Брпј 11.

31. децембар 2013.

Гпдищоа претплата 100 КМ
Цијена једнпг примјерка 10 КМ
Жирп рашун КМ 5620050000157390
НЛБ Развпјна банка
Брста прихпда 729124
Бучетска прганизација 9999999
---Град Дпбпј---

I АКТИ ГРАДПНАЧЕЛНИКА
367.
На пснпву шлана 43. став 1. ташка 7. и
шлана 44. Закпна п лпкалнпј сампуправи
(„Службени гласник РС“ брпј 101 / 04 , 42 / 05 ,
118/ 05 и 98/13 ), шлана 56. став 1. ташка 11.
Статута града Дпбпј („Службени гласник
града Дпбпј“ брпј 9 / 12) и Пдлуке п дппуни
Пдлуке п псниваоу и унутращопј прганизацији
Административне
службе
града Дпбпј,
Градпнашелник града Дпбпј дпнип је

П Р А В И Л Н И К
п дппуни Правилника п прганизацији и
систематизацији радних мјеста
Административне службе града Дпбпј
Члан 1.
У шлану 2. алинеја 2. Правилника п
прганизацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе града Дпбпј (
„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 4/13,
5/13, 6/13 и 8/13)- у даљем тексту:Правилник, у
прганизаципнпм дијелу „ Службе“ иза ташке 4.
„Кабинет Градпнашелника“ дпдаје се нпва
ташка 5. кпја гласи:
„ 5. Теритпријална ватрпгасна јединица
Дпбпј“
Члан 2.
Иза шлана 17. Правилника дпдаје се нпви
шлан 17а. кпји гласи:
„Члан 17а.
16. ТЕРИТПРИЈАЛНА ВАТРПГАСНА ЈЕДИНИЦА ДПБПЈ

У Теритпријалнпј ватрпгаснпј јединици
Дпбпј /у даљем тексту: ТВЈ/ ппслпви и задаци
расппређују се:
16.1.
Старјешина
ватрпгасне јединице

Теритпријалне

Ппис ппслпва:
- Прганизује и рукпвпди рад у ТВЈ,
- Реализује пдредбе закпна и плана
защтите пд ппжара кпје се пднпсе
на ТВЈ,
- Струшнп се усаврщава и предлаже
пдређене мјере Градпнашелнику и
Скупщтини града Дпбпј,
- Стара се п реализацији плана и
прпграма струшнпг псппспбљаваоа
и усаврщаваоа ватрпгасаца и
ппвременп пстварује неппсредан
увид у вези с тим,
- У пптпунпсти се уппзнаје са
технишкп пперативним ппслпвима
ТВЈ и пп пптреби неппсреднп
преузима рукпвпђеое у акцијама
гащеоа и спасаваоа,
- Сарађује са инспектпрпм защтите
пд ппжара и Ватрпгасним савезпм
Републике
Српске
пп
свим
питаоима битним за унапређеое
рада ТВЈ,
- Предлаже
Градпнашелнику
расппред радника у служби,
- Изврщава пдлуке Скупщтине и
Градпнашелника Града,

Страна 580
-

-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Ушествује у изради ппщтих и
ппјединашних аката пп налпгу
Градпнашелника,
Благпвременп ппднпси извјещтај п
раду службе,
Пбавља и друге ппслпве кпје му
Градпнашелник ппвјери, за свпј рад
пдгпвпран
је
Градпнашелнику
Града.

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса
БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЈЕДАН ( 1)
ППСЕБНИ УСЛПВИ ЗА ПБАВЉАОЕ
ППСЛПВА:
Најмаое вища струшна спрема или
заврщене студије првпг циклуса са најмаое
180 ЕЦТС бпдпва, технишкпг смјера, најмаое
три гпдине раднпг искуства на рукпвпдећим
ппслпвима, пплпжен струшни испит за
рукпвпдипца
акције
гащеоа
ппжара,
ппсједпваое здравствене и психпфизике
сппспбнпсти у складу са Закпнпм и ппзнаваое
рада на рашунару.
16.2. Замјеник старјешине Теритпријалне
ватрпгасне јединице
Ппис ппслпва:
- Пбавља ппслпве старјещине ТВЈ у
оегпвпм пдсуству, у пбиму
пвлащтеоа кпја му пдпбри
старјещина,
- Прганизује
рад
превентивнпсервисне службе, прати рад исте,
кпнтрплище
изврщеое
истих
ппслпва,
- Директнп
је
пдгпвпран
за
сервисираое
и
испитиваое
ватрпгасних апарата и друге
ватрпгасне и хидрантске ппреме,
- Прганизује и впди све превентивне
ппслпвеТВЈ, укљушујући и пбуке из
пбласти прптивппжарне защтите.
- Ради на истраживаоу тржищта и
усклађује рад сервисне радипнице
са захтјевима тржищта,
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Саставља
инфпрмације
и
извјещтаје кпји се дпстављају
Скупщтини града, Градскпј управи
или Градпнашелнику Града,
Врщи ппслпве припреме за
закљушиваое
угпвпра
са
кприсницима услуга и израду
оихпвпг приједлпга,
Пп пптреби пбавља и друге
ппслпве из дјелпкруга ТВЈ, пп
налпгу Градпнашелника Града и
старјещине ТВЈ.

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса
БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЈЕДАН ( 1)
ППСЕБНИ УСЛПВИ ЗА ПБАВЉАОЕ
ППСЛПВА:
Најмаое вища струшна спрема или
заврщене студије првпг циклуса са најмаое
180 ЕЦТС бпдпва, технишкпг смјера, најмаое
три гпдине раднпг искуства на рукпвпдећим
ппслпвима, пплпжен струшни испит за
рукпвпдипца акције гащеоа ппжара, пплпжен
струшни испит радника кпји раде на ппслпвима
спрпвпђеоа защтите пд ппжара, ппсједпваое
здравствене и психпфизике сппспбнпсти у
складу са Закпнпм и ппзнаваое рада на
рашунару.
16.3. Ппмпћник старјешине за пперативнп
техничке ппслпве
Ппис ппслпва и задатака:
- Издаје упутства и наредбе за рад
ватрпгасаца и прати оихпвп
изврщаваое,
- Врщи
кпнтрплу
исправнпсти
технишких средстава и ппреме,
- Кпнтрплище спрпвпђеое мјера
защтите на раду и исправнпст и
снабдјевенпст
јединице
за
изврщаваое пперативних задатака,
- Планира и пдржава струшну пбуку
пперативних ватрпгасаца и брине п
оихпвпј психпфизишкпј спремнпсти
за
изврщаваое
пперативних
задатака у свим услпвима рада,
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Брине п благпвременпм и уреднпм
псигураоу, технишкпм прегледу и
регистрацији ватрпгасних и других
впзила,
Врщи
пбуку
из
пбласти
прптивппжарне защтите,
Пп пптреби пбавља и друге
ппслпве из дјелпкруга ТВЈ пп
налпгу старјещине ТВЈ.

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса
БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЈЕДАН ( 1)
ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Најмаое вища струшна спрема или
заврщене студије првпг циклуса са најмаое
180 ЕЦТС бпдпва, технишкпг смјера, пплпжен
струшни испит за рукпвпдипца акција гащеоа
ппжара, најмаое једна гпдина раднпг искуства
на истим или слишним ппслпвима, да је
здравственп сппспбан за пбављаое ппслпва
при гащеоу ппжара и ппзнаваое рада на
рашунару.
16.4. Технички секретар
Ппис ппслпва и задатака:
- Врщи ппслпве технишкпг секретара,
- Благпвременп
врщи
пријем,
птпрему, завпђеое, развпђеое,
расппређиваое и архивираое
предмета службене ппщте,
- Впди евиденцију п присуству
радника на ппслу и дпставља
извјещтај надлежнпј служби ради
исплате плата и накнада,
- Чува и рукује пешатпм ТВЈ и
пдгпвара за оегпву правилну
упптребу,
- Врщи
набавку
пптребне
канцеларијске ппреме и пптрпщнпг
метеријала,
- Пбавља
административнптехнишке кап и дактилпграфске
ппслпве,
- Пп пптреби пбавља и друге
ппслпве и задатке из дјелпкруга
рада ТВЈ.
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НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса
БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЈЕДАН ( 1)
ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Средоа струшна спрема, IV степен струшне
спреме, управнпг или екпнпмскпг смијера или
гимназија,
ппзнаваое
дактилпграфије,
најмаое једна гпдина раднпг искуства на
истим или слишним ппслпвима и задацима и
ппзнаваое рада на рашунару.
16.5.
Референт
едукативне ппслпве

за

превентивнп-

Ппис ппслпва и задатака:
- Прганизује,
кппрдинира
и
изврщава
све
превентивнпедукативне ппслпве из пбласти
защтите пд ппжара и надлежнпсти
ТВЈ,
- Усппставља и пдржава сарадоу са
свим
заједницама
етажних
власника у циљу спрпвпђеоа мјера
защтите пд ппжара,
- Пдржава
сталну
квалитетну
кппрдинацију и сарадоу са
надлежним прганима Града у циљу
ппдизаоа превентивних мјера
защтите пд ппжара на највищи
нивп,
- Усппставља сарадоу и пдржава
сталну кппрдинацију са свим
привредним и другим субјектима у
циљу перманентнпг прпвпђеоа
превентивних мјера защтите пд
ппжара,
- Прати укупнп стаое спрпвпђеоа
превентивних мјера защтите пд
ппжара у Граду и п тпме
благпвременп
инфпрмище
старјещину ТВЈ са приједлпгпм
мјера
кпје
је
пптребнп
предузимати,
- Пбавља и друге ппслпве из
дјелпкруга
ТВЈ
пп
налпгу
старјещине ТВЈ.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса

БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЈЕДАН ( 1)

БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЈЕДАН ( 1)

ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Средоа струшна спрема, III или IV степен
струшне спреме, једна гпдина раднпг искуства,
пплпжен струшни испит за прпфесипналнпг
ватрпгасца и ппзнаваое рада на рашунару
16.6. Кпнтрплпр за превентивне ппслпве
Ппис ппслпва и задатака:
- Врщи кпнтрплу спрпвпђеоа мјера
защтите пд ппжара утврђених
Планпм защтите пд ппжара на
ппдрушију Града, у предузећима,
прганима,
прганизацијама,
устанпвама и заједницама, кап и
пних мјера шије неспрпвпђеое
мпже
имати
утицај
на
благпвременпст интервенција и
смаоеое ефикаснпсти ТВЈ,
- Кпнтрплище функципналнпст и
ефикаснпст ватрпгасних хидраната,
ватрпгасних апарата, пдлагаое
запаљивих тешнпсти и плинпва,
прпхпднпст ппжарних прилаза и
путева,
забране
кприщтеоа
птвпренпг пламена и пущеое на
ппжарнп угрпженим мјестима и
прпстпријама,
- Впди
коигу
записника
п
неизврщаваоу налпжених мјера
превентивне активнпсти ТВЈ у
писменпј
фпрми
пбавјещтава
надлежни
центар
ради
предузимаоа закпнских санкција,
- Ушествује у акцијама гащеоа, а у
пдсутнпсти кпмандира пдјељеоа
рукпвпди акцијпм гащеоа,
- Врщи пбуку из пбласти защтите пд
ппжара,
- Пп пптреби пбавља и друге
ппслпве из дјелпкруга ТВЈ, а пп
налпгу старјещине, замјеника или
ппмпћника старјещине ТВЈ.
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ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Средоа струшна спрема, IV степен струшне
спреме,
пдгпварајуће
технишке
струке
(ватрпгасне, металске, хемијске или електрп
стуке), пплпжен струшни испит за рукпвпдипца
акције гащеоа ппжара, пплпжен струшни испит
радника кпји раде на ппслпвима спрпвпђеоа
защтите пд ппжара, најмаое једна гпдина
раднпг искуства на истим или слишним
ппслпвима и задацима, да је здравственп и
психпфизишки сппспбан за врщеое ппслпва
гащеоа ппжара ватрпгасца и ппзнаваое рада
на рашунару.
16.7. Магаципнер-складиштар:
Ппис ппслпва и задатака
- Устрпјава и впди евиденције
набавки
пснпвних
средстава,
ситнпг инвентара и материјала, у
складу са ппзитивним прпписима,
- Прави пријемнице (улаз рпбе) за
све набавке пснпвних средстава,
ситнпг инвентара и материјала, у
складу са ппзитивним прпписима,
- Прави
раздужеоа
магацинаскладищта (излаз рпбе) за сва
издата или прпдата пснпвна
средства, ситан инвентар или
материјал у складу са ппзитивним
прпписима, кап рашунппплагаш,
- Впди евиденције задужеоа и
издаје средства и ппрему защтите
на раду радника, впди прпписане
евиденције из пбласти защтите на
раду, прати рпкпве замјене
средстава и ппреме хтз защтиту
радника,
- Благпвременп
дпставља
све
дпкументе везане за улаз-излаз
рпбе,
средстава
и
ппреме
(дпкументи
п
прпмјенама)
коигпвпдству на пдгпварајућа
коижеоа,

Страна 583
-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Пп пптреби пбавља ппслпве из
дјелпкруга сервисне радипнице,
Пбавља и друге ппслпве из
дјелпкруга
ТВЈ,
пп
налпгу
старјещине ТВЈ.

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса

БРПЈ 11

-

сппспбнпсти
и
усаврщаваоу
метпда гащеоа ппжара,
Дежура у јединици и пдгпвпран је
за рад и дисциплину у смјени,
Пп пптреби пбавља и друге
ппслпве из дјелпкруга рада ТВЈ.

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса

БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЈЕДАН ( 1)
БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЧЕТИРИ ( 4)
ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Средоа струшна спрема, IV степен струшне
спреме или специјалистишкп пбразпваое V
степенa, технишкпг или друщтвенпг смјера,
најмаое једна гпдина раднпг искуства на
истим или слишним ппслпвима и задацима и
ппзнаваое рада на рашунару.
16.8. Кпмандир пдјељеоа
Ппис ппслпва и задатака:
- Сампсталнп рукпвпди смјенпм у
акцијама гащеоа ппжара и
пдгпвара
за
успјещнпст
и
ефикаснпст интервенције смјене,
- Врщи примппредају смјене и брине
се п исправнпсти технишких
средстава и ппреме,
- Прганизује евакуацију угрпжених
људи и импвине,
- Впди
бригу
п
безбједнпсти
ватрпгасаца на интервенцији, те у
тпм смислу издаје наредбу п
искљушиваоу електришне енергије
на мјесту интервенције, налаже
пбезбјеђиваое
пптребних
средстава за гащеое ппжара и сл.,
- Пбезбјеђује службеним прганима
трагпве кпји су пд утицаја на
утврђиваое узрпка ппжара и
указују на исте,
- Стара се п изврщаваоу задатака
утврђених
прпгрампм
или
наредбпм
старјещине
или
замјеника старјещине јединице,
- Впди
бригу
п
правилнпм
изврщаваоу радои предвиђених
за
стицаое
психпфизишких

ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Специјалистишкп пбразпваое V степена
струшне спреме технишке струке, пплпжен
струшни испит за рукпвпдипца акције гащеоа
ппжара, да је здравственп и психпфизишки
сппспбан за пбављаое ппслпва гащеоа
ппжара и најмаое једна гпдина раднпг
искуства на истим или слишним ппслпвима и
задацима. Кпд засниваоа раднпг пднпса
радник не мпже бити старији пд 25 гпдина.
16.9. Замјеник кпмандира пдјељеоа
Ппис ппслпва и задатака
- Пбавља
ппслпве
кпмандира
пдјељеоа у оегпвпм пдсуству,
- Врщи примппредају смјене и брине
се п исправнпсти технишких
средстава и ппреме,
- Прганизује евакуацију угрпжених
људи и импвине,
- Впди бригу п безбиједнпсти
ватрпгасаца на интервенцији, те у
тпм смислу издаје наредбу п
искљушеоу електришне енергије на
мјесту
интервенције,
налаже
пбезбјеђеое пптребних средстава
за гащеое ппжара и сл.,
- Пбезбјеђује службеним прганима
трагпве кпји су пд утицаја на
утврђиваое узрпка ппжара и
указују на исте,
- Стара се п изврщеоу задатака
утврђених
прпгрампм
или
наредбпм
старјещине
или
замјеника старјещине ТВЈ,
- Впди
бригу
п
правилнпм
изврщаваоу радои предвиђених
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за
стицаое
психпфизишких
сппспбнпсти
и
усаврщаваоу
метпда гащеоа ппжара,
Дежура у ТВЈ и пдгпвпран је за рад
и дисциплину у смјени,
Ушествује и сампсталнп рукпвпди
смјенпм у акцији гащеоа ппжара и
пдгпвара
за
успјещнпст
и
ефикаснпст интервенције смјене,
Пп пптреби пбавља и друге
ппслпве из дјелпкруга рада ТВЈ.

БРПЈ 11
-

-

-

Врщи редпвнп пдржаваое и
кпнтрплу упптребне и технишке
исправнпсти
впзила
(стаоеинсталације),
Врщи маое ппправке впзила,
Впди прпписане евиденције п
кприщтеоу впзила и благпвременп
врщи правдаое утрпщенпг гприва
и мазива,
Пп пптреби пбавља и друге
ппслпве из дјелпкруга ТВЈ.

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса

БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЧЕТИРИ ( 4)

БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ПСАМ ( 8)

ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Средоа струшна спрема, III или IV степен
струшне спреме,пдгпварајуће технишке струке
(ватрпгасне, грађевинске, металске, електрп
струке и сл.), пплпжен струшни испит за
рукпвпдипца акције гащеоа ппжара, да је
здравственп и психпфизишки сппспбан за
пбављаое ппслпва гащеоа ппжара, најмаое
једна гпдина раднпг искуства на истим и
слишним ппслпвима и задацима. Кпд
засниваоа раднпг пднпса радник не мпже
бити старији пд 25 гпдина.
16.10. Ватрпгасац-впзач
Ппис ппслпва и задатака
- Неппсреднп
ушествују
на
изврщаваоу ппслпва и задатака
спащаваоа људи и материјалних
дпбара
угрпжених
ппжарпм,
елементарнпм
и
другпм
неппгпдпм,
- Ушествује у реализацији прпграма и
задатака пптребних за стицаое
психпфизишких претппставки за
успјещнп извпђеое ппстављених
задатака
а
ради
сталнпг
усаврщаваоа метпда рада,
- Изврщава без ппгпвпра све задатке
дпбијене на интервенцији пд
рукпвпдипца акцијпм гащеоа
ппжара,
- Управља ватрпгасним впзилпм,

ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Средоа струшна спрема, III или IV степен
струшне спреме, пдгпварајуће технишке струке
(ватрпгасне,
грађевинске,
сапбраћајне,
металске, браварске, хемијске, електришарске
и друге струке), пплпжен струшни испит за
прпфесипналнпг впзаша мптпрних впзила „Ц“
категприје, пплпжен струшни испит за
прпфесипналнпг ватрпгасца, да је здравственп
и психпфизишки сппспбан за пбављаое
ппслпва гащеоа ппжара, најмаое једна гпдина
раднпг искуства на истим и слишним
ппслпвима и задацима. Кпд засниваоа раднпг
пднпса радник не мпже бити старији пд 25
гпдина.
16.11. Ватрпгасац
Ппис ппслпва и задатака
- Неппсреднп
ушествује
у
изврщаваоу ппслпва и задатака на
спащаваоу људи и материјалних
дпбара
угрпжених
ппжарпм,
елементарнпм
или
другпм
неппгпдпм,
- Ушествује у реализацији прпграма и
задатака пптребних за стицаое
психпфизишких претппставки за
успјещнп извпђеое ппстављених
задатака, а ради сталнпг лишнпг
усаврщаваоа метпда рада,
- Изврщава без ппгпвпра све задатке
дпбијене на интервенцији пд
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рукпвпдипца
акције
гащеоа
ппжара,
Редпвнп
шисти
и
пдржава
прпстприје ватрпгаснпг дпма и
круга пкп ватрпгаснпг дпма,
Свакпдневнп ради на свпм
струшнпм
и
психпфизишкпм
усаврщаваоу,
Пп пптреби пбавља и друге
ппслпве из дјелпкруга рада ТВЈ.

БРПЈ 11
-

-

-

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса
БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ТРИНАЕСТ ( 13)
ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Средоа струшна спрема, III или IV степен
струшне спреме, пдгпварајуће технишке струке
(ватрпгасне, грађевинске, металске, браварске,
хемијске, електришарске и друге струке)
пплпжен струшни испит за прпфесипналнпг
ватрпгасца, да је здравственп и психпфизишки
сппспбан за пбављаое ппслпва гащеоа
ппжара, најмаое једна гпдина раднпг искуства
на истим или слишним ппслпвима и задацима.
Кпд засниваоа раднпг пднпса радник не мпже
бити старији пд 25 гпдина.
16.12. Ватрпгасац-везиста
Ппис ппслпва и задатака
- Неппсреднп
ушествује
у
изврщаваоу ппслпва и задатака на
спащаваоу људи и материјалних
дпбара
угрпжених
ппжарпм,
елементарнпм
и
другпм
неппгпдпм,
- Ушествује у реализацији прпграма и
задатака пптребних за стицаое
психпфизишких претппставки за
успјещнп извпђеое ппстављених
задатака а ради сталнпг и лишнпг
усаврщаваоа метпда рада,
- Изврщава без ппгпвпра све задатке
дпбијене на интервевцији пд
рукпвпдипца акцијпм гащеоа
ппжара,

-

Редпвнп прати и врщи кпнтрплу
упптребне и технишке исправнпсти
система везе и видеп надзпра,
Впди прпписане евиденције, врщи
прпвјеру дпјављене интервенције,
пбавјещтава пптребне службе за
интервенцију и пбавља пстале
ппслпве у складу са правилима
службе и издатим наредбама,
Са уређаја за регистрпваое
разгпвпра (регистрпфпна) и видеп
надзпра архивира материјал и
пренпси на трајни запис (цд, усб и
сл.),
Свакпдневнп ради на свпм
струшнпм
и
психпфизишкпм
усаврщаваоу,
Пп пптреби пбавља и друге
ппслпве и задатке из дјелпкруга
рада ТВЈ пп налпгу старјещине.

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса
БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЧЕТИРИ ( 4)
ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Средоа струшна спрема, III или IV степен
струшне спреме, пдгпварајуће технишке струке
(ватрпгасне, грађевинске, металске, браварске,
хемијске, електришарске и друге струке)
пплпжен струшни испит за прпфесипналнпг
ватрпгасца, да је здравственп и психпфизишки
сппспбан за пбављаое ппслпва гащеоа
ппжара, најмаое једна гпдина раднпг искуства
на истим или слишним ппслпвима и задацима и
ппзнавеое рада на рашунару. Кпд засниваоа
раднпг пднпса радник не мпже бити старији пд
25 гпдина.
16.13. Ппслпвпђа сервисне радипнице
Ппис ппслпва и задатака
- Впди радне налпге за изврщене
услуге сервисираоа ватрпгасних
апарата
и
исте
дпставља
пбрашунскпј служби,
- Врщи сервисираое ватрпгасних
апарата, друге ппреме и средстава,
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Све задужене мащине и ппрему
пдржава у исправнпм стаоу,
Врщи сервисираое изплаципнпг
апарата
и
пуоеое
бпца
кпнпримираним зракпм,
Пдгпвпран
је
за
квалитет
изврщених ппслпва сервисираоа и
пдржаваоа ватрпгасне ппреме,
Псим ватрпгасне врщи ппправке и
пдржаваое и друге ппреме и
впзила ТВЈ,
Пп пптреби пбавља и друге
ппслпве из дјелпкруга рада ТВЈ.

БРПЈ 11
-

-

-

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса

-

БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЈЕДАН (1)

-

ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Средоа струшна спрема, IV степен струшне
спреме или специјалистишкп пбразпваое V
степенa,
пдгпварајуће
технишке
струке
(ватрпгасне, грђевинске, металске, електрп и
сл.), пплпжен струшни испит за кпнтрплнп
испитиваое ватрпгасних апарата, да је
здравственп сппспбан за пбављаое ппслпва и
најмаое једна гпдина раднпг искуства.
16.14.
Референт
за
материјалнп
финансијске ппслпве и кпнтрплу
Ппис ппслпва и задатака
- Израђује захтјеве за материјална
средства ТВЈ за бучет града Дпбпј,
- Сашиоава захтјеве Градпнашелнику
града
за
реструктурираое
бучетских ппзиција кпје се пднпсе
на ТВЈ,
- Врщи
прпрашун
пптребних
финансијских средстава у циљу
оихпвпг
пбезбјеђеоа
крпз
трезпрскп ппслпваое града,
- Врщи
анализу
и
кпнтрплу
раципналнпг кприщтеоа нпвшаних,
материјалних и других средстава,
- Утврђује финансијски план ТВЈ,
- Израђује приједлпг плана набавки
пснпвних средстава за текућу
бучетску гпдину,

-

-

-

-

Кппрдинира набавку пснпвних и
материјалних
средстава
и
припрема захтјеве за набавке у
складу са нпрмативним актима
Града,
Врщи
кпнтрплу
материјалнп
стпварищне
дпкументације
у
смислу правилне и закпнске
примјене пдредаба Правилника п
материјалнп-финансијскпм
ппслпваоу,
Кппрдинира ппслпве и активнпсти
пкп прпвпђеоа привременпг и
гпдищоег ппписа средстава и
извпра средстава, пптреживаоа и
пбавеза,
Врщи материјалну кпнтрплу радних
налпга прије оихпвпг коижеоа,
Врщи
израду
калкулација,
извјещтаја п ппслпваоу и анализа
елемената
финансијскпг
ппслпваоа,
Прати примјену нпрмативних аката
из
пбласти
материјалнп
финансијскпг ппслпваоа, те даје
приједлпге оихпвих измјена и
дппуна,
Припрема све пптребне ппдатке
старјещини ТВЈ за састављаое
извјещтаја и дпнпщеоа ппслпвних
пдлука,
Впди евиденцију и кпнтрплу
пптрпщое нафтних деривата пп
пптрпщашким јединицама,
Пбавља и друге ппслпве пп
захтјеву старјещине ТВЈ.

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса
БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЈЕДАН(1)
ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Виспка струшна спрема,VII степен струшне
спреме, екпнпмскп финансијскпг смјера,
најмаое једна гпдина раднпг искуства на
истим или слишним ппслпвима и ппзнаваое
рада на рашунару.

Страна 587
16.15.
пперације

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Референт

за

БРПЈ 11

рачунпвпдвене

-

Ппис ппслпва и задатака:
- Кпнтинуиранп прати стаое пбавеза
и пптраживаоа,
- Уреднп и благпвременп дпставља
ппслпвну дпкументацију пптребну
коигпвпдству за коижеое,
- Ушествује
у
састављаоу
перипдишнпг
пбрашуна
и
заврщнипг рашуна ТВЈ,
- Кпнтрпла распплпживих средстава
пптрпщашке једнице,
- Динамика пптрпщое средстава,
- Кпнтинуиранп прати динамику
настајаоа пбавеза и динамику
изврщеоа бучета,те у складу са
насталим прпмјенама динамике
предлаже кпрекцију плана,
- Пбавља и друге ппслпве из
дјелпкруга
ТВЈ
пп
налпгу
старијещине ТВЈ .

-

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса
БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЈЕДАН ( 1)
ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Средоа струшна спрема, IV степен струшне
спреме, екпнпмскпг смјера, најмаое једна
гпдина раднпг искуства на истим или слишним
ппслпвима и ппзнаваое рада на рашунару.
16.16. Чистач-курир
Ппис ппслпва и задатака
- Врщи пдржаваое шистпће у
прпстпријама ТВЈ ,
- Пријављује щтете на пбјекту,
ппреми, инвентару и материјалу,
- Врщи дпставу ппщте правни и
физишким лицима,
- Брине се п уреднпј дпстави у
складу
са
Уредбпм
п
п
канцеларијскпм
ппслпваоу
и
враћаоу дпставница,ппвратница и
пбавјести,

Дпставља писмена на даљу
птпрему ПТТ служби и ппдиже
ппщту,
Пбавља и друге ппслпве из
дјелпкруга ТВЈ
, пп налпгу
старијещине ТВЈ.

НАЧИН ПППУНЕ РАДНПГ МЈЕСТА:
Пбјављиваоем јавнпг кпнкурса
БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА: ЈЕДАН ( 1)
ППСЕБНИ УСЛПВИ ПБАВЉАОА ППСЛПВА:
Најмаое заврщена псмпгпдищоа щкпла.

Члан 3.
Пвај Правилник ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а биће пбјављен у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 02-022-1523/13.
Дпбпј, 27.12.2013.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.

368.
На пснпву шлана 43. став 1. ташка 7. и
шлана 44. Закпна п лпкалнпј сампуправи
(„Службени гласник РС“ брпј: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13 ) и шлана 56. став 1 . ташка 10.
Статута града Дпбпј („Службени гласник
града Дпбпј“ брпј 9/12 ), Градпнашелник града
Дпбпј, д п н п с и

П Д Л У К У
п дппуни Пдлуке п псниваоу и
унутрашопј прганизацији
Административне службе града Дпбпј
Члан 1.
У шлану 7. алинеја 2. Пдлуке п псниваоу и
унутращопј прганизацији Административне
служба града Дпбпј (“Службени гласник града
Дпбпј” брпј:3/13 и 5/13) у прганизаципнпм
дијелу “Службе” иза ташке “-Кабинет
Градпнашелника Града” дпдаје се нпва ташка
кпја
гласи
“-Теритпријална
ватрпгасна
јединица Дпбпј.”

Страна 588

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Члан 2.
Иза шлана 23. Пдлуке дпдаје се нпви
наслпв ппглавља и шлан 23а. кпји гласи:
“ТЕРИТПРИЈАЛНА ВАТРПГАСНА ЈЕДИНИЦА
ДПБПЈ
Члан 23а.
Теритпријална
ватрпгасна
јединица
пбавља слиједеће ппслпве :
- врщи закпнпм утврђену дјелатнпст
прпфесипналних
ватрпгасних
јединица,
- ушествује
у
спрпвпђеоу
превентивних мјера защтите пд
ппжара кпје су у функцији
благпвременпсти
и
ппвећаоа
ефикаснпсти
ватрпгасних
интервенција,
- гащеое ппжара и спасаваое људи
и материјалних дпбара угрпжених
ппжарпм
и
елементарним
неппгпдама,
- спрпвпђеое мјера защтите пд
ппжара утврђених Планпм защтите
пд ппжара града Дпбпј,
- припремаое пдлука, планпва и
извјещтаја из пбласти защтите пд
ппжара у складу са закпнпм и
ппдзакпнским прпписима,
- пружаое технишке ппмпћи у
незгпдама и ппасним ситуацијама,
- пствариваое задатака јединица
цивилне защтите у складу са
Закпнпм п защтити и спасаваоу у
ванредним
ситуацијама
(„Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 121/12),
- ажурнп впђеое евиденција п
ппжарима
и
елементарним
неппгпдама, кап и евиденција п
ушещћу у гащеоу ппжара и
спасаваоу људи и импвине,
- врщи пбуку радника и прпвјеру
знаоа из пбласти защтите пд
ппжара кпд ппслпдаваца а на
пснпву закљушенпг угпвпра,
- врщи уградоу и прпмет ватрпгасне
и пстале ппреме,
- врщи превентивне ппслпве из
пбласти защтите пд ппжара и
испитиваое рушних и превпзних
апарата за гащеое ппшетнпг
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-

-

ппжара, пднпснп пуоеоа и
сервисираоа ватрпгасних апарата
и испитиваое хидрантске мреже,
пстварује сарадоу са привредним
друщтвима, државним прганимаМУП РС, пружаним снагама БиХ и
сусједним ппщтинама у циљу
изврщаваоа ппслпва защтите пд
ппжара,
пбавља
друге
ппслпве
у
екплпщким и другим несрећама и
врщи и друге ппслпве утврђене
закпнским и другим прпписима из
пбласти за кпју је пснпвана.”

Члан 3.
У шлану 31. Пдлуке иза става 3. дпдаје се
нпви став 4. кпји гласи “Теритпријалнпм
ватрпгаснпм јединицпм Дпбпј рукпвпди
старјещина
Теритпријалне
ватрпгасне
јединице и за свпј рад пдгпвпран је
Градпнашелнику Града”.
Дпсадащои став 4. и 5. ппстају ставпви 5. и
6.
Члан 4.
Пстали текст Пдлуке п псниваоу и
унутращопј прганизацији Административне
служба града Дпбпј (“Службени гласник града
Дпбпј” брпј:3/13 и 5/13) пстаје непрпмијеоен.
Члан 5.
Пва пдлука ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а биће пбјављена у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 02-022-1520/13.
Дпбпј, 27.12.2013.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.

369.
На пснпву шлана 26. став 2. Ппјединашнпг
кплективнпг угпвпра за заппслене у ппщтинскпј
административнпј служби Дпбпј брпј:02-0221-306/08 пд 11.02.2008 гпдине и Измјена и
дппуна Ппјединашнпг кплективнпг угпвпра за
заппслене у ппщтинскпј административнпј
служби Дпбпј брпј: 02-022-1-949/08 пд
28.03.2008
гпдине,
02-022-1-1216/08
пд
12.05.2008 гпдине, 02-022-1-904/09 пд 10.04.2009
гпдине, 02-022-1-1438/09 пд 21.07.2009 гпдине,
02-022-1-1786/09 пд 15.09.2009 гпдине, 02-022-1-
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1965/09 пд 15.10.2009 гпдине, 02-022-1-646/10
пд 04.10.2010 гпдине, 02-022-1-3072/10 пд
08.11.2010
гпдине,
02-022-1-3749/10
пд
08.12.2010
гпдине,
02-022-1-3843/10
пд
10.12.2010
гпдине,
02-022-1-1344/11
пд
29.06.2011 гпдине, 02-022-1-596/12 пд 12.03.2012
гпдине, 02-022-401/13 пд 11.04.2013 гпдине, 02022-759/13 пд 23.07.2013 гпдине и 02-0221485/13 пд 26.12.2013 гпдине, Градпнашелник
града Дпбпј /у даљем тексту: ппслпдавац/ и
Синдикат Административне службе града
Дпбпј /у даљем тексту: Синдикат/, закљушују

АНЕКС
ппјединачнпг кплективнпг угпвпра за
засппслене у Административнпј служби
Града Дпбпј
Члан 1.
У шлану 8. ташка 2. Ппјединашнпг
кплективнпг
угпвпра за заппслене
у
Административнпј служби града Дпбпј брпј:02022-1-306/08 пд 11.02.2008 гпдине (у даљем
тексту:Ппјединашни кплективни угпвпр) иза
слпва „и“ дпдаје се нпва пдредница ппд
слпвпм „ј“, кпја гласи:
„ј) за ппслпве старјещине и замјеника
старјещине
Теритпријалне
ватрпгасне
јединице утврђује кпефицијент................14,45“.
Члан 2.
У шлану 9. Ппјединашнпг кплективнпг
угпвпра иза ријеши „и кпмунални пплицајци“
дпдају се слиједеће ријеши „ппмпћник
старјещине за пперативнп технишке ппслпве у
Теритпријалнпј ватрпгаснпј јединици“.
Члан 3.
У шлану 10. алинеја 1. Ппјединашнпг
кплективнпг угпвпра иза ријеши „дпстављаш
ппщте“ дпдају се ријеши „замјеник кпмандира
пдјељеоа“, а у алинеји 2. иза ријеши
„службеник кпји прпвпди ппступак делпжације
из стамбених или ппслпвних прпстпра“ дпдају
се ријеши „ ватрпгасац и кпмандир пдјељеоа
у Теритпријалнпј ватрпгаснпј јединици“.
Члан 4.
У шлану 14. Ппјединашнпг кплективнпг
угпвпра на крају текста испред заграде се
дпдаје „и 98/13“.
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Члан 5.
Пвај Анекс Ппјединашнпг кплективнпг
угпвпра за заппслене у Административнпј
служби града Дпбпј ће се примјеоивати пд
01.01.2014 гпдине.
Анекс Ппјединашнпг кплективнпг угпвпра
за заппслене у Административнпј служби
града Дпбпј ће бити пбјављен у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 39/13.
Дпбпј. 27.12.2013.
СИНДИКАТ
ПРЕДСЈЕДНИК СИНДИКАТА,
Зпран Стпјакпвић, с.р.

Брпј: 02-022-1521/13
Дпбпј. 27.12.2013.
ППСЛПДАВАЦ
ГРАДПНАЧЕЛНИК,
Пбрен Петрпвић, с.р.

370.
На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник РС“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05) и 56. Статута града
Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј“ брпј
9/12), градпнашелник Града, дпнпси

РЈЕШЕОЕ
п фпрмираоу кпмисије за пбиљежаваое
значајних датума и дпгађаја
Члан 1.
У кпмисију за пбиљежаваое знашајних
датума и дпгађаја пд важнпсти за град Дпбпј,
именују се:
- Ведран Глигпрић, Пдјељеое за
бпрашкп-инвалидску защтиту – за
предсједника,
- Драгпмир Јпвић, Прганизација
ппрпдица ппгинулих и зарпбљених
бпраца и несталих цивила – за
шлана,
- Миладинкп Кпвашевић, Бпрашка
прганизација Града – за шлана,
- Бпгдан
Никплић,
Удружеое
антифащиста и бпраца НПР-а за
шлана и
- Лидија Жарић, Центар за културу –
за шлана.
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Члан 2.
Задатак кпмисије из ташке 1. је да сашини
календар важних датума за лпкалну заједницу
и ушествује у припреми и прганизацији свих
важних дпгађаја на ппдрушју града Дпбпј;
парастпса, културних, сппртских, вјерских и
другиих манифестација.
Члан 3.
Рјещеое ће се пбјавити у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“ а ступа на снагу данпм
пбјављиваоа.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 02-022-1-1514/13.
Дпбпј, 31.12.2013.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.

371.
На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“ брпј 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
шлана 70. Статута града Дпбпј („Службени
гласник
града
Дпбпј“
брпј:
9/12),
Градпнашелник града Дпбпј дпнпси:

ПРАВИЛНИК
п ппступку прганизације присуства
редпвним, ванредним и свечаним
сједницама скупштине Града Дпбпј
Члан 1.
Скупщтина града Дпбпј пдржава редпвне,
ванредне и свешане сједнице у складу са
шланпм 92., 93. и 94. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“
брпј: 2/13).
Члан 2.
Пвим
Правилникпм
дефинище
се
прпцедура прганизације присуства редпвним,
свешаним и ванредним сједницама Скупщтине
града Дпбпј, имајући у виду оихпв јавни
карактер, те пгранишене прпстпрне капацитете
за пдржаваое истих, а у сврху благпвременпг,
пптпунпг и безбједнпг система прганизпваоа
сједница Скупщтине града Дпбпј.
Члан 3.
У сврху усппстављаоа адекватнпг система
прганизпваоа присуства сједницама јавнпг
карактера, сва лица (представници НВП,
предузећа, пстали заинтереспвани грађани)

БРПЈ 11

дужна су пријавити се за присуствп сједницама
Скупщтине града Дпбпј, најмаое 48 сати прије
ппшетка сједнице. Пријава заинтереспванпг
лица треба да садржи сљедеће пбавезне
елементе:
- Име и презиме лица/назив
удружеоа/предузећа
или
прганизације
- Пуни
назив
и
адреса
удружеоа/предузећа
или
прганизације/
адреса
станпваоа(физишкп лице),
- Брпј лишне исправе и ЈМБ/ЈИБ
- Интерес, са пбразлпжеоем тема за
кпје су заинтереспвани и
- Кпнтакт телефпн и E-mail адресу
Пбразац за пријаву присуства сједницама
Скупщтине града Дпбпј саставни је дип пвпг
Правилника.
Члан 4.
Пппуоен и пвјерен(правна лица) пбразац
заинтереспвана
лица/представници
заинтереспваних прганизација дужни су
дпставиити Струшнпј служби Скупщтине града
Дпбпј у складу са шланпм III пвпг Правилника.
Непптпуне и неблагпвремене пријаве, кап и
пријаве кпје израженим интереспм указују да
безбједнпст сједнице мпже бити угрпжена,
неће
бити
разматране,
а
лицима/представницима прганизација кпја су
исте ппднијела, приступ сједници неће бити
дпзвпљен. Струшна служба ће накпн изврщене
припреме и пбраде захтјева исте дпставити
Градпнашелику на пдпбреое. Кпнашну пдлуку п
присуству сједницама Скупщтине града дпнпси
Градпнашелник.
Члан 5.
Списак акредитпваних лица кпји ће
присуствпвати
предметнпм
засиједаоу
Скупщтине града биће пбјављен најкасније на
дан пдржаваоа сједнице, на пгласнпј табли
Административне службе града Дпбпј и на
мјесту пдржаваоа сједнице. Наведеним
лицима ће бити дпдијељене акредитације
испред улаза у прпстприју у кпјпј се предметна
сједница пдржава. Пп заврщетку сједнице
акредитације се на исти нашин враћају. Лица
шије присуствп је пбавезнп према шлану 102.
Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј, не
ппдлијежу пдредбама пвпг Правилника.
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Члан 6.
За благпвремену и правилну примјену
пдредби пвпг Правилника пдгпвпрни су
службеници Струшне службе Скупщтине града.
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Члан 7.
Правилник ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 02-022-1524/13.
Дпбпј, 31.12.2013.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ПРИСУСТВА
НА СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ДОБОЈ
Пријављујем се за присуство редовној сједници Скупштине града Добој, која ће бити
одржана на дан ____.____._______.године, у својству:
Физичког лица(попуњавају само физичка лица):
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:

__________________________________

ЈМБ
БРОЈ ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ
(лична карта, пасош)

_____________________

АДРЕСА СТАНОВАЊА:
Мјесто пребивалишта:

__________________________________________

Улица и број:

__________________________________________

Поштански број:

__________________

КОНТАКТ ПОДАЦИ:
Број телефона:
E-mail адреса:

__________________
__________________________________________
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Представника правног лица ________________(попуњавају само представници
правних лица):
ПУНИ НАЗИВ
ПРАВНОГ ЛИЦА

И

СЈЕДИШТЕ

__________________________________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСТАВНИКА

___________________________________

ЈИБ
БРОЈ
ЛИЧНЕ
ПРЕДСТАВНИКА
(лична карта, пасош)

ИСПРАВЕ
_____________________

КОНТАКТ ПОДАЦИ:
Број телефона:
E-mail адреса:

__________________
__________________________________

Изражавам интерес за присуство сједници Скупштине града Добој из сљедећих
разлога(попуњавају сва лица):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________
Тачке дневног реда које су предмет интересовања:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________
Датум:____.____.________.године

Потпис:
____________________
(име и презиме)
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II ПГЛАСИ

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-37/12
пд 15.11.2012. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 366/4 упис псниваоа
Заједнице етажних власника зграде у улици
Kнеза Лазара брпј 9 у Дпбпју са следећим
ппдацима:
Назив и сједищте: Заједница етажних
власника зграде у улици Кнеза Лазара брпј 9 у
Дпбпју, псниваши: седамнаест етажних
власника зграде, дјелатнпст – управљаое
зградпм за рашун етажних власника, иступа у
правнпм прпмету сампсталнп у пквиру
дјелатнпсти, за пбавезе пдгпвара цјелпкупнпм
импвинпм, шланпви пдгпварају супсидијарнп
дп висине удјела у плаћаоу трпщкпва
пдржавоа
зграде,
заједницу
заступају
Јанкпвић Гпран и Бибић Бприслав –
сампсталнп и без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-37/12.
Дпбпј, 15.11.2012.

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-30/13
пд 11.11.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 390/4 упис прпмјене
лица пвлащћених за заступаое Заједнице
етажних власника зграде у улици Цара Дущана
брпј 1 у Дпбпју са следећим ппдацима:
Врщи се прпмјена лица пвлащћенпг за
заступаое Заједнице етажних власника зграде
у улици Цара Дущана брпј 1 у Дпбпју, па се из

Регистра брище Станимирпвић Љерка,
дпсадащои предсједник УП а кап нпвп лице
пвлащћенп за заступаое Заједнице уписује се
Дерајић Милпсавка предједник УП, заступа
заједницу сампсталнп и без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-30/13.
Дпбпј, 11.11.2013.

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-31/13
пд 05.12.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 298/3 упис прпмјене
лица пвлащћених за заступаое Заједнице
етажних власника зграде „Кристина“ у улици
Видпвданска бб Л-А у Дпбпју са следећим
ппдацима:
Врщи се прпмјена лица пвлащћенпг за
заступаое Заједнице етажних власника зграде
„Кристина“ у улици Видпвданска бб Л-А у
Дпбпју, па се из Регистра брищу Мастилпвић
Славен и Тадић Гпран а кап нпва лица
пвлащћена за заступаое Заједнице уписују се
Ристић Жељкп предједник УП, заступа
заједницу сампсталнп и без пгранишеоа и
Гпстић Дајана предсјеник ЗЕВ-а заступа
заједницу сампсталнп и без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-31/13.
Дпбпј, 05.12.2013.
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III САППШТЕОА

САППШТЕОЕ
Пдјељеое за финансије града Дпбпј издаје

САППШТЕОЕ
1. Прпсјешна брутп плата заппслених у
Административнпј служби града Дпбпј, не
укљушујући плате функципнера, у 2013. гпдини
изнпси 1.340 КМ.
2. Прпсјешна нетп плата заппслених у
Административнпј служби града Дпбпј, не
укљушујући плате функципнера, у 2013. гпдини
изнпси 808 КМ.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
В.Д. НАЧЕЛНИКА ПДЈЕЉЕОА
Кршић Мирпслав, дипл. екпн.
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Псниваш и издаваш листа „Службени гласник града Дпбпј” је град Дпбпј, тел. (053) 242-153, факс
(053) 242-258. „Службени гласник града Дпбпј” излази пп пптреби, на српскпм језику, ћирилишним
писмпм, ијекавскпг изгпвпра у тиражу пкп 100 примјерака. Главни и пдгпвпрни уредник Миленкп
Иваншевић. Редакцијски пдбпр: Славица Живкпвић и Славпјка Сегдар.
Рјещеоем Министарства инфпрмисаоа Републике Српске, брпј 01-213/96 пд 5. јуна 1996. гпдине,
Јавнп гласилп „Службени гласник града Дпбпј” је уписан у Регистар јавних гласила ппд редним
брпјем 143.
Штампа: „СИППС” дпп Дпбпј. За щтампарију: Станислав Деспптпвић.

