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155. 
 
На основу члана 30. Закона  о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и  98/13), члана 3. Закона о донацијама у 
јавном  сектору („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 96/05), члана 33. Статута општине 
Козарска Дубица („Службени гласник општине 
Козарска Дубица“, број: 03/14) и Меморандума о 
реализацији Пројекта „Изградња водоводног система 
Комленац са реконструкцијом и санацијом  градске 
водоводне мреже у општини Козарска Дубица“ 
потписаног  дана 05.01.2012. године између 
Министарства финансија Републике Српске, 
Министарства пољопривреде, шумарства  и 
водопривреде Републике Српске и Општине Козарска 
Дубица, Скупштина општине  Козарска Дубица на 27. 
редовној сједници одржаној дана 11.06.2015. године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
о прихватању  грантовских средстава Европске 
комисије по Пројекту Водовод  и канализација 
Републике Српске за суфинансирање  Пројеката 
изградње  водоводног система са изворишта 

Комленац – ФАЗА II на подручју  општине Козарска 
Дубица 

 
I 
 

Прихватају се грантовска средства Европске комисије 
којима се суфинансира Пројекат Водовод и 
канализација у Републици Српској за финансирање 
Пројекта изградње водоводног система са изворишта 
Комленац у Општини Козарска Дубица, a укупни 
предвиђени износ од 1.900.000 еура повлачиће се  у 
складу са  Потврдама добијеним од ИПА ДЕУ. 
 

II 
 

Грантовским средствима суфинансира се изградња, 
рехабилитација, побољшање и проширење водоводне 
инфраструктуре и система водоснабдијевања у 
Општини Козарска Дубица. 
 

III 
 

Грантовска средства обезбјеђена су у складу са  
Споразумом о гранту који је закључен  између ЕИБ-а и 

Европске комисије из ИПА 2010.године и ИПА 2011. 
године. 

IV 
 

Одобрени износ грантовских средстава за Фазу II 
пројекта износи 273.433,00 еура или 534.788,46 КМ. 
(ИПА 2010- дио 1). 

V 
 

Грантовска средства реализују се путем Европске 
Инвестиционе банке у складу са њеним важећим 
процедурама. 

VI 
 

Пројекат ће реализовати општински Тим за 
имплементацију Пројеката (ПИТ). 
 

VII 
 

Овлашћује се Начелник општине да потпише Уговор о 
преносу грантовских средстава по Пројекту између 
Владе Републике Српске-Министарства финансија и 
Општине Козарска Дубица. 

 
VIII 

 
За реализацију ове Одлуке  задужују се  Начелник 
општине, начелник Одјељења за финансије, 
рачуноводство и наплату буџета и Тим за 
имплементацију Пројекта (ПИТ). 
 

IX 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-131/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
156. 
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи, 
(„Сл. 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 

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

12.06.2015. године 
Козарска Дубица 

 

Број 4/15 
www.kozarskadubica.org 

Годишња претплата 100.00 КМ 
Жиро рачун 

Општински рачун 
за прикупљање јавних прихода 

UniCredit Bank 5620100000401973 
Врста прихода 722521 
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о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе, („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 20/12.) и члана  33. Статута 
Општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14. и 2/15.), 
Скупштина општине Козарска Дубица на 27. редовној 
сједници одржаној дана  11.06.2015. године, донијела је   

 
O Д Л У К У 

о начину и условима јавнe продајe путем усменог 
јавног надметања-лицитације некретнина у 

власништву Општине у к.о. Бијаковац 
 

Члан 1. 
 

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

Члан 2. 
 

Почетна продајна некретнина из члана 1. ове Одлуке 
износи: 43.126,70 КМ (словима:четрдесеттри-
хиљадестотинудвадесетшест и 70/100).  
 

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 Општинске управе Коз. Дубица, 
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан 
лицитације. 

Члан 6. 
 

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

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

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

- да рјешава по приговорима на поступак 
лицитације; 

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

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у Службеном гласнику општине Козарска Дубица. 
 
Број: 02-013-132/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
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157. 
 
На основу члана 30.  у вези са чланом 63. став 4. 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. и 2/15.) 
и члана 11. 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.), Скупштина 
општине Козарска Дубица на 27. редовној сједници 
одржаној дана 11.06.2015. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о давању пословних просторија у власништву 
Општине Козарска Дубица у дугорочни закуп ЈУ 

Центар за социјални рад Козарска Дубица 
 

Члан 1. 
 

Дајe се у дугорочни закуп ЈУ Центар за социјални рад 
Козарска Дубица пословни простор, који се налази у ул. 
Михајла Пупина бб, у Козарској Дубици (зграда 
„Солидарност“) означен као: 
 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 1 „Канцеларијски простор 1 – 

ходник“ пов. 10,36 m2, 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 2 „Канцеларија 1 – приземље 

зграде“ пов. 10,63 m2, 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 3 „Канцеларија 3 – приземље 

зграде“ пов. 10 m2, 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 4 „Канцеларија 4 – приземље 

зграде“ пов. 10,22 m2, 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 5 „Канцеларијски простор  1 – 

чајна кухиња“ пов. 3,30 m2, 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 6 „Ходник“ пов. 9,24 m2, 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 7 „Архива“ пов. 3,12 m2, 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 8 „Канцеларија 5 – приземље 

зграде“ пов. 5,70 m2, 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 9 „Канцеларија 6 – приземље 

зграде“ пов. 14,42 m2, 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 10 „Канцеларија 7 – приземље 

зграде“ пов. 9,71 m2, 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 11„Канцеларија 8 – приземље 

зграде“ пов. 15,48 m2, 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 12 „Канцеларија 9 – приземље 

зграде“ пов. 8,79 m2, 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 13 „Канцеларија 10 – приземље 

зграде“ пов. 11,25 m2, и 
- к.ч. бр. 1/1730 Е 14 „Канцеларијски простор 1  - 

WC“ пов. 3,08 m2, 
изграђен на земљипшту означеном као: к.ч. бр. 1/1730, 
уписане у з.к. ул. бр. 2547 к.о. Коз. Дубица, на име 
Општина Козарска Дубица, са 1/1 дијела, (што по 
катастру некрнетнина одговара: к.ч. бр. 1940/8 
„пословни простор у ванпривреди“ пов. 125 m2, 
уписана у Л.н. бр. 115, подуложак бр. 3 к.о. Коз. Дубица 
1). 
ради обављања дјелатности утврђеној Законом о 
социјалној заштити Републике Српске. 

 
 
 

Члан 2. 
 

Пословне просторије из члана 1. ове Одлуке дају се у 
дугорочни закуп на период од 20 (словима: двадесет) 
година. 
 
Међусобна права и обавезе између Општине Козарска 
Дубица, као закуподавца, и ЈУ Центар за социјални рад 
Козарска Дубица, као закупца, биће регулисана 
уговором, с тим да ће се посебно уговорити: 
- да закупац за пословни простор из члана 1.овог 

Уговора неће плаћати закупнину у фиксном износу 
него се обавезује да ће на име закупнине за вријеме 
трајања закупа сносити све режијске трошкове (за 
утрошену ел.енергију, воду, чишћење и друге 
комуналне услуге које терете пословни простор), 
трошкове редовног и инвестиционог одржавања, 
трошкове кориштења заједничких просторија, као и 
друге трошкове који као законска обавеза терете 
предметни пословни простор; 

- да закупац након истека закупа неће тражити да му 
закупoдавац надокнади трошкове за евентуално 
побољшање ствари из члана 1.овог Уговора; 

- да ће закупац ће пословни простор из члана 1. овог 
Уговора користити за обављање своје дјелатности; 

- да закупац може да врши преправке или адаптације 
пословних просторија, само уз претходну писмену 
сагласност закуподавца; 

- да закупац може закупљени пословни простор или 
његов дио дати у подзакуп трећем лицу, само уз 
претходну писмену сагласност закуподавца. 

 
Члан 3. 

 
Овлашћује се Начелник општине Козарска Дубица да у 
име Општине Козарска Дубица закључи Уговор о 
дугорочном закупу из члана 1. ове Одлуке, са ЈУ 
Центар за социјални рад Козарска Дубица. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-133/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
158. 
 
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 Општина 
Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 
Козарска Дубица“, број: 3/14. и 2/15.), на 27. редовној 
сједници одржаној дана 11.06.2015.године,  донијела  је  
 

О  Д Л У К У 
о уступању пословних просторија на коришћење  
одређено вријеме Удружењу младих „УНА“ 
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Члан 1. 
 

Удружењу младих „УНА“ Козарска Дубица, 
Светосавска бб, (у даљем тексту: Корисник), уступају 
се на коришћење  пословне просторије у „бившој кући 
Булић Ранка“ која се налази у Козарској Дубиц, улица 
Светосавска бб, на земљишту означеном катастру 
некрнеитна као: к.ч бр.1638/1, и то: 
- приземље: канцеларија, пов. 39,15 м2; канцеларија 

пов. 19, 14 м2; улаз пов. 4,48 м2, WC, пов. 1,87 м2 и 
WC, пов. 1,87 м2; 

- спрат: канцеларија (прва лијево од улаза) пов. 18,67 
м2 и право заједничког коришћења улаза, пов. 4,48 
м2 и WC, пов. 4,20 м2; 

- тавански простор; 
као и двориште пов. 96 м2,  ради обављања дјелатности 
Корисника. 

Члан.2 
 

Пословне просторије из члана 1.ове Одлуке уступају се 
без накнаде, на одређено вријеме на период од 5 
(словима: пет) година. 

Члан 3. 
 

Све трошкове режијског, текућег и инвестиционог 
одржавања пословних просторија сноси Корисник. 

 
Члан 4. 

 
Корисник је дужан уступљене пословне просторије 
користити са пажњом доброг домаћина. 
 
Корисник не може вршити никакве промјене пословних 
просторија, а које прелазе ниво редовног управљања 
ствари. 

Члан 5. 
 

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

Члан 6. 
 

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

 
Члан 7. 

 
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
стамбено комуналне послове и Одјељење за финансије, 
рачуноводство и наплату буџета. 
 

Члан 8. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-134/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 

159. 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М   
 

ОБИЉЕЖАВАЊА  З НАЧА ЈНИХ  
ДОГАЂА Ј А  НА  ПОДРУЧ Ј У  

ОПШТИНЕ  КО ЗА РСКА  ДУБИЦА  
 
На подручју општине Козарска Дубица у новијој 
историји боравиле су и харале многе војске, које су 
починиле стравичне злочине, тако да током цијеле 
године постоји потреба обиљежавања разних догађаја а 
нарочито догађаја из Другог свјетског рата и догађаја 
из Одбрамбено-отаџбинског рата. 

Програм обиљежавања значајних догађаја изложиће 
се хронолошким редом: 

- 22. април - Дан пробоја Јасеновачких логораша, 
обиљежавање се врши у Доњa  Градини – Спомен 
подручје, по програму Владе Републике                      
Српске, 

 

- 27. април - Дан општине Козарска Дубица, 
обиљежава се свечаном сједницом Скупштине 
општине и низом културних и спортских 
мифестација, те се врши полагање вијенаца у Парку 
народних хероја, 

 

- 28. јуни –   Видовдан, обиљежава се полагањем 
вијенаца на спомен-обиљежја бораца Одбрамбено-
отаџбинског рата, те низом културних и спортских  
манифестација у Козарској Дубици и Кнежици, 

 
- 27. јули -    Народни збор у Милића гају, посвећен 

голготи Козарске офанзиве из  1942. године. 
  
Обиљежавање значајних догађаја из Одбрамбено-
отаџбинског рата врши се током септембра, јер је 
Војска Републике Српске и народ Козарске Дубице, тих 
дана 1995. године, зауставили агресију хрватских 
оружаних снага и тако одбранили Републику Српску. 
 
Септембарски дани одбране обиљежавају се културним 
и спортских манифестацијама, полагањем вијенаца и 
цвијећа на спомен-обиљежје, вршењем помена 
погинулим и страдалим борцима ВРС и погинулим и 
страдалим цивилним лицима у току Одбрамбено – 
отаџбинског рата. 
 
Програм обиљежавања Септембарских дана одбране 
вршиће се по распореду који ће утврдити 
организациони одбор за обиљежавање годишњице 
одбране општине Козарска Дубица од хрватске 
агресије. Састав организационог одбора и задатке 
одредиће начелник општине Козарска Дубица својом 
одлуком. 
 
Програм за септембарске дане одбране. 
 
- Улична кошарка (баскет)  - Коз.Дубица, Трг 

Николе Пашића  
- Меморијални турнир у малом фудбалу, Бјелајци  
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(Обе манифестације одржаће се у првој половини 
септембра) 

- 2 - 
 

- 18.септембар – (петак) Помен свим погинулим и 
настрадалим у одбрамбено-   отаџбинском рату, 
храм Св. Петке – Спомен храм у Козарској Дубици 
Полагање цвијећа и паљење свијећа код Спомен 
крста. 

- 19.септембар – (субота) Доња Градина (код тополе 
ужаса) 
Полагање цвијећа и паљење свијећа код обиљежја – 
мјесто погибије полицајца Зорана Булића.  

- 20.септембар – (недеља) Плато преко пута 
предузећа «УНАПЛОД», организовање 
бициклијаде. 

- 26. септембар – (субота) Храм Св. Петке – спомен 
храм у Козарској Дубици, обиљежавање дана 11. 
(111.) дубичке бригаде. 

- 29. септембар – (уторак) Мјесно гробље Комленац,  
полагање цвијећа и паљење свијећа код спомен 
обиљежја народном хероју Мајору Милану Тепићу. 

 
Поред наведених значајних догађаја сваке године 
обиљежава се Крсна слава општине Козарска Дубица, 
Св. Ђакон Авакум, 30.децембра. 
 
Број: 02-013-130/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
160. 
 
На основу члана 33.  и 37. тачка 1. 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 27. 
редовној сједници, одржаној дана 11.06.2015. године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  потпредсједсједника Скупштине 

општине  
 
I 

 
МАРИНКО ГВОЗДЕН, из Козарске Дубице, именује 
се за потпредсједника Скупштине општине Козарска 
Дубица на период трајања мандата Скупштине.  
 

II 
 
Ово Рјешење  ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Oпштине Козаска 
Дубица“. 
 
Број: 02-111-48/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 

161. 
 
На основу члана 18. тачка 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07. и 109/112,), члана 33. тачка 27. 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 27. 
редовној сједници, одржаној дана 11.06.2015. године, 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  директора  

ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица 
 
I 

 
БРАНКО АРНАУТ, дипломирани правник из 
Козарске Дубице, разрјешава  се дужности  директора 
ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица због 
одласка у старосну пензију са 30.06.2015.године.  
 

II 
 
Ово Рјешење објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-111-49/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
162. 
 
На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске, 
(„Службени гласник Републике Српске“), број: 41/03.), 
члана 87. тачка 1. Закона о социјалној заштити, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12.), 
члана 33. тачка 27. Статута Општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/014), и члана 113. Пословника о раду Скупштине 
општине Козарска Дубица, („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 4/14), Скупштина 
општине Козарска Дубица, на 27.редовној сједници, 
одржаној дана 11.06.2015. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ 

Центра за социјални рад 
Козарска Дубица 

 
I 

 
МАЈА ШПИЦА, дипл. социјални радник из 
Козарске Дубице, именује се за вршиоца дужности 
директора ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица 
на период до шездесет дана.  
 
 
 
 



Број 4/15                                                                       Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

6 

II 
 
Ово Рјешење ступа на снагу 01.07.2015. године и 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 02-111-50/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
163. 
 
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: 4/13.), Скупштина 
општине Козарска Дубица, на 27. редовној сједници, 
одржаној дана 11.06.2015.године, донијела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о извршењу Буџета Општине Козарска Дубица за 
период јануар – децембар 2014. године. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-123/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
164. 
 
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 27. редовној 
сједници, одржаној дана 11.06.2015. године, донијела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о раду  и финансијском пословању ЈУ Центра за 
социјални рад Козарска Дубица за 2014. годину. 
 

II 
Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-124/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 

165. 
 
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 27. редовној 
сједници, одржаној дана 11.06.2015. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица не усваја 
Извјештај о раду Локалне агенције за развој Општине 
Козарска Дубица за 2014. годину. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-125/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
166. 
 
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 27. редовној 
сједници, одржаној дана 11.06.2015. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о раду Општинске организације Црвеног крста 
Козарска Дубица за  2014. годину. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Oпштине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-126/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
167. 
 
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 



Број 4/15                                                                       Службени гласник Општине Козарска Дубица 
 

7 

општине Козарска Дубица на 27. редовној сједници, 
одржаној дана 11.06.2015. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о раду за период 01.01.2014. – 31.12.2014. године  ОО 
СУБНОР-а  Козарска Дубица. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-127/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
168. 
 
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 27. редовној сједници, 
одржаној дана 11.06.2015. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о раду Удружења пензионера Општине Козарска 
Дубица за 2014. годину. 
 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-128/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
169. 
 
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 27. редовној сједници, 
одржаној дана 11.06.2015. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 
 

I 
 
Скупштина oпштине Козарска Дубица усваја Извјештај 
о раду до краја мјесеца септембра 2014. године Српско 
просвјетно и културног друштва „Просвјета“ Козарска 
Дубица. 

II 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 02-013-129/15                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11.06.2015. године   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић, дипл.инж. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
170. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
 
Буџетска резерва              200 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
Буџетска резерва              200 КМ 
-на позицију 
415200 – Грантови у земљи            200 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-51/15        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 06.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
171. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
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Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
 
Буџетска резерва              100 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва              100 КМ 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            100 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-68/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 14.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
172. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
 
Буџетска резерва              300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва              300 КМ 
  
 

-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-69/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 14.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
173. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 
 

1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
 
Буџетска резерва              200 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
Буџетска резерва              200 КМ 
-на позицију 
415200 – Грантови у земљи            200 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-75/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
174. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
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Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
 
Буџетска резерва              300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва             300 КМ 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи           300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-76/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 18.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
175. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
 
Буџетска резерва              300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва              300 КМ 
  

-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-79/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 05.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
176. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
Буџетска резерва              200 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
Буџетска резерва              200 КМ 
-на позицију 
415200 – Грантови у земљи            200 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-80/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 21.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
177. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
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Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
 
Буџетска резерва              200 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва              200 КМ 
-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            200 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-83/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
178. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
 
Буџетска резерва              300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
 
Буџетска резерва              300 КМ 
  
 

-на позицију 
 
415200 – Грантови у земљи            300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-91/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
179. 
 
На основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), члана 44. под р. 
Статута oпштине Козарска Дубица („Службени гласник 
Општине Козарска Дубица“, број: 3/14) и члана 8. 
Одлуке о извршењу буџета oпштине Козарска Дубица 
за 2015. годину („Службени гласник oпштине Козарска 
Дубица“, број: 2/15) начелник oпштине Козарска 
Дубица доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу реалокације средстава 

 
1. Одобрава се реалокација средстава  Начелника 
општине-стручна служба (потрошачка јединица 
0070120) са позиције 
Буџетска резерва              300 КМ. 
 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 
биће извршена 
-са позиције 
Буџетска резерва             300 КМ 
-на позицију 
415200 – Грантови у земљи           300 КМ. 
 
3. За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату 
буџета. 
 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-403-92/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
180. 
 
На основу  члана 43. став  1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи  ( ,,Сл.гласник РС '',бр.101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 54. Статута  Општине  
Козарска Дубица (,,Службени гласник Општине 
Козарска Дубица '' , бр.03/14 ), а по захтјеву  ЈП ,, 
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Центра за информисање и културу''  Козарска Дубица  
Начелник Општине Козарска Дубица,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О давању сагласности  на Правилник о измјенама  и 
допунама  Правилника о платама и другим 
примањима запослених у ЈП ,,Центар за 
информисање и културу''  Козарска Дубица 

 
I 

 
Даје се сагласност на Правилник  о измјенама  и 
допунама  Правилника о платама и другим примањима  
запослених  у ЈП ,,Центар за информисање и културу'' 
Козарска Дубица којег је донио директор  дана  
30.04.2015.године под бројем :167/15 
  

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 
објављена  у   ,,Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица'' 
 
Број: 01-022-4/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
181. 
 
На основу  члана 43. став  1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи  ( ,,Сл.гласник РС '',бр.101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 54. Статута  Општине  
Козарска Дубица (,,Службени гласник Општине 
Козарска Дубица '' , бр.03/14 ), а по захтјеву  Центра за 
социјални рад  Козарска Дубица  Начелник Општине 
Козарска Дубица, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О давању сагласности  на Правилник о измјенама  и 
допунама  Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у  Центру за 
социјални рад  Козарска Дубица 
 

I 
 
Даје се сагласност на Правилник  о измјенама  и 
допунама  Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у  Центру за социјални 
рад  Козарска Дубица којег је донио директор  дана  
31.03.2015.године под бројем : 02-023-1/5/05 
  

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 
објављена  у   ,,Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица'' 
 
Број: 01-022-2/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 

182. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава 

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње  Јајић Душану- у сврху 
повећања сточног фонда у износу од 1.000,00 КМ, на 
текући  рачун бр. 5520191482166795 код Хипо Алпе-
Адриа-банке. 

II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-60/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
183. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава 

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Бојић Миланки - у сврху 
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проширење  сточног фонда у износу од 2.000,00 КМ, на 
текући  рачун бр. 4196170079385008  код  Нове банке. 

 
II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-59/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
184. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава 

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Малетић Анки - у сврху 
проширења повртарске производње у износу од 
1.000,00 КМ, на текући  рачун бр. 5673015900296918 
код Сбер банке. 

II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-61/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
185. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава 

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Tркуља Маријану - у сврху 
куповине супрасних назимица у износу од 2.000,00 КМ, 
на текући  рачун бр. 5550488152011235  код Нове 
банке. 

II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-58/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
186. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
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2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава 

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Обрадовић Бранку - у 
сврху проширење  повртарске производње у износу од 
1.000,00 КМ, на текући  рачун бр. 5620108120864352  
код  НЛБ Развојне  банке. 

 
II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-62/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
187. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава 

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Плавшић Раденку - у сврху 
проширење  сточног фонда у износу од 1.500,00 КМ, на 
текући  рачун бр. 5673015000126733  код  Сбер банке. 

 
II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције – Фондови за развој-субвенције за 

пољопривреду и стимулације   и уплатиће се на текући 
рачун корисника. 

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-63/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
188. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава 

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Глигић Бојану - у сврху 
повртларске производње  у износу од 2.000,00 КМ, на 
текући  рачун бр. 5673015000254482 код Сбер банке. 

 
II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-57/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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189. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава 

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње  Јанковић Милану  - у 
сврху подршке воћарској производњи у износу од 
3.000,00 КМ, на текући  рачун бр. 5673015900234256   
код Volks банке. 

II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-64/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
190. 
 
На основу  члана 43. став  1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи  ( ,,Сл.гласник РС '',бр.101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 54. Статута  Општине  
Козарска Дубица (,,Службени гласник Општине 
Козарска Дубица '' , бр.03/14 ), у складу са чланом 58. 
Закона о предшколском васпитању и образовању ( 
,,Сл.гласник РС '',бр.119/08 ) по захтјеву  ЈУ ,, Дјечији 
вртић  Пчелица''  Козарска Дубица ,  Начелник 
Општине Козарска Дубица, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

О давању сагласности  на Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о платама и другим 

примањима   запослених у ЈУ ,, Дјечији вртић 
Пчелица''  Козарска Дубица 

 

I 
 
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о платама и другим примањима   
запослених у ЈУ ,, Дјечији вртић Пчелица''  Козарска 
Дубица, који је донесен од стране директора 
дана.12.05.2015. године, под редним бројем:124/15  
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 
објављена  у   ,,Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица'' 
 
Број: 01-022-5/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 14.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
191. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („ 
Службени гласник РС“ број:  101/04, 42/05,118/05 и 
98/13 ) и члана 44.Статута Општине   Козарска Дубица  
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
03/14) Начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу  горива 

 
I 
 

Одобрава се МРШИЋ  ЗОРАНУ из Драксенића  50 
литара  Д-2  горива  у сврху чишчења ободних канала 
на подручју Мјесне заједнице Драксенић.  
 

II 
 
Лице из члана 1. ове Одлуке  гориво ће преузети на 
бензинској пумпи Компаније АРС у Козарској Дубици. 

 
III 

 
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4126- Трошкови услуга превоза и горива. 

 
IV 

 
За извршење ове Одлуке задужују се начелник  
Одјељења за општу управу и борачко инвалидску 
заштиту  и начелник  Одјељења за финансије, 
рачуноводство и наплату буџета. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица. 
 
Број: 01-434-30/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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192. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( 
"Службени гласник РС", број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13 ) и члана 65. Статута oпштине Козарска Дубица 
("Службени гласник oпштине Козарска Дубица", број: 
03/14), Начелник општине, д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о формирању Организационог одбора за 
обиљежавање „Дубичког љета 2015. године“ 

 
Члан 1. 

 
Формира се Организациони одбор за обиљежавање 
„Дубичког љета 2015. године“. 
 

Члан 2. 
 
У Организациони одбор из члана 1. именују се: 
 
1. Mиле Злојутро  - предсједник 
2. Перо  Каран   - члан 
3. Винко Стојчић  - члан 
4. Жељко Драгичевић  - члан 
5. Маријана Котур  - члан 
6. Горан Драгаш  - члан 
7. Озрен Бурсаћ  - члан 
8. Мирјана Јуришић  - члан 
9. Слободан Премасунац - члан 
10. Дијана Кондић  - члан 
 

Члан 3. 
 
Задатак Организационог одбора је да сачини програм 
обиљежавања „Дубичког  љета 2015. године“, прати 
припреме и обезбједи његову реализацију. 

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-111-39/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
193. 
 
На основу члана 72. став 3. и члана 143. став 4. Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' број: 
101/04,42/05,118/05 и 98/13) , члана 65. Статута 
Општине Козарска Дубица (,,Службени гласник 
Општине Козарска Дубица '',број: 03/14 ) а складу са 
Програмом  рада система обуке за запослене  у 
јединицама локалне самоуправе у  Републици Српској 
за 2015. годину , начелник  Oпштине,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 
Именују  се службеници  за обуку кориштења ПИМИС  
информационог система уз уношење  информација  о 
инвестиционим  пројектима: 
  
1. ЛИДИЈА  КРЕШИЋ , дипломирани економиста и  
2. НАТАША   РАШИЋ, дипломирани просторни 

планер 
II 
 

Именоване службенице ће бити овлаштене за приступ 
ПИМИС систему  и учествоваће  на обукама  за 
кориштење  ПИМИС  информационог система уз  
уношење  информација  о  инвестиционим  пројектима. 
 

III 
 
Ова  одлука  ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у ,,Службеном  гласнику општине Козарска Дубица '' 
 
Број: 01-111-41/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
194. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(″Службени гласник РС″, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 54. Статута Општине Козарска Дубица 
(″Службени гласник Општине Козарска Дубица″, број: 
3/14) и чланови 1. и 2. Одлуке о утврђивању 
критеријума за финансирање спорта у Општини 
Козарска Дубица (″Службени гласник општине 
Козарска Дубица″, број: 12/05), Начелник Општине 
Козарска Дубица, д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
о финансирању такмичарског спорта у Општини 
Козарска Дубица у првој половини 2015. године 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђује се финансирање такмичарског 
спорта у Општини Козарска Дубица у првој половини 
2015. године и то како слиједи: 
 
Ред.
бр. 

Назив спортске организације 
Укупно 
КМ 

1. ФК „БОРАЦ“ 20.000 
2. ОФК „РАВАН“ 13.500 
3. ФК „МОШТАНИЦА“ 1.660 
4. ФК „РАДНИК“ 1.660 
5. ФК „КНЕЖОПОЉАЦ“ 2.500 
6. СД „ОМЛАДИНАЦ“ 1.660 
7. ФК „ПОТКОЗАРЈЕ – СИМИЛ“ - 
8. РК „ДИП КОЗАРА“  

(РК „Козара-Млијекопродукт) 
15.000 

9. ЖРК „КНЕЖОПОЉКА“ 7.000 
10. ОРК „UNA – DSW“ 4.000 
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11. КК „УНА“ 3.000
12. КК „КНЕШПОЉЕ“ 2.500
13. КК „WAZZARI“ 1.750 
14. КБС „ОБИЛИЋ“ 1.750 
15. ШК „УНА“ 1.500 
16. СРД „КЛЕН“ 1.750 
17. СК „М. ПИЛИПОВИЋ“ 2.000
18. КК „ДУБ“ 2.000
19. ЖРК „ДУБИЦА“ 1.000 
20. АТЛЕТСКИ КЛУБ 750 
 У К У П Н О 84.980 

 
Члан 2. 

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

 
Члан 3. 

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

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у ″Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица″. 
 
Број: 01-434-36/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
195. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 ,118/05 и 
98/13) и  на основу члана 54. алинеја 17. Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
општине Козарска Дубица“, број 03/14), начелник 
општине Козарска Дубица, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу средстава 

 
I 
 

Oдобрава се Mјесној Заједници  РАКОВИЦА, набавка 
20 литара горива за моторку (мјешанац), 6 литара уља 
тестерол и 30 литара Д 2 у сврху крчења живица и 
осталог растиња  дуж путног правца Сјеверовци- 
Раковица . 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке , Представник МЗ 
Раковица,  преузеће  на бензисиској пумпи Компаније 
,,АРС'' у Козарској Дубици. 
 
 
 
 

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ,,Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица''. 
 
Број: 01-434-38/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
196. 
 
На основу члана 43. Закона  о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Репиблике Српске“, број: 101/04, 
42/05 118/05 и 98/13) и члана 54. Статута Општине 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14), Начелник општине, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу средстава 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се средства у износу од 200,00 КМ 
(двијестотине и 00/100 КМ), за исплату Милић 
Слободану из Брекиње, на име трошкова лијечења. 

 
Члан 2. 

 
Средства из члана 1. ове Одлуке одобравају се из 
буџетске резерве и биће уплаћена на  текући рачун 
број: 5514902537992611 код UniCredit Bank. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-14/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 01.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
197. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04 
118/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015. годину ("Службени гласник Општине Козарска 
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Дубица", бр.3/15 од 04.05.2015.),  Начелник Општине 
Козарска Дубица,  д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава за  

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средстава за проширење 
пољопривредне производње Гојић Милану - у сврху 
подршке  ратарској произвоњи у износу од 400,00 
КМ, на текући  рачун бр. 5512081128756576  код  
Уникредит банке. 

II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-430-65/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 01.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
198. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 ,118/05 и 
98/13) и  на основу члана 54. алинеја 17. Статута 
Општине Козарска Дубица („Службени гласник 
општине Козарска Дубица“, број 03/14), начелник 
општине Козарска Дубица, доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу средстава 
 

I 
 

Oдобрава се Mјесној Заједници  ПУЦАРИ, набавка 20 
литара горива за моторку , 5 литара уља тестерол, 30 
литара Д2  и стил уље 4 пута по 0,1 децилитар у сврху 
крчења живица и осталог растиња  дуж путног правца 
Пуцари - Бијаковац . 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке , Представник МЗ 
Пуцари,  преузеће  на бензисиској пумпи Компаније 
,,АРС'' у Козарској Дубици. 
 
 
 
 

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ,,Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица''. 
 
Број: 01-434-45/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
199. 
 
На основу члана 43. Закона  о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Репиблике Српске“, број: 101/04, 
42/05 118/05 и 98/13) и члана 54. Статута Општине 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14), Начелник општине, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу средстава 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ 
(тристотине и 00/100 КМ), за исплату Бокан Радосаве  
из Агинаца, на име трошкова лијечења. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке одобравају се из 
буџетске резерве и биће уплаћена на  текући рачун 
број: 5512081125110055 код UniCredit Bank. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-21/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
200. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („ 
Службени гласник РС“ број:  101/04, 42/05,118/05 и 
98/13 ) и члана 44.Статута Општине   Козарска Дубица  
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
03/14) Начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу  горива 
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I 
 
Одобрава се Maрјановић Данијелу директору  Локалне 
агенције за развој  Општине Козарска Дубица, 20 
литара Д-2 горива  у сврху одласка  у Градишку на 
едукацију  у оквиру припреме пројеката који би се 
финансирали из домаћих  и ЕУ фондова у 
пољопривреди. 

II 
 
Лице из члана 1. ове Одлуке  гориво ће преузети на 
бензинској пумпи Компаније АРС у Козарској Дубици. 

 
III 

 
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4126- Трошкови услуга превоза и горива. 

 
IV 

 
За извршење ове Одлуке задужују се начелник  
Одјељења за општу управу и борачко инвалидску 
заштиту  и начелник  Одјељења за финансије , 
рачуноводство и наплату буџета. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица. 
 
Број: 01-434-48/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
201. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  („ 
Службени гласник РС“ број:  101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13 ) и члана 44. Статута Општине   Козарска Дубица  
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
03/14) Начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу  горива 

 
I 
 

Одобрава се Милораду Гајићу из Козарске Дубице, 
предсједнику Организационог одбора сусрета ратне 
сирочади у Босанској Дубици 1945-1955 , 50 литара  
МБ - 98  горива  у сврху одласка у Сомбор на сусрете 
ратне сирочади .   

II 
 
Лице из члана 1. ове Одлуке  гориво ће преузети на 
бензинској пумпи Компаније АРС у Козарској Дубици. 

 
III 

 
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4126- Трошкови услуга превоза и горива. 

 

IV 
 
За извршење ове Одлуке задужују се начелник  
Одјељења за општу управу и борачко инвалидску 
заштиту  и начелник  Одјељења за финансије , 
рачуноводство и наплату буџета. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица. 
 
Број: 01-434-49/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
202. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04, 
118/05 и 42/05 ), члана 44. Статута Општине Козарска 
Дубица-пречишћен текст ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", бр. 5/06, 6/07 и 2/08), тачка 3. под 7. 
Програма улагања и субвенција у пољопривреди за 
2015.годину ("Службени гласник Општине Козарска 
Дубица ", бр.3/15 од 04.05.2015.)  Начелник Општине 
Козарска Дубица, д о н о с и  
 

ОДЛУКУ  
о додјели средстава 

 
I 
 

Овом Одлуком додјељују се средства у сврху помоћи 
појединцима у овом случају Чекић Зорану у износу од 
318,00  КМ ,на  жиро рачун бр. 5673015912496026 код  
Сбербанке. 
          
          

II 
 

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

III 
 

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

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у «Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица». 
 
Број: 01-403-93/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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203. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („ 
Службени гласник РС“ број:  101/04, 42/05,118/05 и 
98/13 ) и члана 44.Статута Општине   Козарска Дубица  
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
03/14), Начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу  горива 

 
I 
 

Одобрава се Мили Злојутро начелнику Општине 
Козарска Дубица, 50 литара    горива  у сврху одласка 
властитим аутомобилом у Бијељину на службени пут. 
 

II 
 
Лице из члана 1. ове Одлуке  гориво ће преузети на 
бензинској пумпи Компаније АРС у Козарској Дубици. 

 
III 

 
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4126- Трошкови услуга превоза и горива. 

 
IV 

 
За извршење ове Одлуке задужују се начелник  
Одјељења за општу управу и борачко инвалидску 
заштиту  и начелник  Одјељења за финансије , 
рачуноводство и наплату буџета. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица. 
 
Број: 01-434-52/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
204. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („ 
Службени гласник РС“ број:  101/04, 42/05,118/05 и 
98/13 ) и члана 44.Статута Општине   Козарска Дубица  
(„ Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
03/14) Начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу  горива 

 
I 
 

Одборнику Скупштине општине Личанин Ненаду  из 
Козарске Дубице одобрава се   50 литара  горива за 
аутомобил у сврху  одласка у Београд на ВМА , због 
контролних прегледа  и   наставка   лијечења. 
 
 

II 
 
Лице из члана 1. ове Одлуке  гориво ће преузети на 
бензинској пумпи Компаније АРС у Козарској Дубици. 

 
III 

 
Средства из тачке 1. ове Одлуке одобравају се са 
позиције 4126- Трошкови услуга превоза и горива. 

 
IV 

 
За извршење ове Одлуке задужују се начелник  
Одјељења за општу управу и борачко инвалидску 
заштиту  и начелник  Одјељења за финансије, 
рачуноводство и наплату буџета. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица. 
 
Број: 01-434-39/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
205. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 65. Статута општине 
Козарска Дубица („Службени гласник општине 
Козарска Дубица“, број 03/14) начелник општине 
Козарска Дубица, доноси 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Савјета за запошљавање и именовању 

његових чланова 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком оснива се Савјет за запошљавање 
Општине Козарска Дубица (У даљем тексту: Савјет) 
као савјетодавно тијело начелника Општине Козарска 
Дубица и Привредног савјета Општине Козарска 
Дубица. 
 

Члан 2. 
 
Под Савјетом, у смислу ове Одлуке, подразумјева се 
мјешовито тијело састављено од представника јавног 
сектора (Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности и Локалне агенције за развој општине 
Козарска Дубица), школских установа (директори 
основних школа и директор средње школе) и  Завода за 
запошљавање. 

Члан 3. 
 
Чланове Савјета чине именовани представници 
сљедећих институција и организација: 
1. начелник Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности, 
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2. директор Локалне агенције за развој Општине 
Козарска Дубица, 

3. директор ЈУ Основне школе „Свети Сава“, 
4. директор ЈУ Основне школе „Вук Стефановић 

Караџић“, 
5. директор ЈУ Основне школе „Мајка Кнежопољка“, 
6. директор ЈУ Средњошколски центар „Никола 

Тесла“, 
7. шеф Биро-а Козарска Дубица, Филијала Приједор, 

Завода за запошљавање Републике Српске.  
 

Члан 4. 
 
Савјет има за циљ да осигура дјелотворно и ефикасно 
приближавање тржишта рада и образовног система. 
Задаци Савјета за запошљавање општине Козарска 
Дубица су:  
1. Провођење истраживања за дефинисање 

краткорочних и дугорочних потреба на тржишту 
рада 

2. Савјетовање школа и других образовних установа 
ради усклађивања уписне политике са захтјевима и 
потребама локалног тржишта рада за редовно 
образовање и за образовање одраслих 

3. Подстицање на активности које имају за циљ 
унапређење услова за организовање формалних и 
неформалних програма образовања одраслих што 
ће допринијети усклађивању понуде и потражње на 
тржишту рада 

4. Дефинисање и предлагање потребних стручних 
квалификација за одређене профиле занимања у 
сарадњи са послодавцима 

5. Анализирање постојећих и потребних компетенција 
унутар одређених профила занимања 

6. Сарадња са свим заинтересованим странама 
7. Савјетовање школа и других образовних установа 

по питању унапређења сарадње са предузећима и 
прилагођавања наставних планова и програма 
потребама локалног тржишта рада 

8. Савјетовање школа код покретања иницијативе код 
надлежног министартва за доношење нових или 
измјене и допуне постојећих наставних планова и 
програма у редовном образовању и образовању 
одраслих 

9. Савјетовање школа код покретања иницијативе 
према надлежном министарству за увођење нових 
занимања за редовно образовање и образовање 
одраслих 

10. Учествовање у проналажењу и 
опремању/модернизацији потребних простора за 
инсталирање нових школских радионица и 
кабинета 

11. Иницирање увођења и унапређења професионалне 
оријентације у школама и/или релевантним 
институцијама 

12. Савјетовање постојећих и потенцијалних 
организатора образовних садржаја по питању 
специфичних потреба на тржишту рада 

13. Ангажовање на унапређењу свијести код ученика, 
полазника и послодаваца о потреби за 
цјеложивотним учењем 

14. Ангажовање на побољшању квалитета стручног 
образовања и обуке ученика и полазника у складу 

са најбољим праксама, у сарадњи и у складу са 
потребама послодаваца 

15. Разматрање примјене унапријеђених наставних 
планова и програма у редовном образовању и 
образовању одраслих 

16. Остваривање сарадње са школским одборима и 
директорима школа и давање препорука за уписну 
политику. 

Члан 5. 
 

Свака институција и организација укључена у рад 
Савјета има јасно дефинисане улогe и задатке, и то: 
 
1. Одјељење за привреду и Агенција за развој   
 
- Одабир циљних дјелатности и локалних пословних 

субјеката, 
- Креирање анкетног упитника за послодавце, 
- Анкетирање пословних субјеката, 
- Унос, обрада и анализа података кроз софтвер за 

анализу и обраду података (ЛЕДИС), 
- Размјена информација о планираним 

инвестицијама/активностима које ће утицати на 
смањење незапослености, 

- Израда локалних Акционих планова запошљавања 
(локалних Стратегија образовања и образовања 
одраслих) и 

- Дефинисање приједлога уписне политике за средњу 
школу. 

 
2. Завод за запошљавање РС 
 
- Учешће у процесу одабира циљних дјелатности и 

локалних пословних субјеката, 
- Учествовање у креирању упитника за пословне 

субјекте, 
- Анкетирање пословних субјеката, 
- Анализирање незапослености (стање на 

евиденцији, дужина чекања на запослење, 
квалификациона структура незапослених, 
афинитети незапослених везани за додатну 
едукацију и сл.), 

-  Израда локалних Акционих планова запошљавања 
(локалних Стратегија образовања и образовања 
одраслих). 

 
3. ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ 
 
- Креирање анкетног упитника за ученике, 
- Организовање анкетирања ученика основних 

школа, 
- Организовање анкетирања ученика завршних 

разреда средњих школа, 
- Унос, обрада и анализа прикупљених података из 

анкетирања ученика, 
- Приједлози за организацију образовања одраслих, 
- Дефинисање приједлога уписне политике за средњу 

школу, 
- Израда локалних Акционих планова запошљавања 

(локалних Стратегија образовања и образовања 
одраслих). 
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4. Основне школе 
 
- Помоћ приликом организовања анкетирања 

(уговарање термина), 
- Израда локалних Акционих планова запошљавања 

(локалних Стратегија образовања и образовања 
одраслих). 

 
Члан 6. 

 
Савјет је неформално тијело. 
 
Извјештај о раду Савјет подноси начелнику општине и 
Привредном савјету општине 
 

Члан 7. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
oбјављена у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица:“  
 
Број: 01-111-44/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
206. 
 
На основу члана 43. Закона  о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Репиблике Српске“, број: 101/04, 
42/05 118/05 и 98/13) и члана 54. Статута Општине 
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14), Начелник општине, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу средстава 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се средства у износу од 300,00 КМ 
(тристотине и 00/100 КМ), за исплату Ковачевић 
Далибора  из Клековаца, на име трошкова лијечења. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке одобравају се из 
буџетске резерве и биће уплаћена на  текући рачун 
број: 5514902525453324 код UniCredit Bank. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-430-20/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 

207. 
 
На основу члана члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“, бр. 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 54. Статута 
општине Коз. Дубица (Сл. гласник Општине Коз. 
Дубица», бр. 3/14), Начелник општине Козарска 
Дубица, доноси 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за постизање споразума са  
Поповић Петром око накнаде штете и установљења 

права служности 
 
I 

У Комисију за постизање споразума са Поповић 
Петром око накнаде штете и установљење права 
служности,  именују се: 
1. Николетић Александар, предсједник,  
и чланови:  
2. Стевановић Владислав,  
3. Тадић Илија,  
4. Бабић Даријан,  
5. Каурин Владимир.  
 

II 
 

Задатак Комисије је да са Поповић Петром, из Вриоца, 
као власником послужне некретнине, постигне 
споразум око накнаде штете за постављање муљног 
испуста, ваздушног вентила и водоводних цијеви, 
односно споразум око накнаде за оснивање служности 
постављања водоводних цијеви у оквиру реализације 
„Пројекта санације, реконстуркције и проширења 
водоводних система у Општини Козарска Дубица- прва 
фаза“. 

III 
 

Предсједник Комисије дужан је да редовито усмено 
и/или писмено изјештава Начелника општине о раду 
Комисије. 

IV 
 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у «Службеном гласнику Општине Козарска Дубица». 
 
: 01-111-36/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
208. 
 
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' број: 
101/04,42/05,118/05 и 98/13) , члана 65. Статута 
Општине Козарска Дубица (,,Службени гласник 
Општине Козарска Дубица '',број: 03/14 ),  начелник  
Oпштине , д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o именовању комисије за лицитацију  
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I 
 

У комисију за лицитацију  хаварисаног путничког 
аутомобила именују се : 
 
1. БАБИЋ МИЛАН, предсједник комисије 
2. РЕЉИЋ РАНКО , члан комисије и  
3. БАЛТА  ДРАГАН, члан комисије. 
 

II 
 
Задатак  Комисије је да проведе  поступак  лицитације  
хаварисаног путничког аутомобила марке VW Pasat CC, 
регистарских ознака А 49 – Ј – 542  власништво 
општине Козарска Дубица  и да записнички констатује 
ток лицитације . 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , а 
обајвиће се у ,,  Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица''. 
 
Број: 01-111-42/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.05.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
209. 
 
На основу члана 109. став 2. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Сл. гласник Републике Српске број: 40/13), 
члана 2. Правилника о вршењу стручног надзора у току 
изградње објеката („Сл. гласник Републике Српске“, 
број: 7/04), члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 54. Статута Општине Козарска 
Дубица („Сл. гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
03/14) начелник Општине доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
I  
 

Рељић (Бранка) Ранко, стручни сарадник за путеве и 
водопривредеу у Општинској управи Општине 
Козарска Дубица, ималац овлаштења грађење и надзор 
над грађењем прилазних саобраћајница и вањско 
уређење терена, осим објеката за које одобрење за 
грађење даје Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске, број 
регистра: 309/97, број протокола: 01-438/97 од 
12.04.1997. године, именује се за Надзорни орган за 
вршење послова стручног надзора на извођењу радова 
на изградњи прилазног пута и канализационе мреже у 
Индустријској зони у Козарској Дубици, а који ће се 
изводити на основу Уговора  број: 01-404-30/4-15 од 
04.06.2015. године, закљученог између Општине 
Козарска Дубица, као инвеститора  и предузећа „Слога“ 
д.о.о. Козарска Дубица, као извођача. 
 

II 
 

Стручни надзор обухвата послове утврђене у члану 119. 
Закона о уређењу простора и грађењу и члану 5. и 6. 

Правилника о вршењу стручног надзора у току 
изградње објекта. 

III 
 

Именовани ће обављати послове из члана II овог 
рјешења у току радног времена и без посебне накнаде 
за извршење истих. 

IV 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-51/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
210. 
 
На основу члана 109. став 2. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Сл. гласник Републике Српске број: 40/13), 
члана 2. Правилника о вршењу стручног надзора у току 
изградње објеката („Сл. гласник Републике Српске“, 
број: 7/04), члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 54. Статута Општине Козарска 
Дубица („Сл. гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
03/14) начелник Општине доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
I  
 

Рељић (Бранка) Ранко, стручни сарадник за путеве и 
водопривреду у Административној служби Општине 
Козарска Дубица, ималац овлаштења грађење и надзор 
над грађењем прилазних саобраћајница и вањско 
уређење терена, осим објеката за којие одобрење за 
грађење даје Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске, број 
регистра: 309/97, број протокола: 01-438/97 од 
12.04.1997. године, именује се за Надзорни орган за 
вршење послова стручног надзора на извођењу радова 
на изради земљаног одбрамбеног насипа у насељу 
Вриоци, а који ће се изводити на основу Уговора  број: 
01-404-30/4-15 од 05.06.2015. године, закљученог 
између Општине Козарска Дубица, као инвеститора  и 
предузећа „Слога“ д.о.о. Козарска Дубица, као 
извођача. 

II 
 

Стручни надзор обухвата послове утврђене у члану 119. 
Закона о уређењу простора и грађењу и члану 5. и 6. 
Правилника о вршењу стручног надзора у току 
изградње објекта. 

 
III 

 
Именовани ће обављати послове из члана II овог 
рјешења у току радног времена и без посебне накнаде 
за извршење истих. 
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IV 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“. 
 
Број: 01-111-52/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 11.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
 
211. 
 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 54. Статута Општине Козарска 
Дубица („Сл. гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/14) начелник Општине доноси  
 

П Р А В И Л Н И К   
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
1.Подручје примјене и основни принципи 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђује се подручје примјене 
Правилника, основни принципи, начин доношења 
плана набавки, покретање, ток и окончање поступка 
набавке роба, услуга и радова у Општинској управи 
Козарска Дубица, праћење рализације уговора, начин 
оцјене добављача и радње извјештавања и архивирање 
предмета јавне набавке. 
 

Члан 2. 
 

(1) Поступак набавке роба, услуга и радова (у даљем 
тексту „поступак јавне набавке“) проводи се у складу са 
Законом о јавним набавкма (у даљем тексту: Закон), 
(„Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), подзаконским актима 
донесеним на основу Закона и овим правилником.  
(2) Поступак јавне набавке путем директног споразума 
из члана 90. Закона утврђује се посебним правилником. 
 

Члан 3. 
 

Додјела уговора о јавним набавкама врши се по 
поступку и на начин којим се осигурава ефикасност, 
транспарентност, једнак однос према понуђачима и 
стварна конкуренција. 
 
2. План јавних набавки 
 

Члан 4. 
 

(1) Поступак јавне набавке проводи се у складу са 
Планом јавних набавки који за сваку буџетску годину 
доноси начелник Општине, у року од 60 (шездесет) 
дана од дана усвајања буџета. 
(2) План јавних набавки је акт начелника Општине 
којим се утврђују планирани оквири за набавку роба, 

услуга и радова у Општинској управи Општине 
Козарска Дубица, у складу са усвојеним буџетом. 
(3) Припрему Плана јавних набавки врши службеник за 
јавне набавке, а на основу достављеног плана утрошка 
буџетских средстава од стране организационих 
јединица Општинске управе. 
 

Члан 5. 
 

План јавних набавки садржи: 
а) редни број набавке 
б) предмет набавке 
в)  шифру ЈРЈН (јединствени ријечник јавне набавке) 
г) процијењену вриједност набавке 
д) врсту поступка јавне набавке 
ђ) оквирни датум почетка поступка набавке 
е) оквирни датум закључења уговора 
ж) извор финансирања (број конта) 
 

Члан 6. 
 

(1) Измјене и допуне Плана јавних набавки врши 
начелник Општине у складу са прописима који 
регулишу област буџетског пословања, а на основу 
новонасталих потреба за набавке које нису предвиђене 
Планом јавних набавки. 
(2) Надлежне организационе јединице су дужне, по 
завршетку буџетске године, доставити начелнику 
Општине извјештај о реализацији Плана јавних 
набавки, у оквиру редовног извјештаја о раду за 
претходну годину. 
 
II ПОКРЕТАЊЕ, ТОК И ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Приједлог и одобрење за покретање поступка 
 

Члан 7. 
 

(1) Приједлог за покретање поступка јавне набавке 
подноси руководилац надлежне организационе 
јединице Општинске управе у којој су планирана 
буџетска средства. 
(2) Приједлог за покретање поступка набавке се 
подноси најкасније: 
 а) 10 дана прије рока за закључење уговора код 
набавки за које се проводи директни споразум 
 б) 20 дана прије рока за закључење уговора код 
набавки за које се проводи конкурентски захтјев за 
достављање понуда 
 в) 45 дана прије рока за закључење уговора код 
набавки за које се проводи неки од поступака из члана 
19. став (1) Закона о јавним набавкама 
 
(3) Приједлог се подноси начелнику Општине, након 
што га парафира начелник Одјељења за финансије, 
рачуноводство и наплату буџета, чиме се потврђује да 
су планирана буџетска средства за конкретну набавку.  
(4) Приједлог се подноси и писменој форми и обавезно 
садржи: назив набавке, разлоге за покретање поступка, 
процијењену вриједност, извор финансирања и називе и 
адресе понуђача који се могу позвати за учешће у 
поступку набавке. Уз приједлог се обавезно подноси 
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спецификација роба, предмјер радова или пројектни 
задатак, у зависности од предмета јавне набавке. 
 

Члан 8. 
 

(1) Покретање поступка јавне набавке одобрава 
начелник Општине одлуком која садржи: законски 
основ за провођење јавне набавке, назив  и врсту јавне 
набавке, процијењену вриједност, извор финансирања, 
врсту поступка за провођење јавне набавке и 
организациону јединицу надлежну за реализацију 
конкретне набавке. 
(2) Начелник општине ће одбити приједлог за 
покретање поступка набавке уколико за конкретну 
набавку нису предвиђена средства у буџету и ако је 
процијењена  вриједност набавке већа од предвиђених 
буџетских средстава. 
 
2. Припрема тендерске документације и других аката 
 

Члан 9. 
 

(1) Тендерску документацију припрема службеник за 
јавне набавке, након што му надлежна организациона 
јединица достави детаљан опис роба, услуга или 
радова, укључујући количине, квалитет, технички опис, 
естетске и функционалне захтјеве, захтјеве у вези са 
заштитом околиша, мјесто и рок испоруке (извршења), 
посебне услове за квалификацију понуђача и друге 
спецификације у зависности од предмета јавне набавке. 
(2) Службеник за јавне набавке доставља тендерску 
документацију понуђачима. 
 
3. Достављање понуда и рад комисије за набавке 
 

Члан 10. 
 

(1) Понуде се достављају у затвореној коверти директно 
на протокол Општинске управе или путем поште. 
Одмах након протоколисања понуде преузима 
службеник за јавне набавке,  сачињава записник о 
пријему понуда и чува их на сигурном мјесту до 
отварања понуда. 
(2) Захтјеви за учешће у ограниченом и преговарачком 
поступку могу се достављати, поред начина предвићено 
у ставу (1) и путем факса или електронске поште, с тим 
да овакав захтјев мора бити потврђен у писменој форми 
до утврђеног рока, у противном ће се сматрати да је 
понуђач одустао од учешћа у поступку набавке. 
 

Члан 11. 
 

(1) Комисију за јавну набавку (у даљем тексту: 
Комисија) именује начелник Општине рјешењем, за 
сваку конкретну набавку. 
(2) Рјешењем о именовању Комисије утврђује се обим 
послова и овлаштења чланова Комисије за рад на 
отварању и оцјени понуда. 
(3) Успостављање и рад Комисије проводи се у складу 
са Правилником о успостављању и раду комисије за 
набавке („Сл. гласник БиХ“, број: 103/14). 
(4) Послови секретара Комисије утврђују се 
правилником о организацији и систематизацији радних 
мјеста у Општинској управи. 

4. Отварање и оцјена понуда 
 

Члан 12. 
 

(1) Понуде отвара предсједник Комисије на јавном 
састанку у вријеме и на мјесту које је одређено у 
тендерској документацији. 
(2) Отварању понуда могу присуствовати понуђачи који 
су благоворемено доставили понуде или њихови 
писмено овлаштени представници. 
(3) На отварању понуда сачињава се записник са 
отварања понуда, чија се копија доставља свим 
понуђачима који су благовремено доставили понуде, 
најкасније у року од 3 (три) дана од дана отварања 
понуда. 
 

Члан 13 
 

(1) Поступак анализе, оцјене и поређења понуда 
спроводи се након јавног отварања понуда, на 
затвореном састанку Комисије. 
(2) Поступак из претходног става може да се обави на 
више састанака Комисије и може да траје најдуже 7 
(седам) дана, осим када Комисија затражи додатна 
појашњења понуде од понуђача, мишљења од Агенције 
за јавне набавке или другог надлежног органа, или ако 
постоје други оправдани разлози. 
(3) О поступку из става 1. Комисија сачињава записник 
у који уноси све битне податке везане за предметни 
поступак анализе, оцјене и поређења понуда.  
 

Члан 14 
 

(1) Након завршеног поступка оцјене понуда Комисија 
доставља начелнику Општине извјештај о раду са 
препоруком, уз навођење разлога за давање такве 
препоруке као и приједлог одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 
(2) Записник са отварања понуда, оцјене понуда, 
извјешај са препоруком и остале акте везане за рад 
Комисије за набавку сачињава секретар Комисије. 
 
5. Одлука о додјели уговора 
 

Члан 15. 
 

Коначну одлуку о додјели уговора о јавној набавци или 
одлуку о поништењу поступка набавке  доноси 
начелник Општине у писаној форми. 
 

Члан 16. 
 

(1) Одлука из члана 15. овог Правилника доставља се 
свим понуђачима који су благовремено доставили своје 
понуде, у року од 7 (седам) дана од дана доношења 
одлуке. 
(2) Уз одлуку из претходног става доставља се записник 
са оцјене понуда. 
(3) Припремање одлуке из става 1. овог члана, као и 
отпремање исте и записника са оцјене врши службеник 
за јавне набавке. 
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Члан 17. 
 

Уговор са најповољнијим понуђачем не може се 
закључити прије истека рокова утврђених чланом 72. 
став (1) и чланом 89. став (3) Закона о јавним 
набавкама. 

Члан 18. 
 

Након потписивања уговора службеник за јавне 
набавке доставља по један примјерак уговора 
надлежној организационој јединици и одјељењу за 
финансије, рачуноводство и наплату буџета, те након 
тога архивира спис у складу са законима и 
подзаконским актима који се односе на архивирање. 
 

Члан 19. 
 

Службеник за јавне набавке, након закључења уговора, 
доставља обавјештење о додјели уговора и извјештај о 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 74. и 
чланом 75. Закона о јавним набавкама и подзаконским 
актима који регулишу предметну материју. 
 
III ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 
1. Праћење реализације уговора 
 

Члан 20. 
 

Надлежна организациона јединица прати реализацију и 
трајање потписаних уговора и благоворемено подноси 
приједлог за покретање новог поступка јавне набавке. 
 

Члан 21. 
 

Руководилац надлежне организационе јединице 
потписује испостављене фактуре и ситуације у сладу са 
прописима о интерним контролама и интерним 
контролним поступцима, чиме потврђују да је набавка 
извршена у складу са законом и потписаним уговором. 
 
2. Достављање обавјештења 
 

Члан 22. 
 

Службеник за јавне набавке припрема и шаље 
обавјештења на портал јавних набавки и „Службени 
гласник БиХ“, у складу са чланом 36. Закона о јавним 
набавкама и подзаконским актима који регулишу 
предметну материју. 
 
3. Престанак важења и ступање на снагу Правилника 
 

Члан 23. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи 
Правилник о јавним набавкама у Општинској 
административној служби Козарска Дубица („Сл. 
гласник Општине Козарска Дубица“, број: 5/06) и 
Правилник о измјенама Правилника о јавним набавкама 
у Општинској административној служби Козарска 
Дубица „Сл. гласник Општине Козарска Дубица“, број: 
3/09).  
 

Члан 24. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Козарска Дубица“. 
 
Број: 01-022-6/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 01.06.2015.године      
Козарска Дубица         Миле Злојутро, дипл. економиста 
------------------------------------------------------------------------ 
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