Члан 2.

Број 8

Годишња претплата 100 КМ
Цијена једног примјерка 10 КМ
Жиро рачун КМ 5620050000157390
НЛБ Развојна банка
Брста прихода 729124
Буџетска организација 9999999
---Град Добој---

19. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
215.
На основу члана 40. и 41. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број 5/05, 3/08 и 2/12), а у вези са
чланом 6. став, став 1. алинеја 2 и члана 45. И
46. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
конститутивној сједници одржаној 14.
новембра 2012. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
o избору предсједника и чланова Комисије
за избор и именовање
Члан 1.
За предсједника и чланове Комисије за
избор и именовање Скупштине града Добој
бирају се:
1. Здравко Петровић, предсједник,
2. Миленко
Томанић,
замјеник
предсједника,
3. Михнет Окић, члан,
4. Славко Глигорић, члан,
5. Сретко Ђурковић,члан.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-272/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Здравко Петровић, с.р.

216.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 30. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12), члана 129.
Пословника о раду Скупштине општине
Добој („Службени гласник општине Добој
број: 10/05 и 8/09), Скупштина града Добој,
на конститутивној сједници одржаној 14.
новембра 2012, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника Скупштине
града Добој
1. За предсједника Скупштине града
Добој, на вријеме мандата
Скупштине, изабран је ЕСМИН
МАХМУТОВИЋ.
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2. Именовани из тачке 1. овог
Рјешења је у складу са Законом
функционер града, а своју дужност
обавља са статусом запосленог
лица на основу Рјешења о радном
односу на мандатни период које
ће донијети Комисија за избор и
именовање Скупштине града.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у
„Службеном
гласнику
града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-279/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Здравко Петровић, с.р.

217.
На основу члана 40. и 41 Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број 5/05, 3/08 и 2/12), а у вези са
чланом 6. став 1. Алинеја 5. и члана 44. и 50.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
конститутивној сједници одржаној 14.
Новембра 2012, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова комисија
за статутарна питања, пословник и прописе
Члан 1.
За предсједника и чланове комисије за
статутарна питања, пословник и прописе
Скупштине града Добој, бирају се:
1. Небојша Марић, предсједник
2. Огњен Митровић, члан,
3. Данијел Јошић, члан,
4. Славица Живковић, члан
5. Џевад Хаџикадунић, члан.
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Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службаном
гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-273/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Здравко Петровић, с.р.

218.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 30. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број: 5/05, 3/08 и 2/12), члана 129.
Пословника о раду скупштине општине
Добој („Службени гласник општине Добој“
број: 10/05 и 8/09), Скупштина града Добој,
на конститутивној сједници одржаној 14.
новембра 2012, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. секретара Скупштине
града Добој
1. Миленко Иванчевић, дипл. прав,
именује се за в.д. секретара
Скупштине града Добој, са 14.
новембром 2012, до завршетка
поступка јавне конкуренције.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
„Службеном
гласнику
града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-278/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Здравко Петровић, с.р.
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219.
На основу члана 41. став 5. и 43. став
3. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
55/10), члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08)
и члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“ број:
5/05, 3/08 и 2/12), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
донијела је
ОДЛУКУ
o усвајању измјене и допуне дијела
Регулационог плана „Центар“ Добој, блок 5.
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3a. Извод из Урбанистичког плана „Добој
2000“ .............................................. Р = 1 : 1000
3b. Извод из важећег Регулационог плана
„Центар“Добој – Ревизија (информациони
план) ............................................... Р = 1 : 1000
3в. Извод из важећег Регулационог плана
„Центар“ Добој Ревизија (намјена површина)
......................................................... Р = 1 : 1000
4. Карта власништва ................... Р = 1 : 1000
5. Геолошка тематска картa (извод из
Урбанистичког плана и података из основне
геолошке карте) ............................ Р = 1: 1000

3. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА

Члан 1.
Усваја се измјена и допуна дијела
Регулационог плана „Центар“ Добој, блок
5.(у даљем тексту: измјена Плана).

1. Границе плана одређене постојећим кат.
честицама ....................................... Р = 1 : 1000

Члан 2.
Елаборат измјене Плана састоји се од
текстуалног и графичког дијела. Измјена
Плана садржи:

3. План организације простора .... Р = 1 : 1000

I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А. УВОДНИ ДИО
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА

2. План парцелације и препарцелације

4. План организације јавних површина и
објеката ......................................... Р = 1 : 1000
5. План саобраћаја ....................... Р = 1 : 1000
6. План хидротехничке инфраструктуре
......................................................... Р = 1 : 1000

В. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

7. План енергетске и телекомуникационе
инфраструктуре ............................. Р = 1 : 1000

Г. ПРОГРАМ ( КОНЦЕПТ) ПЛАНА

8. План топлификације .................. Р = 1 : 1000

Д. УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

9. План уређења зелених површина
......................................................... Р = 1 : 1000

II. ГРАФИЧКИ ДИО
А. КАРТЕ СТАЊА
1. Ажуран план парцелације ....... Р = 1 : 1000
2. Подјела обухвата плана ........... Р = 1 : 1000
3. Постојећа функционална организација у
обухвату плана, ............................. Р = 1 : 1000

10. План грађевинских и регулационих
линија ............................................ Р = 1 : 1000
Члан 3.
Елаборат измјене Плана, израдио је
„Добојинвест“ а.д. Добој, новембра 2012.
године, и чини саставни дио ове одлуке.
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Елаборат из претходног става овог члана
налази се у прилогу Одлуке из члана 1.
Члан 4.
Измјена Плана је основа за парцелацију
грађевинског земљишта по прописима о
уређењу простора и грађењу.
Члан 5.
Измјена Плана се излаже на стални јавни
увид код општинског органа управе
надлежног за послове просторног уређења.

БРОЈ 8

бр. 5/05, 3/08 и 2/12), члана 4. Правилника о
поступку јавног надметања за продају
грађевинског земљишта у државној својини
(„Службени гласник Републике Српске“
бр.14/07), члана 129. Пословника Скупштине
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ бр. 10/05 и 9/08) и Процјене
вриједности земљишта,утврђене од стране
вјештака грађевинско-архитектонске струке,
Скупштина града Добој на сједници
одржаној 14. новембра 2012. године,
донијела је

ОДЛУКУ
Члан 6.
О провођењу ове одлуке стараће се орган из
члана 5 ове одлуке.

o начину и условима продаје неизграђеног
градског грађевинског земљишта у
државној својини

Члан 7.

Члан 1.

Ступањем на снагу ове одлуке престају да
важе раније донесени просторно - плански
документи проведбеног карактера, у дијелу
у којем нису у сагласности са измјеном
Плана.

Под условима и на начин регулисан овом
одлуком провешће се лицитацијом продаја
неизграђеног
градског
грађевинског
земљишта у државној својини означеног као:
 к.ч.1201/2 (стари премјер) Бара, њива
3 класе, површине 750м², з.к. уложак
465 к.о. С.П Добој што одговара к.ч.
467/1 – дио (нови премјер), Баре,
њива 3 класе, Пл. 729/161 и к.ч.
1201/18 (стари премјер) Доње Баре,
њива 3 класе површине 1346м², з.к.
уложак 465, к.о. С.П. Добој што
одговара к.ч. 468 – дио (нови
премјер), Доње Баре, њива 3 класе,
Пл. 729/161 к.о. Добој, укупне
површине 2096м².

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-280/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

220.
На
основу
члана 15. Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 30.
Закона o локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05,
118/05 и 20/08), члана 30. Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“

Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта
из
члана 1. ове одлуке износи 32,50 КМ/м², што
за укупну површину од 2096м² износи
68.120,00 КМ.
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Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесник је
дужан уплатити 10% од продајне цијене на
жиро рачун продавца број 562-005-00000700-90 накнада за излицитирано земљиште.

одржаној 14.
донијела је
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новембра

2012.

године,

ОДЛУКУ
о утврђивању Нацрта измјенe и допуне
дијела Регулационог плана „Центар“ Добој
– ревизија

Члан 4.
Продајну цијену земљишта из члана 1. ове
одлуке, учесник лицитације са којим ће се
закључити уговор, обавезан је уплатити у
року од 10 дана након закљученог поступка
лицитације, а предаја земљишта у посјед
купцу извршиће се у року од 8 дана након
уплате купопродајне цијене о чему ће се
сачинити записник о примопредаји.

Члан1.
Утврђује се Нацрт измјене и допуне
дијела Регулационог плана „Центар“ Добој
– ревизија (у даљем тексту: Нацрт измјене
Плана).
Члан 2.

Поступак лицитације спровешће Комисија
за лицитације коју је именовао овај орган.

Нацрт измјене Плана ставља се на јавни увид
у трајању од 30 дана, у периоду од
28.11.2012 – 28.12.2012. године. Јавна
презентација
Нацрта
измјене
Плана
одржаће се дана 25.12.2012. године са
почетком у 11 часова.

Члан 6.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Добој“.

Нацрт измјене Плана изложиће се у
просторијама Одјељења за просторно
уређење општине Добој и носиоца израде
плана „Добојинвест“ а.д. Добој, сваког
радног дана у времену од 7 до 15 часова.
Примједбе на Нацрт плана могу се уписати у
књигу примједби у Одјељењу за уређење
простора и грађење или доставити писмено.

Члан 5.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-283/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

221.
На основу члана 38, став 1, Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број 55/10),
члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“
бр.101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) и члана 30.
Статута општине Добој („Службени гласник
општине Добој“ бр. 5/05, 3/08 и 2/12),
Скупштина града Добој, на сједници

Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта
измјене Плана и јавној презентацији јавност
ће бити обавијештена на начин прописан
чланом 38. став 3. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 55/10).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Добој“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-282/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.
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Члан 2.
Остали чланови Одлуке начину и условима
јавне продаје неизграђеног земљишта у
државној својини („Службени гласник
Републике Српске“ број: 5/10 и 4/11) остају
непромијењени.

222.
На основу члана 15. Закона о
градском
грађевинском
земљишту
(„Службени гласник Републике Српске
112/06), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05,
118/05 и 20/08), члана 30. Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“
број: 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 129.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“ број:
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о начину и
условима јавне продаје неизграђеног
земљишта у државној својини
Члан 1.
У Одлуци начину и условима јавне продаје
неизграђеног земљишта у државној својини
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
5/10 и 4/11), мијења се члан 1. и гласи:
 к.ч.6731/1 бара ливада I класе површине
4.229 м2, уписана у П.Л. број 729/137 КО
Добој посједник општина Добој 1/1 новог
премјера, а што по старом премјеру
одговара к.ч.302/15 бара ливада I класе
површине 55 м2, к.ч.302/1 бара ливада I
класе површине 3.892 м2 и к.ч.288/49
бара ливада I класе површине 282 м2 а
што укупно износи 4.229 м2 уписане у
З.К.извадак број 3937 СП Добој са правом
располагања у корист општине Добој са
1/1.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику
града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-281/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

223.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012.
године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о извршењу
буџета општине Добој у периоду
01.01.2012 – 30.06.2012. године.
2. Овај закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-299/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.
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224.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се информација о стању
комуналних објеката на подручју
града Добој.
2. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-298/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

225.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја
се
Информација
о
државним становима на којима не
постоји станарско право.
2. Овај закључак биће објављен у
„Службеном
гласнику
града
Добој“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-297/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

226.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136. и
146. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада ЈЗУ Дом
здравља Добој за 2013. годину,
суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску
процедуру.
2. Задужује се ЈЗУ Дом здравља Добој,
да у складу са Одлуком о јавним
расправама у општини Добој
(„Службени гласник општине Добој“,
број 1/06). организује и проведе
јавну расправу, сумира приједлоге и
сугестије
изнесене
на
јавној
расправи и припреми приједлог
Програма рада ЈЗУ Дом здравља
Добој за 2013. годину.
3. Овај закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-296/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.
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227.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136. и
146. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси

сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада ЈУ „Агенција за
развој малих и средњих предузећа
општине Добој“ у пословној 2013.
години, суштински и формално
технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
2. Задужује се ЈУ „Агенција за развој
малих
и
средњих
предузећа
општине Добој“, да у складу са
Одлуком о јавним расправама у
општини Добој („Службени гласник
општине
Добој“,
број
1/06),
организује и проведе јавну расправу,
сумира приједлоге и сугестије
изнесене на јавној расправи и
припреми приједлог Програма рада
ЈУ „Агенција за развој малих и
средњих предузећа општине Добој“
за 2013. годину.
3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада ЈЗУ Апотеке
„Јован Јовановић Змај“ Добој у
пословној 2013. години, суштински и
формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се ЈЗУ Апотеке „Јован
Јовановић Змај“ Добој, да у складу
са Одлуком о јавним расправама у
општини Добој („Службени гласник
општине
Добој“,
број
1/06),
организује и проведе јавну расправу,
сумира приједлоге и сугестије
изнесене на јавној расправи и
припреми приједлог Програма рада
ЈЗУ Апотеке „Јован Јовановић Змај“
Добој у пословној 2013. години.
3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-295/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

228.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-294/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

229.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси
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ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада Туристичке
организације општине Добој за
2013. годину, суштински и формално
технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
2. Задужује се Туристичка организација
општине Добој, да у складу са
Одлуком о јавним расправама у
општини Добој („Службени гласник
општине
Добој“,
број
1/06),
организује и проведе јавну расправу,
сумира приједлоге и сугестије
изнесене на јавној расправи и
припреми приједлог Програма рада
Туристичке организације општине
Добој за 2013. годину.
3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-291/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

230.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада ЈП „Дирекције
за изградњу и развој града Добој“ за
2013. годину, суштински и формално
технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
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2. Задужује се ЈП „Дирекција за
изградњу и развој града Добој“, да у
складу са Одлуком о јавним
расправама у општини Добој
(„Службени гласник општине Добој“,
број 1/06), организује и проведе
јавну расправу, сумира приједлоге и
сугестије
изнесене
на
јавној
расправи и припреми приједлог
Програма рада ЈП „Дирекције за
изградњу и развој града Добој“ за
2013. годину.
3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-290/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

231.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада ЈУ Центар за
културу и образовање Добој за 2013.
годину, суштински и формално
технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
2. Задужује се ЈУ Центар за културу и
образовање Добој, да у складу са
Одлуком о јавним расправама у
општини Добој („Службени гласник
општине
Добој“,
број
1/06),
организује и проведе јавну расправу,
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сумира приједлоге и сугестије
изнесене на јавној расправи и
припреми приједлог Програма рада
ЈУ Центар за културу и образовање
Добој за 2013. годину.
3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-289/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с

232.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада ЈУ РАДИО
ТЕЛЕВИЗИЈА Добој у пословној 2013.
години, суштински и формално
технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
2. Задужује се ЈУ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
Добој, да у складу са Одлуком о
јавним расправама у општини Добој
(„Службени гласник општине Добој“,
број 1/06), организује и проведе
јавну расправу, сумира приједлоге и
сугестије
изнесене
на
јавној
расправи и припреми приједлог
Програма
рада
ЈУ
РАДИО
ТЕЛЕВИЗИЈА Добој за 2013. годину.
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3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-288/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

233.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада ЈУ Народне и
матичне библиотеке Добој у
пословној 2013. години, суштински и
формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се ЈУ Народна и матична
библиотека Добој, да у складу са
Одлуком о јавним расправама у
општини Добој („Службени гласник
општине
Добој“,
број
1/06),
организује и проведе јавну расправу,
сумира приједлоге и сугестије
изнесене на јавној расправи и
припреми приједлог Програма рада
ЈУ Народне и матичне библиотеке
Добој за 2013. годину.
3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-287/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

Страна 382

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

БРОЈ 8

234.

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси

1. Нацрт Програма рада ЈУ Дјечије
обданиште „Мајке Југовић“, Добој за
2013. годину, суштински и формално
технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
2. Задужује се ЈУ Дјечије обданиште
„Мајке Југовић“, Добој, да у складу
са Одлуком о јавним расправама у
општини Добој („Службени гласник
општине
Добој“,
број
1/06),
организује и проведе јавну расправу,
сумира приједлоге и сугестије
изнесене на јавној расправи и
припреми приједлог Програма рада
ЈУ Дјечије обданиште „Мајке
Југовић“, Добој за 2013. годину.
3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада Музеја Добој
за 2013. годину, суштински и
формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се Музеј Добој, да у складу
са Одлуком о јавним расправама у
општини Добој („Службени гласник
општине
Добој“,
број
1/06),
организује и проведе јавну расправу,
сумира приједлоге и сугестије
изнесене на јавној расправи и
припреми приједлог Програма рада
Музеја Добој за 2013. годину.
3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-286/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

235.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-292/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р

236.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада ЈУ СРЦ
„Преслица“, Добој за 2013. годину,
суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску
процедуру.
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2. Задужује се ЈУ СРЦ „Преслица“,
Добој, да у складу са Одлуком о
јавним расправама у општини Добој
(„Службени гласник општине Добој“,
број 1/06), организује и проведе
јавну расправу, сумира приједлоге и
сугестије
изнесене
на
јавној
расправи и припреми приједлог
Програма рада ЈУ СРЦ „Преслица“,
Добој за 2013. годину.
3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
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Програма рада ЈУ Центар за
социјални рад, Добој за 2013.
годину.
3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-284/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

238.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-285/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

237.
На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада ЈУ Центар за
социјални рад, Добој за 2013.
годину, суштински и формално
технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
2. Задужује се ЈУ Центар за социјални
рад, Добој, да у складу са Одлуком о
јавним расправама у општини Добој
(„Службени гласник општине Добој“,
број 1/06), организује и проведе
јавну расправу, сумира приједлоге и
сугестије
изнесене
на
јавној
расправи и припреми приједлог

На основу члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12) и члана 136.
Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број
10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 14. новембра 2012,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада Терторијалне
ватрогасне јединице Добој за 2013.
годину, суштински и формално
технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
2. Задужује се Терторијална ватрогасна
јединица Добој, да у складу са
Одлуком о јавним расправама у
општини Добој („Службени гласник
општине
Добој“,
број
1/06),
организује и проведе јавну расправу,
сумира приједлоге и сугестије
изнесене на јавној расправи и
припреми приједлог Програма рада
Терторијалне ватрогасне јединице
Добој за 2013. годину.
3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града Добој“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-293/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

239.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник Републике Српске
број: 101/04, 42/05, и 118/05), члана 30. став
1. Статута општине Добој („Сл. гласник
општине Добој, број: 5/05, 3/08 и 2/12)
Скупштина града Добој на редовној сједници
Скупштине града Добој, одржаној 14.
новембра 2012. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ
СЛУЖБЕ
1. Небојша Марић, разрјешава се
дужности начелника Одјељења за
просторно уређење Административне
службе општине Добој, са 14.11.2012.
године, због истека мандата на који је
именован.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења,
право по основу радног односа након
разрјешења због истека мандата,
остварује у складу са Законом, а на
основу рјешења надлежног органа.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
„Службеном гласнику града Добој“.
Образложење
У складу са чланом 35. став 1. Закона
о локалној самоуправи и члана 30. став 1.
Статута општине Добој („Сл. гласник
општине Добој, број: 5/05, 3/08 и 2/12),
Небојша Марић, именован је за начелника
Одјељења за
просторно уређење
Административне службе општине Добој, на
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вријеме трајања мандата Скупштине
општине.
Како је мандат Скупштине општине
претходног
сазива
престао
даном
одржавања Констутивне сједнице, то значи
да истог дана престаје и мандат начелнику
Одјељења за
просторно уређење
Административне службе општине Добој.
Чланом 111. Закона о локалној
самоуправи прописано је да се у смислу тог
закона, општинским службеником сматра,
између осталих и начелник одјељења, а то
значи да се на остваривање права по основу
радног односа након разрјешења, на лице
које је обављало послове начелника
одјељења, примјењују одредбе Закона о
локалној самоуправи, Закона о радним
односима у државним органима, Закона о
раду и колективних уговора. О правима по
основу радног односа у складу са наведеним
законима, рјешење доноси начелник
општине.
Начелник општине је на основу
напријед наведеног утврдио приједлог
рјешења као у диспозитиву и предлаже
Скупштини града Добој доношење истог.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења
не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју у року од 30. дана од дана
достављања рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-303/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

240.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник Републике Српске
број: 101/04, 42/05, и 118/05), члана 30. став
1. Статута општине Добој („Сл. гласник
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општине Добој, број: 5/05, 3/08 и 2/12)
Скупштина града Добој на
редовној
сједници Скупштине града Добој, одржаној
14. новембра 2012. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
1. Есмин Махмутовић, разрјешава се
дужности в.д. начелника Одјељења за
обнову и развој општине Добој, са
14.11.2012. године, због истека
мандата на који је именован.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења,
право по основу радног односа након
разрјешења због истека мандата,
остварује у складу са Законом, а на
основу рјешења надлежног органа.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
„Службеном гласнику града Добој“.

лице које је обављало послове в.д.
начелника одјељења, примјењују одредбе
Закона о локалној самоуправи, Закона о
радним односима у државним органима,
Закона о раду и колективних уговора. О
правима по основу радног односа у складу
са наведеним законима, рјешење доноси
начелник општине.
Начелник општине је на основу
напријед наведеног утврдио приједлог
рјешења као у диспозитиву и предлаже
Скупштини града Добој доношење истог.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења
не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју у року од 30. дана од дана
достављања рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-302/12
Добој, 14.11.2012.

Образложење
У складу са чланом 35. став 1. Закона
о локалној самоуправи и члана 30. став 1.
Статута општине Добој („Сл. гласник
општине Добој, број: 5/05, 3/08 и 2/12),
Есмин Махмутовић, именован је за в.д.
начелника Одјељења за обнову и развој
општине Добој, на вријеме трајања мандата
Скупштине општине.
Како је мандат Скупштине општине
претходног
сазива
престао
даном
одржавања Констутивне сједнице, то значи
да истог дана престаје и мандат
в.д.
начелнику Одјељења за обнову и развој
општине Добој.
Чланом 111. Закона о локалној
самоуправи прописано је да се у смислу тог
закона, општинским службеником сматра,
између осталих и в.д. начелник одјељења, а
то значи да се на остваривање права по
основу радног односа након разрјешења, на
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

241.
На основу члана 30.
Закона о
локалној
самоуправи
(„Сл.
гласник
Републике Српске број: 101/04, 42/05, и
118/05), члана 30. став 1. Статута општине
Добој („Сл. гласник општине Добој, број:
5/05, 3/08 и 2/12) Скупштина града Добој на
редовној сједници Скупштине града Добој,
одржаној 14. новембра 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ
СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР
„ПРЕСЛИЦА“ ДОБОЈ
1. Дејан Старчевић, разрјешава се
дужности
в.д.
директора
ЈУ
Спортско
рекреациони
центар
„Преслица“ Добој, са 14.11.2012.
године, на лични захтјев.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-300/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

242.

Пословника о раду скупштине општине
Добој („Службени гласник општине Добој
број: 10/05 и 8/09), Скупштина града Добој,
на сједници одржаној, 14. новембра 2012.
године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ
СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР
„ПРЕСЛИЦА“ ДОБОЈ

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС број:
101/04, 42/05, 118/05), члана 30. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој 5/05, 3/08 и 2/12), члана 129.
Пословника о раду скупштине општине
Добој („Службени гласник општине Добој“
број: 10/05 и 8/09), Скупштина града Добој
на сједници одржаној дана 14. новембра
2012. Године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља
Добој
1. Драган
Ковачевић,
дипл.ек.
разрјешава се дужности директора ЈЗУ
Дом здравља Добој, са 14. новембром
2012. године, на лични захтјев.
2. Ово рјешење ће бити објављено у
„Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-301/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

243.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС број:
101/04, 42/05, 118/05), члана 30. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05, 3/08 и 2/12), члана 129.
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1. ДАРКО БИЛИЋ, именује се за в.д.
директора
ЈУ
СПОРТСКО
РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР „ПРЕСЛИЦА“
ДОБОЈ са 14. новембром 2012.
године.
2. Ово рјешење ће се објавити у
„Службеном гласнику града Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-304/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

244.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС број:
101/04, 42/05, 118/05), члана 30. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број: 5/05, 3/08 и 2/12), члана 129.
Пословника о раду скупштине општине
Добој („Службени гласник општине Добој“
број: 10/05 и 8/09), Скупштина града Добој,
на сједници одржаној 14. новембра 2012.
године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом
здравља Добој
1. Александар Ковачевић, дипл.ек.
именује се за в.д. директора ЈЗУ
Дом здравља Добој, са 14.
новембром 2012. године.
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2. Ово рјешење ће бити објављено у
„Службеном гласнику града Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-305/12
Добој, 14.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

БРОЈ 8
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I I АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

245.
На основу члана 3. став 1. и члана 25.
став 2. Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник Републике
Српске“, број: 111/08, 50/10), члана 72. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/07), члана 8. Одлуке о јавном
превозу лица и ствари у друмском
саобраћају на подручју општине Добој,
(„Службени гласник општине Добој“, број:
4/10) и члана 67. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број:
5/05, 3/08), начелник општине Добој, донио
је дана 19.11.2012. године

ОДЛУКУ
о допуни Даљинара са минималним
временима вожње на општинским
аутобуским линијама

Број: 02-022-1-3243/12
Добој, 19.11.2012.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Образложење
На oснову Рјешења Саобраћајног
инспектора општине Добој број: 09/346-ММ5Р/12 од 17.10.2012. године и указане
потребе за превозом извршено је снимање
међустаничних
растојања,
минимална
времена вожње и аутобуских стајалишта, на
путном правцу ДОБОЈ-МАЛА БУКОВИЦАСТАНОВИ(ЦЕРИК),
који територијално
припада општини Добој, те је из тог разлога
и уврштен у Даљинар, као његова допуна,
јер исти није био обухваћен постојећим
Даљинаром.

Члан 1.
Врши се допуна постојећег Даљинара са
путним правцем ДОБОЈ-МАЛА БУКОВИЦАСТАНОВИ (ЦЕРИК).
Члан 2.
Утврђују
се
аутобуска
стајалишта,
међустајалишна растојања и минимална
времена вожње између стајалишта, како је
наведено у прилогу Одлуке.
Поменути путни правац налазиће се на
страни 28. књиге Даљинара и чиниће
саставни дио постојећег Даљинара.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном гласнику
општине Добој.

246.
На основу члана 43. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 101/04, 42/05 и 118/05 ) и
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члана 51. став 1 . алинеја 8, Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“
број 5/05, 3/08 ), начелник општине Добој,
доноси

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних
мјеста општинске Административне службе
општине Добој
У Правилнику о организацији и
ситематизацији радних мјеста општинске
Административне службе општине Добој
(Пречишћени текст) број 02-022-1-1063/12 од
25.04.2012, објављеном у „Службеном
гласнику општине Добој“ број 4/12,
извршене су одређене измјене и допуне у
даљем тексту: Правилника
Члан 1.
Иза члана 6.2.5. додаје се члан 6.2.5-А који
гласи:
6.2.5-А Самостални стручни сарадник за
реконструкцију,
изградњу
и
обнову
стамбених јединица за збрињавање лица из
надлежности Одјељења за борачко –
инвалидску заштиту


Опис послова радног мјеста:

- врши пријем и обраду захтјева у вези
проблематике реконструкције, обнове
и изградње стамбених јединица из
предметне популације,
- врши процјену оштећења предметних
објеката сачињава службене записнике
и подноси извјештај начелнику
Одјељења,
- учествује у изради грађевинскотехничке документације и сачињава
примјере за извођење радова,
- учествује у прикупљању потребних
података и документације за обнову
објеката,

БРОЈ 8

- непосредно на терену врши надзор и
контролу
извршења
уговорених
радова,
- прати
и
извјештава
начелника
Одјељења
о
реконструкцији
предметних објеката,
- прати испуњавање задатака утврђених
документима које доноси начелник
Општине и Скупштина општине,
- израђује
планове,
те
подноси
извјештаје, а у вези реконструкције,
обнове
и
изградње,
како
индивидуланих јединица тако и
колективних једница смјештаја борачке
популације,
- учествује у рјешавању проблематике
која се тиче изградње, обнове и
реконструкције борачких стамбених
јединица,
- планира, припрема и реализује
програме у области обнове, изградње и
реконструкције борачких стамбених
јединица,
- усмјерава и контролише рад, тј.
извршавање планираних послова на
изради и реконструкцији објеката,
- врши надзор на одржавању и
реконструкцији објеката у власништву
општине Добој, а који су у посједу
борачке популације по неком од
правних основа,
- обавља и друге послове и задатке које
му повјери начелник општине,
- за свој рад одговоран је Начелнику
одјељења.


Сложеност послова:
Сложенији



Службено звање:
Самостални стручни сарадник



Посебни услови за обављање :
Висока стручна спрема, VII/1 степена
стручне
спреме,
Архитектонски
факултет, Грађевински факултет или
други факултет техничког смјера,
најмање једна (1) година радног
искуства у струци, положен стручни
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испит за рад у државним органима
управе,
познавање
рада
на
рачунарима.


Начин попуне радног мјеста :
Објављивањем јавног конкурса



Број извршилаца:
Један (1)
Члан 2.

Овај Правилник о измјенама и допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста општинске
административне службе Добој ступа на
снагу даном доношења, а биће објављен у
Службеном гласнику града Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број02-022-1-2819/12
Добој, 27.09.2012.

Пречишћени текст број 02-022-1-1063/12 од
25.04.2012, објављеном у „Службеном
Гласнику општине Добој“ број 4/12 и
Правилника о измјенама и допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста општинске
Административне службе општине Добој
број 02-022-1-2448/12 од 28.08.2012. и број
02-022-1-2819/12 од 27.09.2012. извршене су
измјене и допуне, и то у Поглављу II
распореда послова и задатака гдје се каже:
У члану 4. иза тачке 2.2.6 додаје се тачка
2.2.7. која гласи :

2.2.7. Стручни сарадник за рачуноводствене
операције
 Опис послова радног мјеста:
-

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

247.
На основу члана 43. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 101/04, 42/05 и 118/05 и
члана 51. став 1 . алинеја 8, Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“
број 5/05, 3/08), начелник општине Добој,
доноси
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних
мјеста општинске Административне службе
општине Добој
Члан 1.
У Правилнику
о организацији и
ситематизацији радних мјеста општинске
Административне службе општине Добој -
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-

-

-

дневно прима изводе рачуна јавних и
других прихода од банака, врши
контролу прилива и књиговодствено
евидентира изводе по рачунима
банака;
ликвидира улазну документацију
(формална, рачунска и суштинска
контрола докумената);
води књигу улазних фактура;
на основу предрачуна добављача или
уговора о набавци попуњава образац
бр. 1 – захтјев за набавку;
прима
улазну
књиговодствену
документацију овјерену потписима
одговорних лица да је роба или
материјал запримљен, да је услуга
или инвестиција завршена, те их
групише по датумима и попуњава
образац бр. 2 – група рачуна;
попуњава образац бр. 4 уколико не
постоји добављач;
фотокопира фактуре и попратну
документацију за набавку сталних
средстава и доставља самосталном
стручном сараднику за праћење и
књижење инвестиција и основних
средстава;
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одговоран је за исправност и
одржавање средстава за рад;
обавља и друге послове по налогу
шефа одсјека и начелника одјељења;
за свој рад одговоран је шефу одсјека
и начелнику одјељења.

доношења, а биће објављен у Службеном
гласнику града Добој.



Сложеност послова:
Једноставни.

Број02-022-1-3041/12
Добој, 25.10.2012.



Службено звање:
Стручни сарадник

248.

-



Посебни услови за обављање:
Средња стручна спрема, IV/1 степен
стручне спреме управног, економског
смјера или гимназија, најмање 6
мјесеци радног искуства на истим или
сличним пословима и положен
стручни испит, познавање рада на
рачунару.



Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса.



Број извршилаца:
Два /2/.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 39. Упутства о
спровођењу канцеларијског пословања
републичких органа управе („Службени
гласник РС“ број: 31/05, 4/06, 10706, 10/07,
31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10 и 111/10) и
члана 51. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“ број: 5/05, 03/08 и
2/12), начелник општине Добој, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о одређивању ознака унутрашњих
организационих јединица
Административне службе општине Добој

Члан 2.
У поглављу II распореда послова и задатака
Правилника
о
организацији
и
ситематизацији радних мјеста општинске
Адмнинстративне службе општине Добој Пречишћени текст тачка 2.3.8. која гласи
„Стручни сарадник за рачуноводствене
операције “
БРИШЕ СЕ
Члан 3.
Овај Правилник о измјенама и допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста општинске
административне службе општине Добој –
Пречишћени текст, ступа на снагу даном

Члан 1.
Одређују
се
ознаке
унутрашњих
организационих јединица Административне
службе општине Добој како слиједи:
01 - Стручна служба Скупштине Општине;
02 - Кабинет начелника Општине;
03 - Одјељење за општу управу;
04 - Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности;
05 - Одјељење за просторно уређење;
06 - Одјељење за финансије;
07 - Одјељење за стамбено-комуналне
послове;
08 - Одјељење за борачко-инвалидску
заштиту;
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09 - Одјељење за инспекцијске и послове
комуналне инспекције;
10 - Одјељење за изградњу, обнову и развој;
11 - Служба за јавне набавке;
12 - Одјељење за европске интеграције и
енергетско-еколошку ефикасност.
Члан 2.

249.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) и
члана 67. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број 5/05, 3/08 и
2/12), начелник општине дана 12.10. 2012,
доноси

НАРЕДБУ

За
сваку
организациону
јединицу
организоваће се вођење интерних доставних
књига према одређеним ознакама из
претходног члана.

о поштовању радног времена
1. Начелници одјељења и други
руковододни
радници
у
Административној служби града
Добој, дужни су у цјелости
поштовати прописе који регулишу
радно
вријеме
и
присутност
радника, почетак и крај радног
времена, кориштење паузе, као и
присутност свих радника на послу уз
потпис сваког радника на почетку и
крају радног времена, као и
предузимање законом предвиђених
мјера и покретање дисциплинског
поступка за случај непоштовања
прописа.
2. Наредба ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Добој.

Члан 3.
Начелник одјељења за општу управу
одредиће радника заједничке писарнице
који је одговоран за уредно вођење
канцеларијског пословања.
Члан 4.
Руководиоци организационих јединица из
члана 1. овог рјешења одредиће посебним
рјешењем ознаке по одсјецима, а по
потреби и рефератима.
Члан 5.
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да
важи Рјешење број: 01-013-02-105/01 од 22.
02. 2001.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Члан 6.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број 02-022-1-3008/12
Добој, 23. 10. 2012.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

БРОЈ 8

Број 02-022-1-2937/12
Добој, 12. 10. 2012.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

250.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) и
члана 67. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број 5/05, 3/08 и

Страна 393

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

2/12), начелник општине дана 12.10. 2012,
доноси

НАРЕДБУ
О поступању у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09
и 60/10), Правилником о јавним набавкама
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број 7/11) и Правилником о поступку
директног споразума („Службени гласник
општине Добој“ број 2/07 и 4/10).
1. Начелници одјељења су дужни у
цјелости
поштовати
процедуре
јавних набавки прописане Законом о
јавним
набавкама
БиХ,
подзаконским актима који су
донесени у складу са Законом о
јавним набавкама, Правилником о
јавним набавкама општине Добој и
Правилником о поступку директног
споразума.
2. Најстрожије забрањујем набавке
чија вриједност прелази 500,00 КМ,
без
претходно
рповедене
процедуре.
3. Све набавке, без обзира да ли су у
питању робе, услуге или радови,
чија вриједност прелази 500,00 КМ
морају се провести у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Само набавке чија је вриједност
500,00 КМ и мања, могу се вршити
путем
рачуна,
на
приједлог
начелника надлежног Одјељења уз
сагласност начелника општине.
4. Наредба ступа на снагу даном
доношења, а биће објављења у
„Службеном
гласнику
општине
Добој“.
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Број 02-022-1-2938/12
Добој, 12. 10. 2012.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

251.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) и
члана 67. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број 5/05, 3/08 и
2/12), начелник општине дана 12.10. 2012,
доноси

НАРЕДБУ
о забрани кориштења репрезентације
1. Наређује се начелницима одјељења
и
другим
запосленим
у
Администраивној служби града
Добој, да не могу користити
трошкове репрезентације са рачуна
општине Добој.
2. Ставља се ван снаге Одлука број 02022-1-12/11. од 9. 01. 2011. године.
3. Наредба ступа на снагу 15.10.2012.
године, а биће објављена у
„Службено
гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број 02-022-1-2936/12
Добој, 12. 10. 2012.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

252.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) и
члана 67. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број 5/05, 3/08 и
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2/12), начелник општине дана 12.10. 2012,
доноси

НАРЕДБУ
о забрани плаћања трошкова
мобилних телефона
1. Забрањује се плаћање мобилних
телефона свим запосленим у
Админстративној служби општине
Добој, а на рачун буџета општине
Добој.
2. Ставља се ван снаге одлука број 02022-1-889/12 од 06. 07. 2012. године.
3. Наредба ступа на снагу од 1. 11.
2012,
а
биће
објављена
у
„Службеном
гласнику
општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број 02-022-1-2934/12
Добој, 12. 10. 2012.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

253.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) и
члана 67. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број 5/05, 3/08 и
2/12), начелник општине дана 12.10. 2012,
доноси

НАРЕДБУ
о трошењу средстава у складу са
приливом
1. Начелници одјељења и буџетски
корисници дужни су у цијелости
поштовати прописе и предузимати
радње које се односе на трошење
средстава искључиво у складу са
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приликом средстава и пратити
прилив, као и потрошњу истих.
2. Наредба ступа на снагу даном
доношења, абиће објављена у
„Службеном
гласнику
општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број 02-022-1-2935/12
Добој, 12. 10. 2012.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.
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I I I ОГЛАСИ
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу рјешења број 07-372-125/12 од 26.09.2012. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број:
132/2 упис промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице етажних власника
зграде у Улици Николе Пашића 26, Добој.
Врши се промјена лица овлаштених за
заступање Заједнице етажних власника у
Улици Николе Пашића број 26 у Добоју. Из
регистра се бришу ранији заступници: Бакић
Дуња, Бјелогрлић Милорад, Габрило
Љиљана, а у регистар се уписују: Пузић
Небојша и Габрило Љиљана са – заступају
Заједницу самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове.
Број: 07-372-1-25/12.
Дана: 26.09.2012. године.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу рјешења број 07-372-127/12 од 10.10.2012. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број:
51/1 упис промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице етажних власника
зграде у Улици Солунских доброваљаца Ц2/Л-6 у Добоју. Врши се промјена лица
овлаштених за заступање Заједнице етажних
власника зграде у Улици Солунских
доброваљаца Ц-2/Л-6 у Добоју. Из регистра
се бришу ранији заступници: Поповић
Милован, а у регистар се уписују лица

овлаштења за заступање: Гостимировић
Ненад – предсједник Управног одбора и
Раљић Саша – предсјендик Скупштине заступају Заједницу самостално и без
ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове.
Број: 07-372-1-27/12.
Дана: 10.10.2012. године.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу рјешења број 07-372-129/12 од 16.10.2012. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број:
324/4 упис промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице етажних власника
зграде у Улици Војводе Синђелића 50
„Анђела“ у Добоју. Врши се промјена лица
овлаштених за заступање Заједнице етажних
власника зграде у Улици Војводе Синђелића
50 „Анђела“ у Добоју, па се из регистра
брише Лазаревић Зоран, предсједник УО, а
као нова лица овлаштена за заступање
Заједнице уписују се Симишић Марко,
предсједник УО - заступа Заједницу
самостално и без ограничења и Остојић
Ненад, члан УО, заступа Заједницу
самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове.
Број: 07-372-1-29/12.
Дана: 16.10.2012. године.
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ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу рјешења број 07-372-122/12 од 27.08.2012. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број
359/4 упис промјене лица овлаштених за
заступање Заједнице етажних власника
зграде у Улици Кнеза Милоша број 40 Л/3/5,
у Добоју са сљедећим подацима: Врши се
промјена лица овлаштеног за заступање
Заједница етажних власника зграде у Улици
Кнеза Милоша број 40 Л/3/5, у Добоју. Из
регистра се брише ранији заступник
Милнковић Зоран, а у регистра се уписује
лице овлаштено за заступање <радоњић
Мара, предсједник Управног одбора –
заступа заједницу самостално и без
ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове.
Број: 07-372-1-22/12.
Дана: 27.08.2012. године.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу рјешења број 07-372-123/12 од 07.09.2012. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број
360/4 упис издвајања Заједнице етажних
власника зграде у Улици Видовданска 7, у
Добоју са сљедећим подацима: Издваја се
Заједница етажних власника зграде у Улици
Видовданска 7, Добој, из Заједнице етажних
власника стамбене зграде
у Улици
Видовданска број: 5-9, Добој. Назив и
сједиште: Заједница етажних власника
зграде Улица Видовданска број 7, Добој,
оснивачи: пет етажних власникка зграде,
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дјелатност – управљање зградом за рачун
етажних власника, иступа у правном промету
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе
одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у
плаћању трошкова одржавања зграде,
заједницу
заступа
Благојевић
Дана,
предсједник скупштине – самостално и без
ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове.
Број: 07-372-1-23/12.
Дана: 07.09.2012. године.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу рјешења број 07-372-124/12 од 07.09.2012. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број
361/4 упис оснивања Заједнице етажних
власника зграде у Улици Карађорђева 28
„Атина“ у Добоју, у Добоју са сљедећим
подацима: Назив и сједиште: Заједница
етажних власника зграде Улица Карађорђева
број 28 у Добој „Атина“, оснивачи: петнаест
етажних власника зграде , дјелатност 70320 –
управљање зградом за рачун етажних
власника, иступа у правном промету
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе
одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у
плаћању трошкова одржавања зграде,
заједницу заступа Стокић Драго, предсједник
УО ЗЕВ-а, самостално и без ограничења и
Јовић
Вукадин,
предсједник
ЗЕВ-а
самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове.
Број: 07-372-1-24/12.
Дана: 07.09.2012. године.
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Оснивач и издавач листа „Службени гласник града Добоја” је град Добој, тел. (053) 242-153, факс
(053) 242-258. „Службени гласник града Добој” излази по потреби на српском језику, ћириличним
писмом, ијекавског изговора у тиражу око 100 примјерака. Главни и одговорни уредник Миленко
Иванчевић. Редакцијски одбор: Славица Живковић, Славојка Сегдар и Џевад Хаџикадунић.
Рјешењем Министарства информисања Републике Српске, број 01-213/96. од 05. 06. 1996. године
Јавно гласило „Службени гласник града Добоја” је уписан у Регистар јавних гласила под редним
бројем 143.
Штампа: “СИПОС” доо Добој. За штампарију: Борислав Милошевић

