класе, површине 443 м², к.ч. 295-
дио, ливада 5. класе, површине 1102  м², к.ч. 292-дио, 

њива 7. класе, површине 6998 м², к.ч. 17 - дио, пашњак 
4. класе, површине 1396 м², к.ч. 286/2, њива 7. класе, 
површине 6289 м², к.ч. 287 -дио, њива 7. класе, 
површине 1104 м², к.ч. 288, ливада 5. класе, површине 
11177 м², к.ч. 289 - дио, ливада 5. класе, површине 
10057 м², к.ч. 290, ливада 5. класе, површине 10035 м², 
к.ч. 291-дио, ливада 5. класе, површине 9639 м², к.ч. 18, 
пашњак 4. класе, површине 5760 м², к.ч. 19, пашњак 4. 
класе, површине 4615 м², к.ч. 20, пашњак 4. класе, 
површине 5420 м², к.ч. 21 - дио, пашњак 4. класе, 
површине 12072 м²,  уписане у п.л. 108/10 у к.о. Доње 
Срефлије и к.ч. 1606-дио, њива 6. класе, површине 159 
м², к.ч. 1607- дио, њива 6. класе, површине 357 м², к.ч. 
1622-дио, њива 6. класе, површине 1230 м², к.ч. 1605-
дио, њива 6. класе, површине 26183 м², к.ч. 1604-дио, 
њива 6. класе, површине 1825 м², к.ч. 1621-дио, њива 6. 
класе, површине 6692 м², к.ч. 1623-дио, њива 6. класе, 
површине 1020 м²,          
к.ч. 1624-дио, њива 6. класе, површине 4703 м², к.ч. 
1627-дио, њива 6. класе, површине 8879 м², к.ч. 1628-
дио, њива 6. класе, површине 858 м², к.ч. 1632, њива 7. 
класе, површине 10460 м², к.ч. 1633-дио, њива 6. класе, 
површине 1786 м², к.ч. 1631-дио, њива 6. класе, 
површине 4636 м², к.ч. 1625 -дио, њива 6. класе, 
површине 6676 м², уписане у п.л. 164/38 у к.о. Клековци 
а које све заједно чине блок парцелу К5-Д укупне 
површине 161571 м².    
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 1143,10 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 1143,10 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
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V 

 
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-32/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
28. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоупави, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:  12.03.5-330-4402-
14/14 од 27.01. 2015. године, Скупштина општине 
Kозарска Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. 
године,  донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
ЂУРЂЕВИЋ ВЕЛEМИР , Кадин Јеловац бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда, Ђурђевић Велeмирa, Кадин 
Јеловац бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине Козарска 
Дубица. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Ђурђевић Велeмиру, 
Кадин Јеловац   бб из Козарске Дубице (у даљем 

тексту: закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч. 918, њива , 5 класе површине  2340 м², к.ч. 919, 
воћњак, 2 класе површине 2661 м² и к.ч. 920, њива, 5 
класе површине 15499 м²  све уписане у п.л. 266, к.о. 
Кадин Јеловац укупне површине 20500 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 172,00 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 172,00  КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 86,00 КМ, који 
је умањен за запуштено пољопривредно земљиште које 
се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-33/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
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29. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-15/14 
oд  27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ДРАГИЧЕВИЋ ДРАГОМИР, Верија ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Драгичевић Драгомира, Верија 
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине Козарска 
Дубица. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Драгичевић 
Драгомиру, Верија бб из Козарске Дубице (у даљем 
тексту: закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
 к.ч. бр. 89, њива 7 класе, површине 16520 м2 ,  уписана 
у п.л. бр. 181/2, к.о. Новоселци. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње  на период од 10 година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 99,10 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 99,10  КМ .  
 

Закупац је дужан да у другој, трећој и четвртој години 
закупа уплати годишњу закупнину у износу од 29.70 
КМ, који је умањен за запуштено пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп, а за остале године закупа 
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-34/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
30. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:  12.03.5-330-4402-
34/14 oд 27.01.2015. године, Скупштина општине 
Kозарска Дубица на 24. редовној сједници, одржаној 
26.02.2015. године, донoси 
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О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
, ЂЕКАНОВИЋ НЕЂО, Међеђа бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда, Ђекановић Неђe, Међеђа  бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Ђекановић Неђи, 
Међеђа   бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 892 – дио, ливада 5. класе, површине 936 м², к.ч. 
895/3 – дио, ливада 5. класе, површине 11502 м², 
уписане у п.л. 187, к.о. Млинарице, а чине  блок 
парцелу А-3  у укупној површини 12438 м² и  
к.ч. 121/1 – дио, њива 5. класе, површине 29440 м², к.ч. 
135/1 – дио, њива 5. класе, површине 35677 м², уписане 
у п.л. 194 , к.о. Међеђа,  а чине блок парцелу И-2 
,укупне површине 65117 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 620,40 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 620,40  КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 289,10 КМ, у 
четвртој години закупа уплати годишњу закупнину у 
износу од 520,90 КМ, који је умањен за запуштено 
пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а за 
остале године закупа годишњу закупнину уплаћује у 
пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-35/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
31. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj: 93/06, 86/07, 14/10. и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.)  и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-75/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24.сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ВУКИЋ МИЛАНЧЕ, Д. Градина,ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
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најповољнија понуда Вукић Миланчета, Д. Градина, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Вукић Миланчету, 
Д.Градина из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 1009, ливада 3. класе, површине 5080 м², к.ч. 1004, 
њива 3. класе, површине 2000 м², к.ч. 1005, ливада 2. 
класе, површине 6640 м², к.ч. 1005, ливада 3. класе, 
површине 6000 м², к.ч. 1009, ливада 2. класе, површине 
7740 м², уписане у п.л. 54, к.о. Дoња Градина, а које 
чине укупну површину од 27460 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 289,00 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 289,00 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 
 
 

VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-36/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
32. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-53/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 
  

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
ДОДИК ВЕСНА, Међеђа, ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 

 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Додик Веснe, Међеђа, Козарска 
Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Додик Весни, Међеђа, 
из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: к.ч. 23/2, 
ливада 2. класе, површине 2317 м², к.ч. 24, ливада 2. 
класе, површине 24664 м², уписане у п.л. 194, к.о. 
Међеђа, а које чине укупну површину од 26981 м². 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
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III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 296,80 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 296,80 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој, трећој и четвртој години 
закупа уплати годишњу закупнину у износу од 25,50 
КМ, који је умањен за запуштено пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп, а за остале године закупа 
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-37/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
33. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 

(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-50/14 
од 27.01. 2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ГОГА МИРКО, Међеђа,ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 

 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Гога Миркa, Међеђа, Козарска 
Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Гога Мирку, Међеђа 
из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: к.ч. 7/1, 
ливада 2. класе, површине 4911 м², уписана у п.л. 194, 
к.о. Међеђа. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 54,00 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 54,00 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој, трећој и четвртој години 
закупа уплати годишњу закупнину у износу од 5,40 
КМ, који је умањен за запуштено пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп, а за остале године закупа 
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
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водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-38/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
34. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-61/14 
од 27.01.2015.  године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ЋУВРК МИЛЕНА, МЕЂЕЂА, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 

најповољнија понуда Ћуврк Милене, Међеђа  бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Ћуврк Милени, 
Међеђа   бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 889 – дио, њива 5. класе, површине 7567 м², к.ч. 
895/1 – дио, ливада 5. класе, површине 73047 м², 
уписане у п.л. 187, к.о. Млинарице, а чине  блок 
парцелу Ц-1  у укупној површини 80614 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 644,90 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 644,90 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-39/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
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35. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-27/14 
oд  27.01.2015.  године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.12.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ГРАХОВАЦ РАДОВАН, Клековци бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Граховац Радованa, Клековци  бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Граховац Радовану , 
Клековци  бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч. 1939 – дио, пашњак 3. класе, површине 1328 м², к.ч. 
1941 – дио, њива 6. класе, површине 2550 м², к.ч. 1940, 
пашњак 4. класе, површине 1094 м², к.ч. 1997, ливада 5. 
класе, површине 10051 м², к.ч. 1996 – дио, пашњак 3. 
класе, површине 8935 м², к.ч. 1995/1 – дио, њива 7. 
класе, површине 9807 м², к.ч. 1943 – дио, пашњак 4. 
класе, површине 2784 м², к.ч. 1947 – дио, њива 7. класе, 
површине 44097 м², уписане у п.л. 164/38 у к.о. 
Клековци а све заједно чине   блок парцелу К2-Д, 
укупне површине 80646 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 
 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 556,70 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 556,70 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-40/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
36. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
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шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-16/14 
од  27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015.  године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
ГРБАВАЦ ВЕЛИБОРКА , Драксенић бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 
I 
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Грбавац Велиборка , Драксенић 
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине Козарска 
Дубица. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Грбавац  Велиборки  , 
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
 к.ч. 1028/2 , пашњак, 2 класе укупне површине од 3145 
м² уписана у п.л.149/41 , к.о. Драксенић 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања ратарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 34,60 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 34,60 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-41/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
37. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-52/14 
од 27.01.2015.  године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ГРБИЋ ДРАЖЕН, Демировац, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Грбић Дражена, Демировац, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Грбић Дражену, 
Демировац из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
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земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 103, ливада 2. класе, површине 7272 м², к.ч. 236, 
њива 4. класе, површине 9107 м², к.ч. 310, њива 4. 
класе, површине 8369 м², к.ч. 339/1, ливада 2. класе, 
површине 11086 м², к.ч. 339/4, ливада 2. класе, 
површине 563 м², к.ч. 1258/1, њива 5. класе, површине 
10320 м², уписане у п.л. 170, к.о. Демировац, а које чине 
укупну површину од 46717 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 447,90 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 447,90 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-42/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

38. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-3/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на  24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ЋУРГУЗ ПАНЕ, Побрђани бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда, Ћургуз Пане, Побрђани, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Ћургуз Пани, 
Побрђани   бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као :  
к.ч. 771, ливада, 4 класе укупне површине 6276 м², к.ч. 
772, ливада, 4 класе површине 5203 м², к.ч. 776, ливада , 
4 класе површине 6358 м², к.ч. 777, њива, 6 класе 
површине  14959 м² и к.ч. 778, њива, 5 класе површине 
4228 м² све уписане у п.л.131, к.о. Побрђани и чине 
укупну површину од 37024 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 284,10 КМ.  
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Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 284,10  КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 142,00 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-43/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
39. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05, 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 

прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-42/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
ПРОДАНОВИЋ РАЈКО ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 

 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Продановић Рајкa, Козарска 
Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Продановић Рајку из 
Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) додјељује 
се у закуп пољопривредно земљиште у својини 
Републике Српске означено као: к.ч. 713, воћњак 1. 
класе, површине 2353 м², к.ч. 714, њива 5. класе, 
површине 6368 м², уписане у п.л. 164, к.о. Горњоселци 
и  
к.ч. 1059, њива 3. класе, површине 3543 м², к.ч. 1156, 
ливада 4. класе, површине 6473 м², к.ч. 1157, пашњак 3. 
класе, површине 969 м², уписане у п.л. 266, к.о. Кадин 
Јеловац, 
а које чине укупну површину од 19706 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 182,60 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 182,60 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 91,30 КМ, који 
је умањен за запуштено пољопривредно земљиште које 
се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
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IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-44/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
40. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-54/14 
од 27.01.2015 године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на  24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
РАДАКОВИЋ ЉУБОМИР, Демировац, ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 
 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Радаковић Љубомирa, Демировац, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Радаковић Љубомиру, 
Демировац из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч. 543, ливада 3. класе, површине 6253 м², к.ч. 543, 
ливада 4. класе, површине 11930 м², к.ч. 1448/2, њива 6. 
класе, површине 2836 м², к.ч. 155, њива 4. класе, 
површине 2864 м², к.ч. 156, њива 4. класе, површине 
1919 м², к.ч. 157, њива 4. класе, површине 1994 м², к.ч. 
158, њива 4. класе, површине 497 м², к.ч. 346/2, ливада 
2. класе, површине 2630 м², к.ч. 517/1, њива 3. класе, 
површине 10727 м², уписане у п.л. 170, к.о. Демировац, 
а које чине укупну површину од 41650 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 388,70 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 388,70 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
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V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-45/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
41. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:  12.03.5-330-4402-
12/14 од  27.01.2015. године, Скупштина општине 
Kозарска Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015.  
године, донoси: 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
МИЛИЋ ГОРАН, Међувође бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Милић Горана, Брекиња бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 
У складу са тачком I ове одлуке,  Милић Горану, 
Брекиња бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 

закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 646 , њива, 6  класе, укупне површине 22155 м², к.ч 
898/3, ливада, 6 класе површине 1908 м², к.ч. 900, 
ливада, 6 класе, површине 13770 м² ,   уписане у п.л. 
152 , к.о. Брекиња, а које чине укупну површину од 
37833 м². 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
. 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 227,00 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 227,00 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој, трећој и четвртој години 
закупа уплати годишњу закупнину у износу од 90,80 
КМ, који је умањен за запуштено пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп, а за остале године закупа 
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-46/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
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42. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-33/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ПРОДАНОВИЋ ДОБРИСЛАВ, Срефлије бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Продановић Добрислава, 
Срефлије  бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине Козарска 
Дубица. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Продановић 
Добриславу, Срефлије бб из Козарске Дубице (у даљем 
тексту: закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 286/2, њива 7. класе, површине 8472 м², к.ч. 285- 
дио, пашњак 4. класе, површине 1706 м², к.ч. 286/1- 
дио, воћњак 3. класе, површине 6685 м², к.ч. 109, њива 
7. класе, површине 1165м², к.ч. 108, воћњак 2. класе, 
површине 1370 м², к.ч. 107, њива 7. класе, површине 
8366 м², к.ч. 106, њива 7. класе, површине 6004 м², к.ч. 
110 - дио, њива 7. класе, површине 15874м², к.ч. 111 - 
дио, њива 7. класе, површине 15543 м², к.ч. 282 - дио, 
пашњак 4. класе, површине 2097 м²,  а које чине блок 
парцелу ДС3-Б, укупне површине 67282 м²,   уписану у 
п.л.108/10, к.о. Доње Срефлије . 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 458,60 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 458,60 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-47/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
43. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
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шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-38/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
РАДМАНОВИЋ НЕНАД, Демировац, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Радмановић Ненада, Демировац, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке Радмановић Ненаду, 
Демировац из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 1677, ливада 3. класе, површине 11760 м², уписане 
у п.л. 149, к.о. Драксенић. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 117,60 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 117,60 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-48/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
44. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-10/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на  24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
МИРИЋ БРАНКО, Демировац бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Мирић Бранка, Демировац бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Мирић Бранку, 
Демировац бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
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закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч. бр. 864, ливада 3 класе, површине 10977 м2,  
уписана у п.л. бр. 170, к.о. Демировац . 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања ратарске 
производње  на период од 10 година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 109,80 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 109,80 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 66,00 КМ, који 
је умањен за запуштено пољопривредно земљиште које 
се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-49/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 

45. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-11/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
МИЛОШЕВИЋ ЖАРКО, М.Антића бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Милошевић Жаркa, М.Антића бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Милошевић Жарку, 
М.Антића бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч. 219 , њива, 6 класе укупне површине 4582 м², к.ч 
220, ливада, 5 класе површине 12425  м², уписане у п.л. 
207, к.о. Пуцари  и к.ч. 1063, ливада , 4 класе  површине 
10342 м², к.ч. 1064 , пашњак , 3 класе , 12022   уписане у 
п.л. 179/12 , к.о. Гуњевци  а које чине укупну површину 
од 39371 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 340,20 КМ.  
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Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 340,20 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 170,10 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-50/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
46. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоупави, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-13/14 
од  27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
МИЛАНОВИЋ БОГДАН, Доње Срефлије бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Милановић Богданa, Доње 
Срефлије  бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине Козарска 
Дубица. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Милановић Богдану, 
Доње Срефлије  бб из Козарске Дубице (у даљем 
тексту: закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч. 365, њива, 7 класе укупне површине 57890 м²,  
уписана у п.л.167, к.о. Доње Срефлије. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 347,30 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 347,30 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 173,70 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
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ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-51/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
47. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоупави, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-30/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
ДРАГИЋ МИЛАНОВИЋ, Mеђеђа бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Милановић Драгићa, Међеђа бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Милановић Драгићу, 
Међеђа  бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 892- дио, ливада 5. класе, површине 5175 м², к.ч. 
892- дио, ливада 5. класе, површине 15148 м², к.ч. 893/2 
- дио, трстици и мочваре 1. класе, површине 953 м², к.ч. 
895/3 - дио, ливада 5. класе, површине 55758 м²,  које 
заједно чине блок парцелу А-1 , укупне површине 
77034 м², уписану у п.л. 187, к.о.Млинарице  
. 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 620,10 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 620,10 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој, трећој и четвртој години 
закупа уплати годишњу закупнину у износу од 173,60 
КМ, који је умањен за запуштено пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп, а за остале године закупа 
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 
  

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
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VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-52/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
48. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоупави, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:  12.03.5-330-4402-
29/14 oд 27.01.2015. године, Скупштина општине 
Kозарска Дубица на  24. сједници, одржаној 26.02.2015. 
године, донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
МАРИЧИЋ СТОЈАН, Клековци бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда, Маричић Стојанa, Клековци бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Маричић Стојану, 
Клековци  бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 172, ливада 4. класе, површине 3550 м², к.ч. 173, 
њива 6. класе, површине 2450 м²,  
к.ч. 174, њива 6. класе, површине 14290 м², к.ч. 175, 
воћњак 3. класе, површине 1080 м², 
к.ч. 176, њива 6. класе, површине 2236 м², к.ч. 177, 
њива 6. класе, површине 19790 м²,   
к.ч. 178, њива 6. класе, површине 4150 м², к.ч. 179, 
њива 5. класе, површине 9020 м², а које чине блок 

парцелу Л-2 , укупне површине 56566 м² уписана у 
п.л.64 , к.о. Личани. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања ратарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 372,40 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 372,40 КМ.  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 223,40 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-53/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
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49. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2.  Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05.и 98/13.) члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица, број: 3/14.), члана 113. Пословника о раду 
Скупштине општине Козарска Дубица, („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и 
претходно прибављене сагласности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 
12.03.5-330-4402-21/14  од 27.01.2015. године, 
Скупштина општине Kозарска Дубица на 24. сједници, 
одржаној 26.02.2015. године, донoси 
  

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
БАБИЋ СТАНОЈА, Бијаковац бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Бабић Станоја, Бијаковац  бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Бабић Станоји 
,Бијаковац  бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 801, воћњак, 2  класе, укупне површине  12591 м², 
к.ч. 802, њива, 6 класе, површине 6236 м², к.ч. 799, 
њива, 6 класе,површине 11172 м², к.ч. 805, воћњак, 2 
класе, површине 47425 м², к.ч.823, воћњак, 2 класе, 
површине 59147 м², к.ч. 825, њива, 6 класе површине 
10282 м², к.ч. 828, њива, 6 класе површине 23108 м², 
к.ч. 826, пашњак, 4 класе, површине 8396 м²  уписане у 
п.л. 121, к.о. Бијаковац, а које чине укупну површину 
од 178357 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 
 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 1691,10 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 1691,10 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-54/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
50. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 



Број 1/15                                                                       Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

50 

шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-68/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
МИЈИЋ ЂУРАЂ, Д.Срефлије, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Мијић Ђурађа, Д.Срефлије, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Мијић Ђурађу, Дoње 
Срефлије из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 6, ливада 5. класе, површине 12730 м², к.ч. 7 - дио, 
ливада 5. класе, површине 6231 м², к.ч. 308 - дио, њива 
7. класе, површине 11544 м²,  к.ч. 307 - дио, пашњак 4. 
класе, површине 10792 м², к.ч. 306 - дио, ливада 5. 
класе, површине 2122 м², уписане у п.л. 108/10, к.о. 
Доње Срефлије, које чине  блок парцелу ДС1 у укупној 
површини 43419 м²;   
к.ч. 326, њива 6. класе, површине 2280 м², к.ч. 327, 
воћњак 3. класе, површине 7840 м², к.ч. 328, ливада 5. 
класе, површине 4660 м², к.ч. 331/1, њива 6. класе, 
површине 10295 м², к.ч. 331/2, пашњак 3. класе, 
површине 13005 м², к.ч. 332, њива 6. класе, површине 
14870 м², к.ч. 333 - дио, ливада 3. класе, површине 6682 
м², к.ч. 330 - дио, њива 6. класе, површине 8430 м², 
уписане у п.л. 108/10 , к.о. Доње Срефлије, које чине 
блок парцелу ДС2-А, укупне површине 68062 м² и 
к.ч. 1672 - дио, њива 6. класе, површине 9522 м², к.ч. 
1675 - дио, ливада 5. класе, површине 572 м², к.ч. 1677/1 
- дио, ливада 5. класе, површине 3578 м², к.ч. 1611 - 
дио, њива 6. класе, површине 20033 м², к.ч. 1612 - дио, 
њива 7. класе, површине 8833 м², уписане у п.л. 164/38 , 
к.о. Клековци, које чине блок парцелу К4-Ф, укупне 
површине 42538 м². Укупна површина пољопривредног 
земљишта је 154019 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 1126,40 КМ. 

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 1126,40  КМ.  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 986,50 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-55/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
51. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
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шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-43/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015.  године, 
донoси    
   

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
AMИЏИЋ МИЛЕ, Клековци, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Амиџић Миле, Клековци, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Амиџић Мили, 
Клековци, из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 1931, воћњак 4. класе, површине 1363 м², к.ч. 1928, 
њива 5. класе, површине 2148 м², к.ч. 1933, пашњак 4. 
класе, површине 1763 м², к.ч. 1934 - дио, ливада 6. 
класе, површине 3096 м², к.ч. 2003/2, пашњак 3. класе, 
површине 4846 м², к.ч. 2003/1, њива 5. класе, површине 
11058 м², к.ч. 2003/1, њива 6. класе, површине 9280 м², 
к.ч. 2002, ливада 5. класе, површине 20096 м², к.ч. 2002, 
ливада 6. класе, површине 28283 м², к.ч. 2005, њива 5. 
класе, површине 7953 м², к.ч. 2006, њива 5. класе, 
површине 5079 м², уписане у п.л. 164/38, к.о. Клековци, 
а чине  блок парцелу К2-А  у укупној површини 94965 
м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

 
III 

 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 691,20 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 691,20 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 518,40 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  

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

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове Одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом Одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-56/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
52. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-
20/14,  од  27.01.2015. године, Скупштина општине 
Kозарска Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. 
године, донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
БАЛТА ИЛИЈА,Маглајци бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
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I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Балта Илијe, Kотурови бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Балта Илија, 
Kотурови бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 157, ливада, 4  класе, укупне површине  7770 м², 
к.ч. 157, ливада, 5 класе, површине 17024 м², к.ч. 158, 
њива, 6 класе, површине 21726 м², к.ч. 162, ливада, 4 
класе површине 11880 м²,  уписане у п.л. 137/10 , к.о. 
Котурови , а које чине укупну површину од 58400 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 443,40КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 443,40 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 310,40 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 
  

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-57/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
53. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-19/14 
oд 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
БИБИЋ МИЛОМИР , Божићи бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Бибић Миломир, Божићи бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Бибић Миломир, 
Божићи бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
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закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као : 
к.ч. 651, њива, 7 класе укупне површине 21823  м²   
уписана у п.л.160, к.о. Божићи. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 130,90 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 130,90 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој, трећој и четвртој години 
закупа уплати годишњу закупнину у износу од 26,20 
КМ, који је умањен за запуштено пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп, а за остале године закупа 
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-58/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 

54. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-48/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси  

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
БИЖИЋ МАРКО, Суваја, ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 

 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Бижић Марка, Суваја, Козарска 
Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Бижић Марку, Суваја, 
из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
 
к.ч. 1698 – дио, пашњак 4. класе, површине 3107 м², к.ч. 
1697 – дио, њива 7. класе, површине 4064 м², к.ч. 1692 – 
дио, пашњак 4. класе, површине 9232 м², к.ч. 1699, 
пашњак 4. класе, површине 3124 м², к.ч. 1700, њива 7. 
класе, површине 1983 м², к.ч. 1701, пашњак 4. класе, 
површине 10093 м², к.ч. 1706, њива 7. класе, површине 
4886 м², к.ч. 1705, пашњак 4. класе, површине 17623 м², 
к.ч. 1707/1, пашњак 4. класе, површине 365 м², к.ч. 
1707/2, пашњак 4. класе, површине 11183 м², к.ч. 1704, 
пашњак 4. класе, површине 6248 м², к.ч. 1703 - дио, 
њива 7. класе, површине 8562 м², к.ч. 1702 - дио, њива 
7. класе, површине 338 м², уписане у п.л. 164/38, к.о. 
Клековци, а чине  блок парцелу К4-Б, површине 80808 
м² и  
к.ч. 1947 – дио, њива 7. класе, површине 19853 м², к.ч. 
1957 – дио, њива 7. класе, површине 1150 м², к.ч. 1696 – 
дио, њива 7. класе, површине 32105 м², к.ч. 1698 – дио, 
пашњак 4. класе, површине 4063 м², к.ч. 1697 – дио, 
њива 7. класе, површине 11437 м², к.ч. 1692 – дио, 
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пашњак 4. класе, површине 24324 м², уписане у п.л. 
164/38 , к.о. Клековци, а чине блок парцелу К4-А, 
површине 92932 м² а  
 
које чине укупну површину од 173740 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 1318,66 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 1318,66 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-59/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
55. 
 
На основу члана 59. Став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 

о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30.став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-330-4402-
60/14 од 27.01.2015 године, Скупштина општине 
Kозарска Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. 
године, донoси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТАУ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
БИЖИЋ МИЛИНКО, Суваја, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I 
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Бижић Милинка, Суваја, Козарска 
Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Бижић Милинку, 
Суваја, из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се узакуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 1966/1 – дио, пашњак 3. класе, површине 3253 м², 
к.ч. 1965 – дио, њива 7. класе, површине 839 м², к.ч. 
1674, ливада 5. класе, површине 9708 м², к.ч. 1675 – 
дио, ливада 5. класе, површине 12552 м², к.ч. 1677/1 – 
дио, ливада 5. класе, површине 6749 м², к.ч. 1677/3 – 
дио, њива 5. класе, површине 9347 м², к.ч. 1672 – дио, 
њива 6. класе, површине 905 м², к.ч. 1677/4 – дио, 
пашњак 3. класе, површине 2407 м², уписане у п.л. 
164/38, к.о. Клековци, а чине блок парцелу К4-Е у 
укупној површини 45760 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закупради обављања сточарске 
производњена период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 373,90 КМ. 
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Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатитигодишњу закупнину у 
износу од 373,90 КМ . 
 
Годишња закупнина за остале године закупауплаћују се 
30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 
  

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезеизмеђу уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљиштапрестаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у рокуод 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-60/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
56. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2.  Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-45/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 
  
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
БЛАГОЈЕВИЋ ГОРАН, Међеђа бб, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Благојевић Горана, Међеђа бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Благојевић Горану, 
Међеђа бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 891/5, ливада 5. класе, површине 6157 м², к.ч. 892 - 
дио, ливада 5. класе, површине 13545 м², к.ч. 893/2 - 
дио, трстици и мочваре 1. класе, површине 1403 м², к.ч. 
895/3 - дио, ливада 5. класе, површине 31583 м², 
уписане у п.л. 187, к.о. Млинарице, а чине  блок 
парцелу А-2 у укупној површини 52688 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 427,10 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 427,10  КМ .  
 
Закупац  у другој, трећој и четвртој години закупа  не 
плаћа годишњу закупнину  за пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп јер је 100% запуштено, а 
за остале године закупа годишњу закупнину уплаћује у 
пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћујe 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
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ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-61/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
57. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2.  Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-58/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
БЛАГОЈЕВИЋ НЕДЕЉКО, Драксенић,ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Благојевић Недељкa, Драксенић, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Благојевић Недељку, 
Драксенић из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 484/3, ливада 1. класе, површине 4566 м², к.ч. 199, 
њива 3. класе, површине 3820 м², к.ч. 204, њива 3. 
класе, површине 5400 м², к.ч. 491, њива 4. класе, 
површине 2312  м², уписане у п.л. 149, к.о. Драксенић, а 
које чине укупну површину од 16098 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 167,80 КМ.  
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 167,80 КМ .  
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-62/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
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58. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-46/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на            24. сједници, одржаној 26.02.2015. 
године,  донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
БОДИЛОВИЋ МИЛАН, Синђелићева ббИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Бодиловић Миланa, Козарска 
Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Бодиловић Милану из 
Козарске Дубице (у даљем тексту: закупац) додјељује 
се у закуп пољопривредно земљиште у својини 
Републике Српске означено као: к.ч. 935, њива 5. класе, 
површине 7962 м², к.ч. 934, пашњак 3. класе, површине 
11637 м², к.ч. 933, пашњак 3. класе, површине 25466 м², 
уписане у п.л. 164/38, к.о. Клековци, а које чине укупну 
површину од 45065 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 434,70 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 434,70 КМ .  

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

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-63/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
59. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2.  Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05, 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:  12.03.5-330-4402-
18/14   од 27.01.2015. године, Скупштина општине 
Kозарска Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. 
године, донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
БУВАЧ МАРИЈА, Маглајци ббИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
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I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Бувач Маријe, Маглајци  бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Бувач Марији, 
Маглајци   бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч.138 , пашњак, 4 класе  укупне површине  32887 м²,  
уписана у п.л. 109, к.о. Маглајци. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања ратарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 296,00 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 296,00 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-64/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
60. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-26/14  
од  27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАИ 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТАУ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
БУРЗИЋ АРМИН, Цвијићева бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I 
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Бурзић Армина, Цвијићева бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 

У складу са тачком I ове одлуке,  Бурзић Армину , 
Цвијићева бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:                            

 к.ч. 892 – дио, ливада 5. класе, површине 5175 м²,  к.ч. 
895/3 – дио, ливада 5. класе, површине 87762 м², к.ч. 
1165/9 – дио, ливада 5. класе, површине 500 м², к.ч. 
1166/1, ливада 5. класе, површине 2092 м², к.ч. 1168/9, 
ливада 5. класе, површине 5318 м², к.ч. 1171/9, ливада 
4. класе, површине 8637 м², к.ч. 1172/1, ливада 4. класе, 
површине 3660 м², к.ч. 1173/8, ливада 4. класе, 



Број 1/15                                                                       Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

59 

површине 6575 м², све уписане у п.л. 187, к.о. 
Млинарице а које заједно чине блок парцелу Х-2 
укупне површине од 119719 м²  и                   

 к.ч. 243 – дио, ливада 5. класе,  површине 55471 м² и 
к.ч. 289, ливада 5. класе,  површине 21620 м², уписане у 
п.л. 194, к.о. Међеђа а које заједно чине блок парцелу    
А 6 површине 77091 м². 

Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 1593,40 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 1593,40 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој, трећој и четвртој години 
закупа уплати годишњу закупнину у износу од 478,00 
КМ, који је умањен за запуштено пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп, а за остале године закупа 
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-65/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 

61. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-17/14 
од  27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ВИДИЧЕВИЋ ДРАГАН, Драксенић бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Видичевић Драган, Драксенић бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Видичевић Драган, 
Драксенић бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч. 53/1, њива, 3 класе укупне површине 3560 м², к.ч 
53/2, њива, 3 класе површине 2571 м², к.ч. 55, ливада, 2  
класе, површине 6020 м², к.ч. 177, њива, 3 класе, 
површине  5745 м², к.ч. 181 њива, 3 класе, површине 
6806 м² уписане у п.л. 15, к.о. Главинац, а које чине 
укупну површину од 24702 м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 253,00 КМ.  
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Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 253,00 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

 
IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
 
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Koзарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-66/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
62. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-
23/14.  од 27.01.2015. године, Скупштина општине 
Kозарска Дубица на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. 
године, донoси 
  
  

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
ВИДОВИЋ МИРКО, Клековци бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Видовић Мирка, Клековци бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Видовић Мирку, 
Клековци бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 1623-дио, њива 6. класе,  површине 2000 м², к.ч. 
1633-дио, њива 6. класе,  површине 8056 м², к.ч. 1654-
дио, њива 6. класе,  површине 26479 м², к.ч. 1640-дио, 
њива 5. класе,  површине 25116 м², к.ч. 1636-дио, њива 
5. класе,  површине 7032 м², к.ч. 1635-дио, њива 6. 
класе,  површине 2700 м², к.ч. 1631-дио, њива 6. класе,  
површине 11743 м², к.ч. 1629-дио, њива 6. класе,  
површине 1676 м², к.ч. 1628-дио, њива 6. класе,  
површине 6329 м², к.ч. 1625-дио, њива 6. класе,  
површине 5328 м², к.ч. 1607-дио, њива 6. класе,  
површине 9850 м², к.ч. 1624-дио, њива 6. класе,  
површине 6049 м², к.ч. 1604-дио, њива 6. класе,  
површине 2000 м², к.ч. 1605-дио, њива 6. класе,  
површине 13733 м², све уписане у п.л. 164/38, к.о. 
Клековци и к.ч. 291-дио, ливада 5. класе,  површине 
1258 м², к.ч. 21-дио, пашњак 4. класе,  површине 3839 
м², к.ч. 22-дио, њива 5. класе,  површине 12700 м², к.ч. 
99-дио, њива 6. класе,  површине 1750 м², уписане у п.л. 
108/10 у к.о. Доње Срефлије а све заједно чине   блок 
парцелу К5-Е, укупне површине 147638 м². 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 977,60 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 977,60 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
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IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-67/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
63. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-5/14 
oд 27.01.2015.  године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица  на 24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

 
О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  
ЋОРИЋ РАДЕ, Скључани бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда,Ћорић Раде, Скључани бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Ћорић Ради, 
Скључани   бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч. 713 , њива, 4 класе укупне површине  2218 м² 
уписана у п.л.160, к.о. Божићи. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања ратарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 20,00 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 20,00 КМ.  
 
Закупац  у другој, трећој и четвртој години закупа  не 
плаћа годишњу закупнину  за пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп јер је 100% запуштено, а 
за остале године закупа годишњу закупнину уплаћује у 
пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћујe 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 
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VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-68/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
64. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-4/14 
од 27.01. 2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на  24. сједници, одржаној 26.02.2015. године, 
донoси 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
ЋОРИЋ РАДОМИР, Побрђани бб ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 
 

I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Ћорић Радомирa, Побрђани бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Ћорић Радомиру, 
Побрђани бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч. 1710, њива, 6  класе укупне површине  12983 м², 
к.ч. 1711, пашњак, 3 класе површине 7450 м², к.ч. 1809, 
њива, 6 класе,површине 10629 м²,  уписане у п.л. 286  , 

к.о. Шеварлије , а које чине укупну површину од 31062 
м². 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 216,20 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 216,20 КМ .  
 
Закупац је дужан да у другој и трећој години закупа 
уплати годишњу закупнину у износу од 108,10 КМ, 
који је умањен за запуштено пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп, а за остале године закупа годишњу 
закупнину уплаћује у пуном износу.  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-69/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
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65. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:  12.03.5-330-4402-
31/14 од  27.01.2015.    године, Скупштина општине 
Kозарска Дубица на 24. редовној сједници, одржаној 
26.02.2015. године, донoси 

 
О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ЛИШЧИНСКИ ДРАГАН, Клековци бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Лишчински Драганa, Клековци 
бб, Козарска Дубица, за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине Козарска 
Дубица. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке Лишчински  Драгану, 
Клековци бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као:  
к.ч. 1673, ливада, 5 класе укупне површине 12025 м², 
к.ч 1979, ливада, 5 класе површине 20387 м²  и  блок 
парцела К1-Б  површине 42256  м²  a коју чине: к.ч. 
1942 – дио, ливада 5. класе, површине 600 м², к.ч. 1754 
– дио, њива 7. класе, површине 14400 м², к.ч. 1765 – 
дио, пашњак 4. класе, површине 5627 м², к.ч. 1760- дио, 
њива 7. класе, површине 4380 м²,  к.ч. 1759 – дио, њива 
7. класе, површине 171 м², к.ч. 1763 – дио, њива 7. 
класе, површине 10303 м², к.ч. 1762 – дио, воћњак 3. 
класе, површине 1130 м²,  к.ч. 1764 – дио, њива 7. класе, 
површине 5581 м², к.ч. 1943 – дио, пашњак 4. класе, 
површине 64 м²,   а све уписане у п.л. 164/38 , к.о. 
Клековци. 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 535,60 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 535,60 КМ .  
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове Одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове Одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом Одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-70/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
66. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/113.), члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица, број: 3/14.), члана 113. Пословника о раду 
Скупштине општине Козарска Дубица, („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и 
претходно прибављене сагласности Министарства 
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пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 
12.03.5-330-4402-32/14 oд  27.01.2015. године, 
Скупштина општине Kозарска Дубица на 24. редовној 
сједници, одржаној 26.02.2015. године, донoси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ЛИШЧИНСКИ МИЛЕВА, Клековци бб ИЗ 

КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
 
I  
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда Лишчински Милеве, Клековци бб, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке,  Лишчински Милеви, 
Клековци бб из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се у закуп пољопривредно 
земљиште у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 1928 – дио, њива 5. класе, површине 12984 м², к.ч. 
1927, ливада 6. класе, површине 8776 м², к.ч. 1934 – 
дио, ливада 6. класе, површине 8606 м², к.ч. 1920/1, 
њива 6. класе, површине 12148 м², к.ч. 1926, њива 6. 
класе, површине 14389 м², к.ч. 1925, њива 7. класе, 
површине 852 м², к.ч. 1924, ливада 6. класе, површине 
5050 м², к.ч. 1923, њива 7. класе, површине 3567м², к.ч. 
1922, њива 7. класе, површине 7455 м², к.ч. 1920/2, 
њива 6. класе, површине 4484 м², к.ч. 1910, њива 7. 
класе, површине 6273 м², к.ч. 1757, њива 7. класе, 
површине 10411 м², к.ч. 1758/2, њива 7. класе, 
површине 9672 м², к.ч. 1759 – дио, њива 7. класе, 
површине 9820 м², к.ч. 1760 – дио, њива 7. класе, 
површине 17141 м², к.ч. 1763 – дио, њива 7. класе, 
површине 3746 м² а које чине блок парцелу К1-А 
укупне површине 135374 м²   уписана у п.л.164/38 , к.о. 
Клековци. 
 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 838,30 КМ.  
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 838,30 КМ.  
 

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

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро  и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-71/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
67. 
 
На основу члана 59. Став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/12), члана 30. став 1. 
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05. 
и 98/13.), члана 33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица, број: 
3/14.), члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица, број: 4/14.) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-4402-73/14 
од 27.01.2015. године, Скупштина општине Kозарска 
Дубица на 24. редовној сједници, одржаној 26.02.2015. 
године, донoси 

О Д Л У К У  
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
РУНИЋ РАНКО, Драксенић, ИЗ КОЗАРСКЕ 

ДУБИЦЕ 



Број 1/15                                                                       Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

65 

I 
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Козарска Дубица путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда, Рунић Ранка, Драксенић, 
Козарска Дубица, за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на територији општине Козарска Дубица. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Рунић Ранку, 
Драксенић, из Козарске Дубице (у даљем тексту: 
закупац) додјељује се узакуп пољопривредно земљиште 
у својини Републике Српске означено као: 
к.ч. 754, њива 3.класе, површине 1779 м²,к.ч. 755, 
ливада 2. класе, површине 2889 м², уписане у п.л. 91, 
к.о. Чуклинац и  
к.ч. 599, њива 3.класе, површине11500 м², к.ч. 600, 
њива 3. класе, површине 4417 м², к.ч. 601, њива 3. 
класе, површине 3777 м², к.ч. 602, њива 3. класе, 
површине 2218 м², к.ч. 603, њива 3. класе, површине 
12710 м², к.ч. 604, њива 3. класе, површине 4057 м², к.ч. 
610, њива 3. класе, површине 3791 м², к.ч. 611, њива 3. 
класе, површине 5607 м², уписане у п.л. 91, к.о. 
Чуклинац, а чине блок парцелу Ч у укупној површини  
од 48077 м², а што укупно износи 52745 м². 
Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закупради обављања сточарске 
производњена период од 10 година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 
ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 
годишње закупнине у износу од 534,40 КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, 
за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у 
износу од 534,40 КМ . 
 
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 
се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, начелник општине Миле Злојутро и 
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се 
ближе утврдити права и обавезе између уговорних 
страна.  
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63.  и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене 
кауције. 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема 
ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 
утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Козарска Дубица”. 
 
Број: 02-013-72/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
68. 
 
На основу члана 6. Закона о комуналним 
дјелатностима, („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/11), члана 4. Закона о прекршајима 
Републике Српске, („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 63/14), члана 56. став. 6. Одлуке о 
комуналним реду, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/13) и члана 33. Статута 
Општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14), Скупштина 
општине Козарска Дубица, на 24. редовној сједници 
одржаној дана 26.02. 2015. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о збрињавању отпада из стамбених и пословних 
простора у приградским насељима и селима 

 
I ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком се уређује се поступак у вези обавезног 
коришћења комуналне услуге збрињавања отпада из 
стамбених и пословних простора (у даљем тексту: 
комунална услуга) у пригадским насељима и селима на 
подручју Општине Козарска Дубица, и то насељеним 
мјестима: Јошик, Драксенић, Демировац, Међеђа, Доња 
Градина, Шпиља, Вриоци, Комленац, Јохова, 
Шеварлије, Бачвани, Парнице, Међувође и Кнежица, 
као и обвезници комуналне услуге, начин обрачуна и 
наплате комуналне услуге, обавезе корисника, те 
прекршајне одредбе. 

 
II ОБВЕЗНИЦИ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
 

Члан 2. 
 

Обвезници коришћења и плаћања комуналне услуге 
(корисници услуге) су физичка и правна лица која су 
власници стамбених и пословних објеката за које се 
обавља ова комунална услуга на подручју насељених 
мјеста из става 1. ове Одлуке у појасу ширине 
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осамдесет метара са обје стране магистралог, 
регионалног и локалног пута,  и то за сваки стамбени и 
пословни простор без  обзира на број некретнина у 
власништву. 
 
Корисници ове комуналне услуге су и корисници 
некретнина из став 1. овог члана ако су власник и 
корисник некретнине посебним уговором изричито 
утврдили да обавезу плаћања преузима корисник 
некретине.  
 
III ПОСТУПАК ЗА ОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ 
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
 

Члан 3. 
 

Пружање и коришћење комуналне услуге врши се на 
основу уговора закљученог између „Комуналац“ а.д. 
као даваоца комуналне услуге и корисника комуналне 
услуге утврђеног у члану 2. ове Одлуке. 
 
Корисник комуналне услуге плаћа утврђену цијену за 
пружену комуналну услугу на основу рачуна који 
испостави „Комуналац“ а.д. као даваоц комуналне 
услуге. 

Члан 4. 
 

 „Комуналац“ а.д. као даваоц комуналне услуге дужно 
је започети са пружањем комуналне услуге сваком 
поједином кориснику комуналне услуге  најкасније у 
року од петнест дана   по потписивању уговора о 
коришћењу комуналне услуге.  

 
Члан 5. 

 
Корисници комуналне услуге дужни су почети с 
коришћењем комуналне услуге: 
- у року од тридесет дана  од почетка испоруке 
комуналне услуге у насељу  или дијелу насеља; 
- у року од тридесет дана од дана завршетка изградње 
зграде изграђене у складу с прописима о грађењу; 
- у року од тридесет дана од дана дана почетка 
коришћења или стицања власништва некретнине у 
насељу или дијелу насеља гдје се пружа комунална 
услуга. 

Члан 6. 
 

Обвезници комуналне услуге дужни су у одмах, а 
најкасније у року од петнаест дана обавијестити: 
- даваоца комуналне услуге о промјени корисника 
комуналне услуге, односно о почетку коришћења 
комуналне услуге, као и о свим другим промјенама које 
су важне за обављање комуналне услуге; 
- надлежни општински орган за стамбено-комуналне 
послове о свим промјенама које су важне за обављање 
комуналне услуге. 

Члан 7. 
 

Прикупљање, одвожење, депоновање, уништавање или 
прерада отпада (хигјенска диспозиција отпадних 
материјала) врши се у складу са Одлуком о комуналном 
реду („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 
бр. 3/13) 
 

IV ОБРАЗОВАЊЕ ЦИЈЕНЕ, ОБРАЧУН И 
НАПЛАТА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ  
 

Члан 8. 
 

Образовање цијене, обрачун и наплата комуналне 
услуге врши се у складу са Одлуком о утврђивању 
јединица обрачуна и начину образовања цијена и 
наплате комуналних производа и услуга („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, бр. 5/12). 
 
V НАДЗОР 

Члан 9. 
 

Надор над провођењем ове Одлуке обавља Комунална 
полиција Општине. 
 
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 

Новчаном казном у износу од 500 – 1.500 КМ казниће 
се правно лице: 
1. ако не повјери збрињавање комуналног отпада 
даваоцу комуналне услуге (не закључи уговор о 
коришћењеу комуналне услуге) или на било који начин 
спречава обављање комуналне услуге (чл. 2. и 3. 
Одлуке); 
2. давалац комуналне услгуе као правно лице ако не 
започне са пружањем комуналне услуге у уговореном 
року (чл. 4. Одлуке); 
3 ако не обавијести даваоца комуналне услуге или 
надлежни општински орган за комуналне послове о 
почетку коришћења комуналне услуге, односно о свим 
промјенама које су важне за обављање комуналне 
услуге (чл. 5. и 6. Одлуке); 
4. ако одлаже отпад противно одредбама ове Одлуке и 
Одлуке о комуналном реду (чл. 7. Одлуке). 
За прекршај из став 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 200 – 500 КМ. 
За прекршај из става 1. тач. 1., 3. и 4. овог члана 
казниће се и физичко лице новчаном казном у износу 
од 30 – 200 КМ. 
 
VII ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 

 „Комуналац“ а.д. као даваоц комуналне услуге дужно 
је оранизовати пружање комуналне услуге у насељима 
из члана 1. ове Одлуке у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.  
 
У организовању комуналне услуге, у складу са овом 
Одлуком, а у року из става 1. овог члана,  „Комуналац“ 
а.д. као даваоц комуналне услуге дужно је затражити 
мишљење Савјета мјесних заједница о локацијама 
контејнера на јавним површинама, као и времену 
одвоза смећа у насељу. Постављање контејнера врши се 
на основу локацијских услова које издаје надлежни 
општински орган за просторно уређење. 
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 Члан 12. 
 

У року од 6 (шест) мјесеци корисници комуналне 
услуге су дужни да сами или спразумно са даваоцем 
комуналне услуге набаве одговарајуће канте за 
одлагање смећа или да са даваоцем комуналне услуге 
уговоре други начин прикупљања и одлагања отпада. 
 
До истека рока из став 1. овог члана корисници 
комуналне услуге прикупљње и одлагање отпада могу 
вршити и у друге одговарајуће посуде или контејнере, а 
у складу са уговором закљученим са даваоцем 
комуналне услуге. 
 
VIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Члан 13. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица". 
 
Број: 02-013-73/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
69. 
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 
42/05, 118/05. и 98/13.) и члана 33.Статута Општине 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“ број: 3/14), Скупштина општине 
Козарска Дубица на 24. редовној сједници,  одржаној 
26.02.2015. године, донијела је   
 

О Д Л У К У 
о прихватању Уговора о преносу права власништва 
и посједа на некретнинама без накнаде (поклон) 

 
I 
 

Овом Одлуком прихвата се Уговор о преносу права 
власништва и посједа на некретнинама без накнаде 
(поклон), Радаковић Милене из Бијаковца заступаној по 
стараоцу Шпица Маји социјалном раднику Центра за 
социјални рад Козарска Дубица, ради рјешавања 
смјештаја у установу социјалне заштите. 
 

II 
 

Предмет преноса права власништва и посједа на 
некретнинама без накнаде (поклон) су некретнине: 
-земљиште означено као: к.ч бр.438 шума „Барица“ 
5.класе пов.3841м2 уписане у ПЛ бр.193 К.О Бијаковац, 
на име Радаковић Милена са 1/1 дијела (што по 
грунтовним подацима одговара: к.ч бр.1041-дио 
пов.10250м2 уписане у З.К ул.бр.377 К.О Бијаковац, на 
име Радаковић Милена са 1/10 дијела);  
 -к.ч бр.439 „Барица-кућиште“ њива 6.класе пов.3780м2 
уписане у ПЛ бр.193 К.О Бијаковац на име Радаковић 
Милена са 1/1 дијела  

 -к.ч бр.440 „Кућиште“ ливада 5.класе пов.2240м2 
уписане у ПЛ бр.193, К.О Бијаковац, на име Радаковић 
Милена са 1/1 дијела (што по грунтовним подацима 
одговара: к.ч бр.1035/7-дио пов.23000м2 уписане у З.К 
ул.бр.377, К.О Бијаковац на име Радаковић Милена са 
1/10 дијела) и 
 -к.ч бр.442 „Кућиште“ њива 6.класе пов.7441м2 
уписане у ПЛ бр.193 К.О Бијаковац на име Радаковић 
Милена са 1/1 дијела (што у нарави одговара објектима 
изграђеним на горе наведеним парцелама: породична 
кућа (приземље+поткровље) укупне корисне површине 
137,70м2 и помоћни објекти (љетна 
кухиња+штала+остава-11х5, пушница 2х2, 
гаража+дрварница 8х5, укупне корисне површине 
99м2) те 
 -к.ч бр.466 „Ребрина“ шума 4.класе пов.4336м2 
уписане у ПЛ бр.193, К.О Бијаковац, на име Радаковић 
Милена са 1/1 дијела (што по грунтовним подацима 
одговара:к.ч бр.1035/8-дио пов.12000м2 уписане у З.К 
ул.бр.377 К.О Бијаковац, на име Радаковић Милена са 
1/10 дијела), те 
 
све у укупној вриједности од 43.126,70 КМ 
(словима:четрдесеттрихиљадестотинудвадесетшест и 
70/100).  

II 
 

Овлашћује се начелник општине Козарска Дубица да у 
име Општине Козарска Дубица закључи Уговор о 
преносу права власништва и посједа на некретнинама 
без накнаде из члана 2. ове Одлуке са Радаковић 
Миленом из Бијаковца, заступаној по стараоцу Шпица 
Маји социјалном раднику Центра за социјални рад 
Козарска Дубица.  

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-74/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
70. 
 
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр.101/04,42/05, 118/05. и 98/13.) и члана 33.Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“број: 3/14), Скупштина 
општине Козарска Дубица, на 24. сједници одржаној 
дана 26.02.2015. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључење уговора о 
купопродаји некретнине -непосредном погодбом  
Бижић (Милинка) Марку из Козарске Дубице 

 
I 
 

Даје се сагласност за закључење уговора о купопродаји 
некретнине, Бижић(Милинка)Марку из Козарске 
Дубице, Суваја бб, путем непосредне погодбе, ради 
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рјешавања имовинско-правних односа у оквиру 
реализације „Пројекта санације, реконструкције и 
проширења водоводних система у Општини Козарска 
Дубица“-изградње сабирног шахта и постављања 
водоводних цијеви, а које се састоји од 
пољопривредног земљишта означеног као: 
 
-к.ч бр.91/3 „њива 2.класе“ пов.995м2 уписане у ПЛ 
бр.134, К.О Суваја на име Бижић М.Марко са 1/1 
дијела.   
 
по продајној цијени од 3.024,80 КМ 
(словима:трихиљадедвадесетчетири и 80/100КМ). 
 

II 
 

Исплата купопродајне цијене у износу од 3.024,80 КМ 
извршиће се на текући рачун продавца-Бижић Марка у 
року од 30 дана од дана потписивања купопродајног 
уговора сачињеног у облику нотарски обрађене 
исправе, након чега се Општина Козарска Дубица као 
купац може укњижити у јавним регистрима 
непокретности код РУ за геодетскe и имовинско правне 
послове ПЈ Козарска Дубица и ући у посјед.      
  

III 
 
Овлашћује се начелник општине Козарска Дубица да у 
име Општине Козарска Дубица закључи Уговор о 
купопродаји некретнине из члана I. ове Одлуке са 
Бижић (Милинка) Марком из Козарске Дубице. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-75/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
71. 
 
На основу члана 348. став 1 Закона о стварним правима, 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 124/08, 
3/09, 58/09. и 95/11.), члана 3. Одлуке о условима 
уласка инвеститора у пословну зону „Липова Греда“, 
(„Службени  гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
11/10. и 3/13.) и члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14), Скупштина општине Козарска 
Дубица,  на 24. редовној сједници, одржаној дана  
26.02.2015.године, донијела је    
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје  

неизграђеног осталог грађевинског земљишта  
у пословној зони „Липова Греда“ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређују се начин и услови продаје путем 
усменог јавног надметања (лицитације), односно путем 

непосредне погодбе, неизграђеног осталог грађевинског 
земљишта у власништву Општине Козарска Дубица у 
послoвној зони „Липова Греда“ Драксенић, Козарска 
Дубица (у даљем тексту: Пословна зона) у 2015. 
години.        

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

Предмет продаје је остало грађевинско земљиште у 
пословној зони „Липова Греда“ означено као: 
 
- грађевинска парцела бр. 1, укупне површине: 6023 m2, 
а која се састоји од: к.ч. бр. 6/4, пов. 31 m2, к.ч. бр. 8/4, 
пов. 5989 m2   и к.ч. бр. 7/3, пов. 3 m2  све уписане у 
п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз. 
Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/5, пов. 6023 m2, уписана у з.к. ул. 
бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 
1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 2, укупне површине: 6455 m2, 
а која се састоји од: к.ч. бр. 8/5, пов. 3735 m2, к.ч. бр. 
81/3, пов. 538 m2, к.ч. бр. 82/1, пов. 427 m2   и к.ч. бр. 
585/8, пов. 1755 m2  све уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/6, пов. 
6455 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име 
Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 3, укупне површине: 6613 m2, 
а која се састоји од: к.ч. бр. 81/4, пов. 7 m2 и к.ч. бр. 
585/9, пов. 6606, све уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/7, пов. 
6613 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име 
Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 4, укупне површине: 5562 m2, 
а која се састоји од: к.ч. бр. 585/14, пов. 5562 m2, 
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/8, пов. 5562 m2, уписана у з.к. ул. 
бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 
1/1 дијела); 
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- грађевинска парцела бр. 5, укупне површине: 7432 m2, 
а која се састоји од: к.ч. бр. 585/15, пов. 7432 m2, 
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/9, пов. 7432 m2, уписана у з.к. ул. 
бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 
1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 6, укупне површине: 6762 m2, 
а која се састоји од: к.ч. бр. 585/16, пов. 6762 m2, 
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/10, пов. 6762 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
 - грађевинска парцела бр. 8, укупне површине: 4038 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 84/4, пов. 2387 m2, к.ч. 
бр. 85/3, пов. 507 m2, к.ч. бр. 86/1, пов. 340 m2,  к.ч. бр. 
88/1, пов. 291 m2 и к.ч. бр. 89/1, пов. 513 m2, уписане у 
п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз. 
Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/12, пов. 4038 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 9, укупне површине: 4450 m2, 
а која се састоји од: к.ч. бр. 84/6, пов. 741 m2,  к.ч. бр. 
89/2, пов. 3120 m2 и к.ч. бр. 82/5, пов. 589 m2, уписане 
у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз. 
Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/13, пов. 4450 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 10, укупне површине: 4716 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 89/3, пов. 334 m2, к.ч. 
бр. 82/7, пов. 1395 m2, к.ч. бр. 90/1, пов. 2765 m2,  к.ч. 
бр. 91/1, пов. 27 m2 и к.ч. бр. 91/4, пов. 195 m2, уписане 
у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз. 
Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/14, пов. 4716 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 11, укупне површине: 4785 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 82/6, пов. 2785 m2,  к.ч. 
бр. 81/6, пов. 452 m2 и к.ч. бр. 585/12, пов. 1548 m2, 
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/15, пов. 4785 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 12, укупне површине: 4658 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 82/4, пов. 4234 m2 и к.ч. 
бр. 84/5, пов. 424 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/16, 
пов. 4658 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, 
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 13, укупне површине: 5674 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/19, пов. 5674 m2, 

уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/17, пов. 5674 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 14, укупне површине: 5767 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/22, пов. 5767 m2, 
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/18, пов. 5767 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 15, укупне површине: 5515 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/23, пов. 5515 m2, 
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/19, пов. 5515 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 16, укупне површине: 5545 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 585/20, пов. 3726 m2, 
к.ч. бр. 81/8, пов. 329 m2, к.ч. бр. 91/6, пов. 1400 m2,  
к.ч. бр. 92/5, пов. 89 m2 и к.ч. бр. 93/8, пов. 1 m2, 
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/20, пов. 5545 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 21, укупне површине: 5059 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 91/7, пов. 284 m2, к.ч. 
бр. 92/3, пов. 1048 m2, к.ч. бр. 93/10, пов. 3540 m2 и к.ч. 
бр. 102/1, пов. 187 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/25, 
пов. 5059 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, 
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 22, укупне површине: 5272 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/11 пов. 3625 m2, к.ч. 
бр. 102/2, пов. 1074 m2 и к.ч. бр. 101/6, пов. 573 m2, 
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/26, пов. 5272 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 23, укупне површине: 4534 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 102/4, пов. 1232 m2, к.ч. 
бр. 101/7, пов. 80 m2, к.ч. бр. 103/8, пов. 1466 m2, к.ч. 
бр. 93/14, пов. 1454 m2 и к.ч. бр. 585/25, пов. 302 m2, 
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/27, пов. 4534 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 24, укупне површине: 4564 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 102/3, пов. 407 m2, к.ч. 
бр. 93/13, пов. 1688 m2, к.ч. бр. 81/10, пов. 32 m2,  к.ч. 
бр. 585/24, пов. 2078 m2, к.ч. бр. 75/2 пов. 333 m2 и к.ч. 
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бр. 77/3, пов. 26 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/28, 
пов. 4564 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, 
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 25, укупне површине: 4558 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 97/5 пов. 34 m2, к.ч. бр. 
96/7, пов. 1537 m2 и к.ч. бр. 93/5, пов. 2987 m2, уписане 
у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина Коз. 
Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/29, пов. 4558 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 26, укупне површине: 3210 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/7 пов. 3210 m2, 
уписана у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/30, пов. 3210m2, уписана у з.к. ул. 
бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 
1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 27, укупне површине: 3081 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/12 пов. 1908 m2 и 
к.ч. бр. 101/3, пов. 1173 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/31, 
пов.3081 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, на 
име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 28, укупне површине: 4482 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 93/3 пов. 63 m2, к.ч. бр. 
101/1, пов. 3394 m2 и к.ч. бр. 103/4, пов. 1025 m2, 
уписане у п.л. бр. 162 к.о. Клековци, на име Општина 
Коз. Дубица, са 1/1 дијела   (што по земљишној књизи 
одговара: к.ч. бр. 121/32, пов. 4482 m2, уписана у з.к. 
ул. бр. 123 к.о. Клековци, на име Општина Коз. Дубица, 
са 1/1 дијела); 
 
- грађевинска парцела бр. 29, укупне површине: 7447 
m2, а која се састоји од: к.ч. бр. 101/4 пов. 2143 m2 и 
к.ч. бр. 103/1, пов. 5304 m2, уписане у п.л. бр. 162 к.о. 
Клековци, на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела   
(што по земљишној књизи одговара: к.ч. бр. 121/33, 
пов. 7447 m2, уписана у з.к. ул. бр. 123 к.о. Клековци, 
на име Општина Коз. Дубица, са 1/1 дијела); 
 

Члан 5. 
 
Почетна продајна цијена износи 9,оо KM (словима: 
девет КМ/m2). 

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

Члан 7. 
 

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

Члан 8. 
 

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

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

Члан 10. 
 

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

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

продаје грађевинског земљишта које је предмет ове 
Одлуке 

- да рјешава по приговорима на поступак јавне 
продаје. 

- да може у име Општине закључити уговор о 
продаји некретнина из члана 4. ове Одлуке. 
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Члан 11. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-76/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
72. 
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи, 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 101/04, 
42/05, 118/05. и 98/13.), члана 348. став 1 Закона о 
стварним правима («Службени гласник Републике 
Српске», број: 124/08, 3/09, 58/09. и 95/11.), члана 5. 
тач. б) Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе, («Службени 
гласник Републике Српске», број: 20/12), члана 13. 
алинеја 2. Одлуке о условима и начину располагања и 
давања у закуп пословних простора у власништву 
Општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 9/08) и члана 33. 
Статута Општине Козарска Дубица, („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 3/14), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на 24. сједници 
одржаној дана 26.02.2015. године, донијела је   
 

О Д Л У К У 
о начину и условима јавнe продајe пословнoг 

простора у власништву Општине Козарска Дубица 
 (бивша књижара „ПАПИРНИЦА“)  

путем усменог јавног надметања-лицитације 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређују се начин и услови јавне продаје 
пословнoг простора у власништву Општине Козарска 
Дубица путем усменог јавног надметања-лицитације, и 
то : 
Пословни простор-бивша књижара „ПАПИРНИЦА“ 
у улици Светосавска бб у Козарској Дубици, а 
односи се на некретнине означене као: 
-к.ч бр.498 „остале помоћне зграде“ пов.59м2 уписане у 
ЛН бр.628 К.О Козарска Дубица (што према 
грунтовним подацима одговара: к.ч бр.1/216 „магацин“  
пов.56м2 уписане у З.К ул.бр.2945 К.О Козарска 
Дубица).  

Члан 2. 
 

Почетна продајна цијена пословног простора из члана 
1.ове Одлуке износи: 
-87.001,30 КМ (словима: осамдесетседамхиљадаједан и 
30/100 КМ). 
 

Члан 3. 
 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан да 
положи кауцију у износу од 10% од почетне продајне 
цијене непокретности. 
 

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

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

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

Члан 6. 
 

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

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

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

- да рјешава по приговорима на поступак 
лицитације; 

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

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у Службеном гласнику општине Козарска Дубица. 
 
Број: 02-013-77/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
73. 
 
На основу члана 6. тач. б) Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе, («Службени гласник Републике Српске», 
број: 20/12.), у вези са чланом 348. став 3. тач. д) Закона 
о стварним правима, („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09. и 95/11.), члана 30. 
Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,  118/05. и 
98/13.) и члана  33. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14.), Скупштина општине Козарска Дубица,  на 24. 
редовној сједници одржаној дана  26.02.2015. године, 
донијела је 

 
О Д Л У К У 

о начину и условима продаје непосредном погодбом  
некретнина у власништву Општине Козaрска 

Дубица у к.о. Демировац 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком, у складу са Стручним мишљењем са 
урбанистичко-техничким условима, број: УТУ/СМ 188-
XII/2013 АТКГ израђеним од „АТРИЈ“  д.о.о за 
пројектовање, грађевинарство и инжењеринг Добој и 
Локацијским условима, број: 05-364-101/13 од 
26.12.2014. године, утврђују се начин и услови: 
 
-продаје непосредном погодбом земљишта Бера 
(Миладина) Душку из Козарске Дубице, ради 
обликовања (комплетирања) земљишта за редовну 
употребу изведених пословних објеката производног 
карактера. 

Члан 2. 
 

Предмет продаје непосредном погодбом, су 
некретнине:  
 
- земљиште означено као: -к.ч бр.1030/3 пов.576м2 и 
к.ч бр.1030/6 пов.680м2 обе уписане у ПЛ бр.169 К.О 
Демировац, на име Општина Козарска Дубица са 1/1 
дијела (што по земљишној књизи одговара земљишту 
означеном као: к.ч бр.71/2 пов.576м2 и к.ч бр.71/6 
пов.680м2 обе уписане у З.К ул.бр.307 К.О Демировац, 
на име Општина Козарска Дубица са 1/1 дијела), ради 

обликовања (комплетирања) грађевинске парцеле Бере 
(Миладина) Душка из Козарске  Дубице; 
 

Члан 3. 
 

Вриједност некретнина из члана 2.ове Одлуке које су 
предмет продаје, утврђена је процјеном тренутне 
тржишне вриједности од стране сталног судског 
вјештака грађевинске струке Суботић Милана од 
17.02.2015. године и износи укупно 10.048,00 КМ. 
 
Купац Бера (Миладина) Душко из Козарске Дубице 
дужан је да плати купопродајну цијену из става 1. овог 
члана у року од 30 дана од дана закључивања Уговора о 
купопродаји некретнина код Нотара. 
 
Нотарске трошкове и трошкове у вези са провођењем 
уговора о купопродаји у јавним евиденцијама 
некретнина сноси купац Бера (Миладина) Душко из  
Козарске Дубице. 

Члан 4. 
 

Општина Козарска Дубица сагласна је да се без њеног 
даљег присуства и сагласности након уплате 
купопродајне цијене, Бера (Миладина) Душко из 
Козарске Дубице укњижи као посједник и власник са 
1/1 у јавном регистру о непокретностима код РУ за 
геодетскe и имовинско правне послове ПЈ Козарска 
Дубица.  

Члан 5. 
 

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

Члан 6. 
 

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

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица". 
 
Број: 02-013-78/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
74. 
 
На основу члана 100. и 101. Закона о социјалној 
заштити, („Службени гласник Републике Српске“, број: 
37/12.), члана 24. Закона о систему јавних служби, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07.), 
члана 3. Закона о класификацији дјелатности Републике 
Српске, („Службени гласник Републике Српске“, број: 
66/13.), члана 30. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“, 
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број: 101/04, 42/05, 118/05. и 98/13.) и члана 33. тачка 
26. Статута општине Козарска Дубица, („Службени 
гласник Општине Козарска Дубица“ број: 3/14.), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на 24. редовној 
сједници одржаној дана 26.02.2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о усклађивању организације и пословања  

ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком врши се усклађивање организације и 
пословања ЈУ Центар за социјални рад Козарска 
Дубица са позитивно-правним прописима. 
 

Члан 2. 
 

Оснивач Јавне установе Центар за социјални рад 
Козарска Дубица је Скупштина општине Козарска 
Дубица. 

Члан 3. 
 

Сједиште Јавне установе Центар за социјални рад је у 
Козарској Дубици, улица Михајла Пупина бб. 

 
Члан 4. 

 
Дјалатност Центра је: 
 
88.10 Дјелатност социјалног рада без смјештаја за 
старија лица и лица са инвалидитетом, 
88.99   Остале дјелатности социјалног рада без 
смјештаја, д. Н.  
  
У спровођењу дјелатности социјалне заштите и 
социјалног рада, Центар врши јавна овлашћења: 
 
- пружа прву стручну помоћ грађанима, 
- рјешава у првом степену о остваривању права 

утврђених Законом о социјалној заштити и 
проширенимправима у јединици локалне 
самоуправе,  

- рјешава у првом степену о остваривању права из 
области дјечије заштите, 

- рјешава у првом степену о остваривању права из 
области породично-правне заштите и старатељства, 

- ради на спровођењу мјера према малољетним 
лицима у кривичном поступку, 

- пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о 
правима из области социјалне заштите, 

- врши надзор над хранитељским породицама, 
- води евиденцију и документацију о правима, 

пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру 
своје дјелатностии издаје увјерења на основу 
евиденције и 

- врши исплату новчаних права утврђених 
прописима о социјалној заштити. 

 
Центар поред послова из става 2. овог члана, обавља и 
стручне  послове у спровођењу социјалне заштите и 
социјалног рада, породичне заштите и дјечије заштите 
и то: 
 

1. открива и прати социјалне потребе грађана и 
проблеме у области социјалне заштите, 

2. предлаже и предузима мјере у рјешавању 
социјалних потреба грађана и прати њихово 
извршавање, 

3. предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите 
и планирање развоја система социјалне заштите у 
локалној заједници, организује и спроводи 
одговарајуће облике социјалне и дјечије заштите и 
непосредно пружа социјалне услуге, 

4. прати стање у области дјечије и породично-правне 
заштите, покреће иницијативе и предлаже мјере за 
унапређивање система дјечије и породичне 
заштите, 

5. развија и унапређује превентивне активности које 
доприносе спречавању и сузбијању социјалних 
проблема, 

6. пружа дијагностичке услуге, спроводи 
одговарајући третман, савјетодавне, терапијске 
услуге и стручну помоћ корисницима, 

7. подстиче, организује и координира професионални 
и добровољни рад у области социјалне заштите, 

8. ради на развоју разноврсних модела збрињавања 
корисника у заједници и социјалних услуга у 
складу са потребама корисника, развија социјални 
рад у заједници, 

9. пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног 
збрињавања и прихватилишта, 

10. подстиче и развија самопомоћ, добровољни рад, 
међуљудску солидарност, добротворне и 
хуманитарне дјелатности, 

11. обавља послове савјетовалишта за проблеме брака 
и породице, васпитања дјеце, усвојења, односа 
родитеља и дјеце, 

12. обавља аналитичко-истраживачке послове у 
локалној заједници и 

13. обавља и друге послове утврђене законом и 
одлукама јединице локалне самоуправе. 

   
 Министарство надлежно за социјалну заштиту утврђује 
нормативе и стандарде  за обављање послова Центра у 
вршењу јавних овлаштења. 
 

Члан 5. 
 

Центар за социјални рад стиче средства из буџета 
јединице локалне самоуправе и других извора. 
 

Члан 6. 
 

Средства која се обезбјеђују у буџету јединице локалне 
самоуправе преносе се на Центар намјенски : 
- за исплату бруто плата и бруто накнада запослених, 
- за трошкове материјала и услуга, 
- за дознаке на име социјалне заштите, 
- за издатке за  инвестиционо-техничко одржавање 

Центра. 
 

Члан 7. 
 

Центар за социјални рад без сагласности оснивача не 
може мјењати дјелатност. 
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Члан 8. 
 

Надзор над законитошћу рада Центра врши оснивач и 
Министарство здравља и социјалне заштите Републике 
Српске. 

Члан 9. 
 

Органи управљања и руковођења у Центру за социјални 
рад су: Управни одбор и директор, ако законом није 
другачије одређено. 

Члан 10. 
 

Управни одбор Центра именује и разрјешава оснивач. 
 
Мандат чланова Управног одбора траје четири године. 
 
Управни одбор има пет чланова. 
 
Запослени у Центру не могу бити чланови Управног 
одбора. 
 
Избор и именовање чланова Управног одбора, врши се 
након спроведеног поступка јавне конкуренције. 
 
Статутом Центра и Пословником о раду Управног 
одбора поближе се утврђују послови Управног одбора. 

 
Члан 11. 

 
Директор Центра руководи, представља и заступа 
установу и одговоран је за законитост њеног рада. 
 
Директора Центра именује и разрјешава оснивач, уз 
претходну сагласност надлежног Министарства. 
 
Директор Центра се именује на период од четири 
године из реда стручних радника, са радним искуством 
у струци од најмање пет година и положеним испитом 
за рад у органима управе, а након претходно 
спроведеног поступка јавне конкуренције. 
 
Стручни радници у Центру су радници сљедећих 
занимања: дипломирани социјални радник, 
дипломирани правник, дипломирани психолог, 
дипломирани социолог, дипломирани педагог, 
дипломирани специјални педагог и дипломирани 
дефектолог (дипломирани специјални едукатор и 
рехабилитатор).  
 
Услови за директора Центра утврђују се Статутом 
Центра. 
 

Члан 12. 
 
Оснивач:  
- даје сагласност на годишњи програм рада и 

финансијски план Центра, 
- даје сагласност на Статут Центра, 
- даје сагласност на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста,  
- разматра и усваја годишњи извјештај о пословању 

и годишњем обрачуну. 
 
 

Члан 13. 
 

Кад орган надлежан за вршење надзора над 
законитошћу рада Центра  утврди да Центар не 
испуњава прописане услове за рад или не остварује 
законом или актом о оснивању утврђене циљеве и 
задатке, рјешењем ће одредити рок за испуњење тих 
услова и о томе обавјестити оснивача. 
 
Ако Центар не изврши рјешење из става 1. овог члана, 
надлежни орган ће о томе обавјестити оснивача. 
 

Члан 14. 
  
Центар престаје да ради: 
- ако не испуњава прописане услове за обављање 

дјелатности, 
- ако не постоје услови за њено обављање 

дјелатности и  
- одлуком оснивача. 
 
Сматра се да не постоје услови за обављање 
дјелатности Центра ако: 
- не постоје потребе за њеном дјелатношћу, 
- потребе за њеном дјелатношћу могу да се задовоље 

на рационалнији и економичнији начин и 
- не остварује законом и актом о оснивању утврђене 

циљеве и задатке. 
 

Члан 15. 
 

Поступак за престанак  рада Центра покреће оснивач 
или орган надлежан за вршење надзора над 
законитошћу рада Центра. 
 
Акт о престанку рада Центра доноси оснивач. 
 
На основу акта о престанку рада Центра, спроводи се 
поступак редовне ликвидације, у складу са законом. 
 

Члан 16. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о усклађивању организације и пословања ЈУ Центар за 
социјални рад Козарска Дубица број: 02-013-139/13. од 
09.10.2013.године.   

Члан 17. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-79/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
75. 
 
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора 
и грађењу, («Службени гласник Републике Српске», 
број: 40/13. и 2/15), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи, («Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04, 42/05, 118/05. и 98/13.) и члана 33. Статута 
Општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
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Општине Козарска Дубица“, број: 3/14), Скупштина 
општине Козарска Дубица, на 24. редовној сједници 
одржаној дана 26.02.2015. године, донијела је 
 

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

m2 корисне површине стамбеног и пословног 
простора  у 2014. години 

 
Члан 1. 

 
Просјечна коначна грађевинска цијена m2 корисне 
површине стамбеног и пословног простора на подручју 
Општине Козарска Дубица у 2014. години износи 
800,оо КМ. 

Члан 2. 
 

Утврђена висина просјечне коначне грађевинске цијене 
из члана 1. ове Одлуке, служиће у 2015. години као 
основица за израчунавање висине ренте према Закону о 
уређењу простора и грађењу и општинској Одлуци о 
уређењу простора и грађевинском земљишту. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања 
у «Службеном гласнику Општине Козарска Дубица». 
 
Број: 02-013-80/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
76. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14.) и члана 113. Пословника о раду 
Скупштине општине Козарска Дубица,  (''Службени 
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на 24. редовној 
сједници, одржаној дана 26.02.2015. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 
Скупштина општине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о раду Општинске изборне комисије за 2014. годину. 
 

II 
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-3/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
77. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14.) и члана 113. Пословника о раду 
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени 

гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на 24. редовној 
сједници, одржаној дана 26.02.2015. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 
 

Скупштина општине Козарска Дубица не прихвата 
Информацију о раду Правобранилаштва  Републике 
Српске  – Сједиште замјеника Приједор за 2014.годину. 
 

II 
 

Одобрници Скупштине су кроз расправу указали да у 
Информацији није дат преглед предмета веће 
материјалне вриједности за Општину Козарска Дубица, 
а што је указивано замјенику приликом разматрања 
Информације за 2012. и 2013. годину. 
  

III 
 
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-4/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
78. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14) и члана 113. Пословника о раду 
Скупштине општине Козарска Дубица, (''Службени 
гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на 24. редовној 
сједници, одржаној дана 26.02.2015. године, донијела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

 
Скупштина oпштине Козарска Дубица прихвата 
Информацију о реализацији Програма рада Скупштине 
општине Козарска Дубица за 2014. годину. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-5/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
79. 
 
На основу члана 33. Статута Општине Козарска 
Дубица, („Службени гласник Општине Козарска 
Дубица“, број: 3/14.) и члана 113. Пословника о раду 
Скупштине општине Козарска Дубица,  (''Службени 
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гласник Општине Козарска Дубица'', број: 4/14.), 
Скупштина општине Козарска Дубица, на 24. редовној 
сједници, одржаној дана 26.02.2015. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 
 
Скупштина општине Козарска Дубица усваја Акциони 
план превенција малољетничког предступништва и 
примјена алтернативних мјера у Општини Козарска 
Дубица 2015-2016. године. 
 

II 
 
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-6/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 26.02.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
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