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Godi{wa pretplata 100 KM
Cijena jednog primjerka 10 KM
@iro ra~un KM 5620050000157390
NLB Razvojna banka
Vrsta prihoda 729124
Buxetska organizacija 9999999
--- Op{tina Doboj ---

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
154.
На основу члана 30. став 1. алинеја 18. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број 5/05. и 3/08.) и члана 13. став 1. Одлуке
о признањима и наградама („Службени гласник
општине Добој“, број 1/02.) Скупштина општине
Добој, на сједници од 11. јуна 2009. године,
доноси

ОДЛУКУ
о додјељивању признања и
награда у 2009. години
Члан 1.
За допринос општем значају у свим областима
рада и стваралаштва за изузетне заслуге у области
науке, културе, спорта, те за изузетно хумана дјела,
додјељује се плакета, амблем и новчана награда.
Члан 2.
I ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ ДОБОЈ, додјељује се:
1. Мр БРАНИСЛАВУ ГАРИЋУ - ПОСТХУМ
НО
- за допринос развоју општине Добој и унапре
ђењу рада Административне службе општине
Добој.
2. МЕНСУРУ ЗАХИРОВИЋУ - ПОСТХУМНО
- за допринос у пружању помоћи повратницима
и локалном становништву код отварања нових
фирми и других животних питања.

II АМБЛЕМ ОПШТИНЕ ДОБОЈ, додјељује се:
1.

РОСИ ЈОВИЋ

- за изузетан допринос и дугогодишњи активан
рад у Културно умјетничком друштву Добој, које
је израсло у праву институцију која окупља младе
и истински се бави младима.
2.

Др МИЛОШУ ЈЕРЕМИЋУ

- за постигнуте резултате у области здравствене
заштите спортиста на подручју општине Добој и
шире.
III НОВЧАНА НАГРАДА у износу од по
3.000,00 КМ , додјељује се:
1. КОЛУ СРПСКИХ СЕСТАРА ДОБОЈ
- за допринос у дугогодишњем континуираном
обезбјеђивању донација и дистрибуцији помоћи
социјално угроженом становништву.
2.

МЕРХАМЕТУ ДОБОЈ

- за допринос у реализацији већег броја пројеката
хуманитарног карактера.
Члан 3.
Уручење признања и награда из члана 2.
ове Одлуке извршиће се на свечаној сједници
Скупштине општине Добој, која ће се одржати
поводом Дана општине Добој - 28. јуна 2009.
године.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-221/09.
Добој, 11.06.2009.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

155.
На основу члана 30. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04
и 42/05), члана 30. и 66. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08) и члана 129. Пословника Скупштине општине
Добој („Службени гласник општине Добој, број:
10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на
сједници одржаној 11. јуна 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности на
одлуке начелника општине
Члан 1.
Даје се сагласност на донесене одлуке начелника
општине о ангажовању новчаних средстава у
периоду од 15.04.2009. године до 28.05.2009 године
и то сљедеће одлуке:
- Одлука број: 02-022-1-02-34/09 од 23.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 1.500,00 КМ за Општински спортски
савез Добој, на име исплате финансијских
средстава за организацију четрнаесте међународне
Ђурђевданске трке Добој 2009. године, са позиције
Трошкови општинских манифестација,
- Одлука број: 02-022-1-02-37/09 од 14.05.2009.
године о исплати трошкова за медијске услуге у
износу од 7.000,00 КМ за ТВ „Канал 3“ Прњавор,
на име емитовања „Хронике Добоја”, са позиције
Трошкови информисања – емитовање добојске
хронике,
- Одлука број: 02-022-1-02-38/09 од 14.05.2009.
године о исплати трошкова за медијске услуге у
износу од 7.000,00 КМ за ТВ „Канал 3“ Прњавор,
на име емитовања „Хронике Добоја” са позиције
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Трошкови информисања- емитовање добојске
хронике,
- Одлука број: 02-022-1-02-39/09 од 14.05.2009.
године о исплати трошкова за медијске услуге у
износу од 7.000,00 КМ за ТВ „Канал 3“ Прњавор,
на име емитовања „Хронике Добоја”, са позиције
Трошкови информисања – емировање добојске
хронике,
- Одлука број: 02-022-1-02-40/09 од 25.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 7.020,00 КМ за РТВ „БН“ ДОО Бијељина, на име
медијског праћења на подручју општине Добој, са
позиције Трошкови информисања,
- Одлука број: 02-022-1-03-3/09 од 22.04.2009.
године о исплати трошкова адвоката у износу од
1.614,00 КМ, за адвоката Нешковић Горана, на
име састављања жалбе на пресуду у предмету бр.
085-0-П-06 000 240, са позиције Остале уговорене
услуге,
- Одлука број: 02-022-1-03-4/09 од 22.04.2009.
године о исплати трошкова адвоката у износу од
2.421,90 КМ за адвоката Нешковић Горана, на име
извршене услуге састава одговора на жалбу ДОО
„Џунгла“ Добој, са позиције Остале уговорене
услуге,
- Одлука број: 02-022-1-03-5/09 од 22.04.2009.
године о исплати трошкова адвоката у износу од
3.012,75 КМ за адвоката Нешковић Горана, на име
заступања на рочишту у предмету Пс.82/06, са
позиције Остале уговорене услуге,
- Одлука број: 02-022-1-04-140/09 од 16.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.189,05 КМ за „Добојинвест“ АД Добој, на
име израде главног пројекта за улицу Добојских
бригада на Усори у МЗ Усора, са позиције Средства
за помоћ мјесним заједницама,
- Одлука број: 02-022-1-04-141/09 од 16.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 20.000,00 КМ за Општински спортски савез
Добој, на име помоћи спортским клубовима и то за
ФК „Слога“ Добој 10.000,00 КМ и РК „Слога“ Добој
10.000,00 КМ, са позиције Средства за финансирање
физичке културе,
- Одлука број: 02-022-1-04-142/09 од 22.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 4.568,97 КМ за Одборничку канце
ларију националних мањина у Добоју, на име
финансирања за мјесец јануар, фебруар и март
2009. године у складу са планом за 2009. годину,
са позиције Средства за финансирање политичких
организација,
- Одлука број: 02-022-1-04-143/09 од 20.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
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од 11.536,00 КМ за ЈОДП „Противградна заштита
РС“ Градишка, на име услуга противградне
заштите за 2008. годину (друга рата), са позиције
Средства за финансирање противградне заштите,
- Одлука број: 02-022-1-04-144/09 од 22.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 29.981,21 КМ за „БИЛИ ТРАНС“ ДОО
Велика Буковица, на име чишћења и регулације
дијела потока „Поповац“, са позиције Одржавање
водопривредних објеката,
- Одлука број: 02-022-1-04-145/09 од 23.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 3.000,00 КМ за Савез студената Саобраћајног
факултета у Добоју, на име одласка студената у
Будву, са позиције Средства за интервенције у
области образовања, културе и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-146/09 од 23.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 50.000,00 КМ за ЈП СРЦ Преслица Добој, на име
измирења обавеза и редовно пословање, са позиције
Средства за финансирање туризма,
- Одлука број: 02-022-1-04-147/09 од 23.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 9.967,60 КМ за „Грађ-промет“ Добој, на име
извођења радова на дому културе у МЗ Трњани, са
позиције Реконструкција објеката културе,
- Одлука број: 02-022-1-04-148/09 од 24.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.215,20 КМ за „Грађ-промет“ Добој, на име
изградње резервоара у МЗ Липац, Главица ЛОТ-2,
са позиције Одржавање водопривредних објеката,
- Одлука број: 02-022-1-04-149/09 од 24.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 12.300,00 КМ за ОЈДП „Радио Добој“
Добој, на име уплате аконтације за други квартал
2009. године, са позиције Средства за учешће у
финансирању Радио Добоја,
- Одлука број: 02-022-1-04-150/09 од 24.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 1.000,00 КМ за Савез гуслара Републике
Српске, на име исплате средстава за одржавање
16. фестивала гуслара Републике Српске, са
позиције Средства за финансирање друштвених
организација и удружења грађана,
- Одлука број. 02-022-1-04-151/09 од 30.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 10.000,00 КМ за Тениски клуб „Добој“ Добој, на
име финансирања тениског турнира из календара
свјетске тениске федерације ИТФ Футурес Ф-1
ДОБОЈ ОПЕН 2009. године, са позиције Средства
за интервенције у области образовања, културе и
спорта,
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- Одлука број: 02-022-1-04-152/09 од 04.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 8.000,00 КМ за Туристичку организацију
општине Добој, на име израде Студије урбанотуристичке сигнализације за подручје града
Добоја, са позиције Средства за финансирање
развоја туризма,
- Одлука број: 02-022-1-04-153/09 од 04.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 40.000,00 КМ за Рукометни клуб „Слога“ Добој,
на име измирења редовних трошкова, са позиције
Средства за интервенције у области образовања,
културе и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-154/09 од 04.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 30.000,00 КМ за Фудбалски клуб „Слога“ Добој,
на име наставка такмичења и измирења редовних
трошкова, са позиције Интервенције у области
образовања, културе и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-155/09 од 05.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 10.000,00 КМ за Међународни рукометни ТВ
Турнир шампиона Добој, на име активности око
организације 41. Међународног рукометног ТВ
турнира шампиона „Добој 2009“, са позиције
Средства за финансирање рукометног ТВ
турнира,
- Одлука број: 02-022-1-04-156/09 од 05.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 15.000,00 КМ за Удружење „Локална
акциона група регије Добој“, на име подршке
пројекту „Подстицање руралног развоја кроз
јачање туристичких капацитета ЛАГ регије“, са
позиције Подршка грантови привредне активности
на руралном подручју,
- Одлука број: 02-022-1-04-157/09 од 07.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 10.000,00 КМ за Туристичку организацију
општине Добој, на име додјеле средстава за обавезе
према добављачима, неизмирене плате и друге
обавезе према запосленима, са позиције Средства
за финансирање развоја туризма,
- Одлука број: 02-022-1-04-158/09 од 07.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 30.000,00 КМ за ЈП „Агенција за развој
малих и средњих предузећа општине Добој“, на
име редовних активности, са позиције Средства за
финансирање Агенције за развој малих и средњих
предузећа,
- Одлука број: 02-022-1-04-159/09 од 11.05.2009.
године о ангажовању буџетских средства у износу
од 1.000,00 КМ за ФК „Пролетер“ Макљеновац –
Усора, на име исплате средстава за организовање
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меморијалног турнира „Јосип Прањић“, са позиције
Средства за интервенције у области образовања,
културе и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-160/09 од 11.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 3.000,00 КМ за Кајак кану клуб „ВАЛ“ Добој,
на име исплате средстава за организовање шесте
по реду меморијалне регате „Маркочевић Ненад –
Нено 2009“, са позиције Средства за интервенције
у области образовања, културе и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-161/09 од 13.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.500,00 КМ за Српску православну црквену
општину у Добоју, на име исплате средстава за
материјалне трошкове, са позиције Средства за
финансирање вјерских организација,
- Одлука број: 02-022-1-04-162/09 од 18.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за Српску православну црквену
општину подновљанску, на име организације
манифестације „Дани Липе Вучијак 2009“, са
позиције Средства за финансирање вјерских
организација,
- Одлука број: 02-022-1-04-163/09 од 21.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 10.000,00 КМ за Амерички културни
центар Добој, на име материјалних трошкова, са
позиције Средства за финансирање друштвених
организација и удружења,
- Одлука број: 02-022-1-04-164/09 од 28.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 16.250,00 КМ за ЈЗУ Дом здравља Добој, на име
трошкова превентивних прегледа дјеце при упису
у школску 2009/10 годину, са позиције Превентивна
здравствена заштита,
- Одлука број: 02-022-1-04-166/09 од 28.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 1.786,85 КМ за ЈЗУ Дом здравља Добој,
на име трошкова обавезне имунизације дјеце која
подлијежу вакцинацији неосигураних лица, са
позиције Превентивна здравствена заштита,
- Одлука број: 02-022-1-06-7/09 од 15.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 187.420,60 КМ за „МОЗАИК-ТРАДЕ“ доо
Бања Лука, на име набавке намјештаја, са позиције
Набавка опреме,
- Одлука број: 02-022-1-07-88/09 од 10.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 43.843,21 КМ за ЗП „Електро Добој“ Добој, на
име утрошене електричне енергије за јавну расвјету
на подручју општине Добој за мјесец март 2009.
године, са позиције Заједничка јавна комунална
потрошња,
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- Одлука број: 02-022-1-07-89/09 од 10.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 9.500,00 КМ за ТПУП „Слобода“ Добој, на име
извршених услуга наплате таксе за паркирање за
мјесец март 2009. године, са позиције Средства
за финансирање заједничке јавне комуналне
потрошње,
- Одлука број: 02-022-1-07-90/09 од 27.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 15.535,00 КМ за „Јосиповић“ ДОО
Добој, на име извршених услуга зимске службе за
период од 01.02.2009. године, са позиције Средства
за финансирање заједничке јавне комуналне
потрошње,
- Одлука број: 02-022-1-07-107/09 од 12.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 1.185,00 КМ за „Јосиповић“ ДОО Добој,
на име замјене ивичњака, са позиције Средства
за финансирање заједничке јавне комуналне
потрошње,
- Одлука број: 02-022-1-07-108/09 од 12.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 4.567,68 КМ за „Јосиповић“ ДОО Добој, на име
крпљења ударних рупа, са позиције Средства
за финансирање заједничке јавне комуналне
потрошње,
- Одлука број: 02-022-1-07-109/09 од 13.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 60.827,00 КМ за „Прогрес“ Ад Добој, на
име извршених радова на чишћењу и одржавању
зелених и асфалтних површина у граду за мјесец
април 2009. године, са позиције Чишћење и прање
асфалтних површина износ од 16.802,70 КМ а са
позиције Чишћење зелених површина износ од
44.023,30 КМ.
- Одлука број: 02-022-1-07-110/09 од 14.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 31.159,00 КМ за „Електро Добој“ Добој, на име
утрошене електричне енергије за јавну расвјету
на подручју општине Добој за мјесец април 2009.
године, са позиције Заједничка јавна комунална
потрошња,
- Одлука број: 02-022-1-07-111/09 од 14.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 23.989,00 КМ за „Јосиповић „ ДОО Добој, на име
чишћења улица од снијега и леда у граду Добоју у
периоду од 16.02. – 15.03.2009. године, са позиције
Заједничка јавна комунална потрошња,
- Одлука број: 02-022-1-07-112/09 од 14.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 9.500,00 КМ за ТПУП „Слобода“ Добој,
на име услуга наплате таксе за паркирање за мјесец
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април 2009. године, са позиције Заједничка јавна
комунална потрошња,
- Одлука број: 02-022-1-08-26/09 ос 16.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.566,00 КМ за Општинску борачку организацију
Добој, на име плаћања трошкова обиљежавања
Дана Борачке организације „Митровдана“, са
позиције Средства за финансирање Општинске
борачке организације,
- Одлука број: 02-022-1-08-28/09 од 14.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.670,00 КМ за Општинску борачку организацију
Добој, на име плаћања рачуна АМД „Добој“, са
позиције Средства за финансирање Општинске
борачке организације,
- Одлука број: 02-022-1-08-29/09 од 28.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.500,00 КМ за Општинску борачку организацију
Добој, на име одржавања Меморијалног турнира у
Бољанићу, са позиције Средства за финансирање
Општинске борачке организације,
- Одлука број: 02-022-1-10-6/09 од 23.04.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 77.163,39 КМ за „Енерготехника“ Добој, на име
изградње канализације у МЗ Миљковац (прва фаза),
на терет средстава дозначених од Министарства за
избјеглице 12.01.2009. године у износу од 80.000,00
КМ,
- Одлука број: 02-022-1-10-7/09 од 13.05.2009.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 32.666,63 КМ за „Електрон“ ДОО Добој
Југ, на име израде јавне расвјете у МЗ Орашје,
са позиције Средства за активности рјешавања
проблематике избјеглог и расељеног становништва
и повратника.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-214/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

156.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), члана 30. став
1. алинеја 11. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој”, број: 5/05 и 3/08), и члана
129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 11. јуна 2009 године доноси

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава
у износу од 14.784,00 КМ КП АД „Прогрес“
Добој на име плаћања трошкова сахране покојног
подпредсједника СО-е Добој мр. Бранислава
Гарића.
Члан 2.
Одобрена средства ће се ангажовати из Буџета
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу
0028 120 Начелник општине, група конта 614 800,
под ек.код 120 014 – Средства буџетске резерве.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-213/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

157.
На основу члана 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број:54/08), члана 30.
став 1. алинеја 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број:101/04, 42/05, 118/05)
и члана 30. став 1. алинеја 3. Статута општине Добој
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(„Службени гласник општине Добој“, број:5/05,
3/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 11. јула 2009. године, донијела је:

ОДЛУКУ
о покрићу кумулативног
дефицита исказаног по обрачуну
Буџета за 2008. годину
Члан 1.
Одобрава се покриће кумулативног дефицита
исказаног по обрачуну Буџета општине Добој за
2008. годину у износу од 3.530.945,00 КМ.
Члан 2.
Покриће исказаног кумулативног дефицита
од 3.530.945,00 КМ ће се извршити из остварених
прилива од продаје сталне имовине у ранијем
периоду у висини од 400.000,00 КМ, из остварених
прихода и смањењем јавне потрошње у 2009.
години у износу од 1.500.000,00 КМ а разлика од
1.630.945,00 КМ из остварених буџетских прихода
у 2010. години.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број:01-013-209/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 11. 06. 2009. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

и 9/08 ), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној 11. јуна 2009. године, донијела је :

О Д Л У КУ
о условима и начину продаје стана
Члан 1.
Под условима и на начин прописан одредбама
ове одлуке провешће се продаја једног стана у Ул.
Немањина – зграда Требавка стан број 54-б, површи
не 60,96 м2 означен на к.ч. 5565/2 КО Добој.
Члан 2.
Стан из члана 1. ове одлуке продаће се путем
усменог јавног надметања.
Члан 3.
Почетна цијена за стан износи 78.061,00 КМ .
Члан 4.
На име учешћа на лицитацији сваки учесник је
обавезан уплатити износ од 10% од почетне цијене
на жиро рачун општине.
Члан 5.
Учесник лицитације чија понуда
буде
прихваћена а са којом ће се закључити уговор након
дате сагласнсоти Правобранилаштва Републике
Српске – Сједиште замјеника у Добоју , обавезан је
са општином Добој закључити уговор нотарски
обрађен и уплатити купопродајну цијену .
Члан 6.

158.
На основу члана 8. Закона о промету непо
кретности („Службени гласник РС“ број 29/94),
члана 30. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“ број 5/05 и 3/08), Тржи
шне процјене некретнина Пореске управе број
06/1.04/0801-052-96/09 од 16.04.2009. године и
члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“ број 10/05

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број 01-013-231/09.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с. р.
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159.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05,
3/08) и члана 19. Пословника Скупштине општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
10/05, 9/08) Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 11. јула 2009. године, доноси

10/05, 9/08) Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 11. јуна 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о утврђивању
новчане накнаде одборницима
Скупштине општине Добој

Члан 1.

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању новчане накнаде одбор
ницима Скупштине општине Добој «Службени
гласник општине Добој», број 1/09) члан 2. мијења
се и гласи:
«За обављање одборничке дужности одборник
има право на новчану накнаду у мјесечном износу
од 1.225,00 КМ.»
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивањња у «Службеном гласнику општине
Добој», а примјењиват ће се од 01.07.2009. године.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број:01-013-219/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 11. 06. 2009. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с. р.

160.
На основу члана 2. Изборног закона Републике
Српске («Службени гласник Републике Српске»,
број 34/02), члан 8. Закона о измјенама и допунама
Изборног закона Босне и Херцеговине («Службени
гласник Босне и Херцеговине», број 20/04) и члана
30. став 1. алинеја 2. Статута општине Добој
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05,
3/08) и члана 19. Пословника Скупштине општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о утврђивању
новчане накнаде члановима
Општинске изборне комисије Добој
У Одлуци о утврђивању новчане накнаде
члановима Општинске изборне комисије Добој
«Службени гласник општине Добој», број 1/09)
члан 3. мијења се и гласи:
«За обављање послова из надлежности Комисије,
предсједнику и члановима Комисије утврђује се
право на новчану накнаду у мјесечном износу од
1.275,00 КМ.»
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Добој», а примјењиваће се од 01.07.2009. године.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-218/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 11.06.2009. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

161.
На основу члана 30. Закона о локалној само
управи Републике Српске («Службени гласник
Републике Српске», број 101/04, 42/05, 118/05), и
члана 30. Статута општине Добој («Службени глас
ник општине Добој», број 5/05, 3/08), Скупштина
општине Добој на сједници одржаној дана 11. јуна
2009. године, доноси

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о утврђивању
новчане накнаде члановима
Надзорног одбора за контролу
јавне потрошње и имовине
у општини Добој
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању новчане накнаде члано
вима Надзорног одбора за контролу јавне потрошње
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и имовине у општини Добој («Службени гласник
општине Добој», број 1/09) члан 2. став 1. мијења
се и гласи:
«Мјесечна накнада за рад чланова Надзорног
одбора за контролу јавне потрошње и имовине у
општини Добој, утврђује се у износу од 1,275,00
КМ (словима: хиљадудвјестоседамдесетпет КМ»
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Добој», а примјењиваће се од 01.07.2009. године.

163.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05,
3/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 11. јуна 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
о умањењу плата директорима
јавних установа и предузећа чији је
оснивач Скупштина општине Добој
Члан 1.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Директорима јавних установа и предузећа чији
је оснивач Скупштина општине Добој, чији износ
плате прелази 2.000,00 КМ, иста се умањује за 15%.

Број: 01-013-217/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с. р.

Члан 2.

162.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05,
3/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 11. јуна 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
о умањењу плата функционерима
и службеницима општине Добој
Члан 1.
Функционерима и службеницима општине
Добој, чији износ плате прелази 2.000,00 КМ, иста
се умањује за 15%.
Члан 2.
За спровођење ове одлуке одговорно је Одјеље
ње за финансије општине Добој.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Добој», а примјењиваће се од 01.07.2009. године.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-216/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с. р.

За спровођење ове одлуке одговорно је Одјељење
за финансије општине Добој.
Члан 3.
Ова одлука стапа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Добој», а примјењиваће се од 01.07.2009. године.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-215/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

164.
На основу члана 10. став 2. и члана 67. Закона
о библиотечкој дјелатности („Службени гласник
Републике Српске“, број: 52/01, 39/03. и 112/08),
члана 3, члана 12. и члана 24. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 30. Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“, број:
5/05. и 3/08), Скупштина општине Добој, на сједници
одржаној дана 11. јула 2009. године, доноси

О Д Л У К У
о усклађивању оснивачког акта
Народне библиотеке Добој
Члан 1.
Овом одлуком Скупштина општине Добој
врши усклађивање Одлуке о оснивању Народне
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библиотеке Добој, број 01-012-2-13-13/94. од
2.11.1994. године, с одредбама Закона о библиотечкој
дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број: 52/01, 39/03. и 112/08), одредбама
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број 68/07) и одредбама
Закона о класификацији дјелатности и о регистру
јединица разврставања („Службени гласник
Републике Српске“, број: 113/04. и 110/05).
Члан 2.
Оснивач установе је општина Добој.
Члан 3.
Пун назив установе: Јавна установа Народна
библиотека Добој.
Скраћени назив: Народна библиотека Добој.
Сједиште: Добој, улица Видовданска број 1.
Члан 4.
Јавна установа Народна библиотека Добој (у
даљем тексту: Библиотека) обавља дјелатност од
општег друштвеног интереса, а својство правног
лица стиче уписом у регистар пословних субјеката
код надлежног суда.
Члан 5.
У правном промету са трећим лицима
Библиотека иступа у своје име и за свој рачун, а за
обавезе одговара без ограничења, свим средствима
којима послује.
Члан 6.
Библиотека обавља дјелатности:
- 92.511 Дјелатност библиотека;
- 92.310 Умјетничко и књижевно стваралаштво
и сценска умјетност;
- 92.320 Дјелатност објеката за културне приред
бе;
- 92.522 Заштита културних добара, природних
и других знаменитости;
- 22.110 Издавање књига;
- 22.130 Издавање часописа и сличних периоди
чних издања;
- 22.150 Остала издавачка дјелатност;

ти;

- 22.230 Књиговезачки радови;
- 74.850 Секретарске и преводилачке дјелатнос

- 52.470 Трговина на мало књигама, новинама и
писаћим материјалом;
- 52.500 Трговина на мало половном робом, у
продавницама (трговина на мало половним књига
ма);
Члан 7.
Библиотека послује основним, обртним и
новчаним средствима, у државној својини, исказа
ним на дан 31.12.2008. године.
Члан 8.
Средства за рад Библиотеке обезбјеђују се у
буџету Републике Српске и у буџету општине
Добој.
Средства за рад Библиотека може обезбиједити
и непосредно од корисника услуга, накнаде коју
плаћају читаоци, донација и других извора насталих
обављањем дјелатности, у складу са законом.
Члан 9.
Права и обавезе оснивача у погледу обављања
дјелатности због којих је Библиотека основана, као
и међусобна права и обавезе Библиотеке и оснивача,
регулисани су одредбама Закона о библиотечкој
дјелатности и одредбама Закона о систему јавних
служби.
Члан 10.
Библиотека обавља матичне послове у
библиотечкој дјелатности и у складу с одредбама
Закона о библиотечкој дјелатности има статус
матичне библиотеке.
Члан 11.
Управни одбор је орган управљања у
Библиотеци.
Чланове управног одбора Библиотеке, након
спроведеног поступка јавне конкуренције, на
период од четири године, именује и разрјешава
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министар просвјете и културе у Влади Републике
Српске.
Управни одбор има три члана.
Члан 12.
Библиотеком руководи директор.
Директор представља и заступа Библиотеку и
одговоран је за законитост рада Библиотеке.
Директора Библиотеке, на период од четири
године и уз претходно спроведен поступак јавне
конкуренције, именује и разрешава министар
просвјете и културе у Влади Републике Српске.
Члан 13.
Статут је највиши општи правни акт
Библиотеке.
Статут Библиотеке доноси управни одбор.
Сагласност на статут даје Министарство
просвјете и културе у Влади Републике Српске.
Члан 14.
Библиотека ће своју организацију и опште акте
ускладити с одредбама Закона о библиотечкој
дјелатности, одредбама Закона о систему јавних
служби, одредбама Закона о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања
и одредбама ове одлуке, у року од 60 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке, те извршити
промјене уписа у регистру пословних субјеката
код надлежног суда.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
Број: 01-013- 211/09.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

165.
На основу члана 51, 54, 56. и 61. Закона о уређењу
простора („Сл.гласник Републике Српске“, број
84/02, 14/03, 112/06, 53/07), члана 30. Статута

општине Добој („Сл. гласник општине Добој“,
број 5/05 и 3/08) Скупштина општине, на сједници
одржаној дана 11. јуна 2009. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о изради Урбанистичког пројекта
– „Спортско-пословног комплекса
на углу улица Југ Богдана и
Цара Душана“ у Добоју
Члан 1
Приступа се изради Урбанистичког пројекта
спортско-пословног комплекса на углу улица Југ
Богдана и Цара Душана у Добоју.
Члан 2
Подручје планирања обухвата простор преко
пута Средњошколског центра на углу улица
Југ Богдана и Цара Душана у Добоју и то на
катастарским честицама број: 6731/1, 8163/1, 6710/1,
6710/2, 6711/1, 6709, 6708, 6707, 6706, 6705, 6704,
6698, 6699, 6813/2, 6809/2, 6812/1 и дио 6813/1,
укупне повшрине око 3,35 ha.
Члан 3.
Урбанистичким пројектом се утврђују плански
параметри за период од 2009–2011. године.
Члан 4.
Рок израде Урбанистичког пројекта је 60 дана
од дана усвајања ове Одлуке.
Члан 5.
Средства за израду Урбанистичког пројекта
обезбиједит ће се из буџета општине Добој.
Члан 6.
Носилац припреме на изради и доношењу
Урбанистичког пројекта је Одјељење за просторно
уређење општине Добој.
Носилац израде Урбанистичког пројекта
изабраће се у складу са Законом о јавним
набавкама.
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Члан 7.

II

Носилац припреме Урбанистичког пројекта
утврђује нацрт Урбанистичког пројекта и ставља
га на јавни увид.
О нацрту Урбанистичког пројекта обавит ће се
јавна расправа у складу са одлуком Скупштине
општине.

Измјена Плана односи се на дио просторне
цјелине дефинисане као дио Блока број 1 у
Регулационом плану локација 1. 2.
Саставни дио ове Одлуке је графички прилог са
уцртаном границом обухвата.

Члан 8.
На основу резултата јавне распрве и заузетих
ставова по приспјелим примједбама на нацрт
Урбанистичког пројекта, носилац припреме плана
утврђује приједлог Урбанистичког пројекта,
доставља га Скупштини на усвајања и доношење.

III
Измјеном дијела Плана утврђени су плански
параметри за период до 2014. године.
IV
Рок за израду дијела Плана је 60 дана од дана
доношења ове одлуке.

Члан 9.
Саставни дио ове Одлуке је графички прилог са
назначеним подручјем планирања.

V
Средства за израду измјене дијела Плана обезби
једиће покретач иницијативе за измјену Плана.

Члан 10.
Ова одлуке ступа на снагу даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-220/09.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,11.06.2009.г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с. р.

VI
Носилац припреме израде дијела Плана је
Одјељење за просторно уређење општине Добој.
Носилац израде измјене дијела Плана одредиће се
у складу са процедуром Закона о јавним набавкама.
VII

166.
На основу члана 50, 54. и 67. Закона о уређењу
простора („Сл. гласник Републике Српске“, број:
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), члана 30. Статута
општине Добој („Сл. гласник општине Добој“, број
5/05, и 3/08.), Скупштина општине на сједници
одржаној дана 11. јуна 2009. године, доноси

Носилац припреме Плана утврђује Нацрт плана
и ставља га на увид у трајању од 30 (тридесет)
дана.
О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у
складу са Одлуком Скупштине општине.

ОД ЛУКУ
о приступању измјене дијела
Регулационог плана „Доњи град“
Добој, блок број 1 – локација 1. 2

На основу резултата јавне расправе и заузетих
ставова по приспјелим примједбама на нацрт
измјена Плана, носилац припреме утврђује
приједлог Плана и доставља га скупштини на
усвајање и доношење.

I

Члан IX

Приступа се измјени дијела Регулационог плана
„Доњи град“ Добој, блок број 1, локација 1. 2 ( у
даљем тескту: План).

Уз приједлог Плана носилац припреме ће, уз обра
зложење доставити све примједбе прикупљене у току
јавне расправе које нису могле бити прихваћене.

VIII
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Члан X
Сви субјекти планирања дужни су да дају
расположиве податке и друге информације
неопходне за израду Плана.
Члан XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-207/09.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009.г.
СКУПШТИНЕ ОПШИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

III
Обавезује се начелник општине Добој да
периодично извијести Скупштину општине Добој о
закљученим уговорима са будућим инвеститорима
(обвезницима) о плаћању накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта и накнаде за
природне погодности градског грађевинског
земљишта у ратама.
IV
Ступањем на снагу ове одлуке стављају се ван
снаге одлуке број: 01-013-83/03 од 15.05.2003. и
одлука број: 01-013-363/06 од 16.10.2006. године.
V

167.
На основу члана 21. став 4. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Сл. гласник Репу
блике Српске“, број 112/06), члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник Републике
Српске“, број 101/04, 118/05) члана 30. Статута
општине Добој („Сл. гласник општине Добој“, број
5/05 ), Скупштина општине на сједници одржаној
дана 11. јуна 2009. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о плаћању накнаде за трошкове
уређења и накнаде за природне
погодности градског грађевинског
земљишта у ратама
I
Овлашћује се начелник општине Добој да
може у изузетним случајевима одобрити плаћање
накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта и накнаде за природне погодности
градског грађевинског земљишта у ратама – за
период до 5 година од дана издавања одобрења за
изградњу.
II
О плаћању у ратама из тачке један закључује се
уговор између општине Добој и инвеститора.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-013-212/09.
Добој,11.06.2009.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

168.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(“Службени гласник општине Добој” 5/05 3/08)
и члана 129. Пословника СО Добој (“Службени
гласник општине Добој”, број: 10/05, 9/08) Скуп
штина oпштине Добој на сједници од 11. јула 2009.
године доноси

ОД Л У К У
I
Овлашћује се начелник општине Добој да
у правној ствари закупца Дујаковић Ђорђе и
закуподавца општине Добој на некретнинама
у КО Мала Буковица закључи уговор о закупу
и то на објекту „Рибњак“ у Малој Буковици са
свим помоћним објектима на к.ч. број 29, 31, 33,
34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 38, 39, 40, 41, 43 и 44
катастарски уложак број 60 КО Мала Буковица
што по старом премјеру одговара к.ч. 101/5,
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101/3, 100/6, 100/7, 103/1, 102/2 и 102 /3 з.к.ул. 257
КО Мала Буковица.
Рјешавање имовинских односа
у погледу
улагања средстава у адаптацију објекта од
стране закуподавца на предметним некретнинама
ријешиће се у другом поступку.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број 01- 013 -208/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 11. 06. 2009. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

II
Препоручује се Комуналном предузећу АД
„Водовод“ да средства добијена повећањем цијене
воде искључиво употријеби за квалитетније
водоснабдијевање потрошача, а не за повећање пла
та и броја запослених мимо важеће систематизације
односно Плана пословања за период 2009–2011.
године.
III
Задужује се Административна служба општине
Добој да сагледа могућност повјеравања послова
КП „Водовод“ АД Добој. који се финансирају из
буџета општине, а који се односе на одржавање
постојећег система водоводне и канализационе
мреже и прикључења нових корисника.
IV

169.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04
и 42/05), члана 30. и члана 66. Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“, број
5/05, i 3/08.) и члана 136. Пословника Скупштине
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број 10/05, i 9/08.), Скупштина општине
Добој, на сједници одржаној дана 11. јуна 2009.
године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се приједлог „Водовод“ АД Добој за
повећање цијена воде и канализације.
Нове цијене ће бити:
1. вода за домаћинства - физичка
лица
		
0,63 КМ/м³
2. канализација за домаћинства
– физичка лица
		
0,32 КМ/м³
3. вода за правна лица 		
2,14 КМ/м³
4. канализација за правна лица 0,94 КМ/м³
Цијене воде и канализације у тачкама од 1. до 4.
садрже висину накнаде ПДВ-а.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-223/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

170.
На основу члана 66. Статута општине Добој
(«Службени гласник општине Добој», број: 5/05.) и
члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(«Службени гласник општине Добој број: 10/05.)
Скупштине општине Добој, на сједници одржаној
дана 11. јуна 2009. године, доноси

ПРЕПОРУКУ
I
Препоручује се „Градској топлани“ а.д. Добој
да преиспита цијене услуга за испоруку топлотне
енергије за здравствену установу ЈЗУ Дом здравља
на подручју града Добоја, као непрофитабилне
организације те да покуша наћи рјешење везано за
умањење цијене гријања по захтјеву Дома здравља
Добој.
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II
Ова препорука биће објављена у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-229/09
Добој,11.06.2009.г.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

171.
На основу члана 30. Закона о локалној самоупра
ви («Службени гласник Републике Српске», број:
101/04, 42/05. и 118/05.) и члана 30. Статута општине
Добој, («Службени гласник општине Добој», број:
5/05.), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној 11. 06. 2009. године доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог
одбора Традиционалног
Међународног рукометног ТВ
турнира шампиона Добој.
Именује се Организациони одбор Традиционал
ног Међународног рукометног ТВ турнира шампи
она Добој, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Обрен Петровић, предсједник
Младен Кршић, замјеник,
Енес Суљкановић,
Младен Мићић,
Никола Гаврић,
Проко Драгосављевић,
Златко Спасојевић,
Владо Благојевић,
Драган Ковачевић,
Мирко Околић,
Урош Гостић,
Александар Ковачевић,
Миле Петричевић,
Живко Ерцег,
Здравко Петровић,
Данка Сушић,
Борис Јеринић,
Џевад Хаџикадунић,
Тихомир Нарић,
Новак Божичковић,
Миро Хаџић,

22.
23.
24.
25.

Драго Дујаковић,
Сњежана Ђукић,
Славко Ковачевић,
Исмет Хаџикадунић
II

Организациони одбор Традиционалног Међуна
родног рукометног ТВ турнира шампиона Добој ће
након конституисања именовати Извршни одбор
као оперативно тијело.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-210/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

172.
На основу члана 30. и члана 66. Статута
општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 5/05 и 3/08.) те члана 118. и члана 120.
став 2. Пословника Скупштине општине Добој
(«Службени гласник општине Добој», број 10/05 и
9/08.), Скупштина општине Добој, на сједници од
11. јуна 2009. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Записник са шесте редовне сједнице
Скупштине општине Добој одржане 23. априла
2009. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-230/09.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06. 2009.г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

173.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број:
5/05 и 3/08.) и члана 129. Пословника Скупштине
општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број: 10/05 и 9/08.), Скупштина општине
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Добој, на сједници од 11. јуна
доноси

2009. године,

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Општинске
административне службе општине Добој и
Начелника општине Добој.
2. Овај закључак биће објављен у “Службеном
гласнику општине Добој”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-203/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 23.04.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

174.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине
општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 11. јуна 2009. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о резултатима
пословања привреде општине Добој по годишњем
обрачуну за 2008. годину.
2. Скупштина општине цијени да је неопходно
до краја ове године одржати Тематску сједницу
посвећену анализи
пословања привредних
субјеката са подручја општине Добој.
3. Задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности да обави све припреме у
циљу одржавања Тематске сједнице Скупштине
општине о проблематици пословања привреде на
подручју општине Добој.
4. Задужују се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности и Агенција за развој малих
и средњих предузећа да до одржавања Тематске
сједнице организују састанке са привредницима по
дјелатностима у циљу сагледавања проблематике
пословања и могућности за
уклањање
административно правних препрека у раду
привредних субјеката.
5. Задужује се Одјељење за привреду и друштвене
djelatnosti да оствари контакт са надлежним
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службама општине Грачаница ради преузимања
позитивних искустава и добрих пракси те општине
у развоју мале привреде.
6. Препоручује се посланицима Народне
Скупштине Републике Српске са подручја Добоја да
код надлежних министарстава у Влади Републике
Српске покрену иницијативу за сагледавање
могућности оживљавања производње у АД
„Босанка“ Добој кроз куповину овог предузећа у
стечајном поступку, како је то Влада урадила у
неким другим случајевима.
7. Овај закључак биће објављен у „Службеног
гласнику општине Добој“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-224/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

175.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08.) и члана 129. Пословника Скупштине
општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине
Добој, на сједници од
11. јуна 2009. године,
доноси

ЗАКЉУЧAK
1. Усваја се Информација о водоснабдијевању
корисника и одводњи канализационих вода у 2008.
години.
2. Обавезује се Одељење за стамбено-комуналне
послове да створи предуслове за изградњу четири
уливне грађевине.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-206/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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176.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине
општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 11. јуна 2009. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о пословима
одржавања (хитне интервенције) и управљања
зградом (привремени заступник) које до сада нису
извршиле обавезу уписа у регистар.
2. Овај закључак биће објављен у “Службеном
гласнику општине Добој”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-205/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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јединица и одобрених средстава у складу са
Уредбом о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида
одбрамбено-отаџбинског рата.
4. Овај закључак биће објављен у “Службеном
гласнику општине Добој”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-204/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

178.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08.) и члана 129. Пословника Скупштине
општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине
Добој, на сједници од 11. јуна 2009. године,
доноси

ЗАКЉУЧAK
177.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине
општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од
11. јуна 2009. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о реализацији потпу
ног стамбеног збрињавања породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида из Програма
Владе Републике Српске.
2. Подржава се опредјељење Општине да путем
уговора о заједничком финансирању са ресорним
Министарством обезбиједе станове а исти ће по
утврђеним критеријима бити додијељени лицима
која испуњавају услове у складу са Уредбом о
стамбеном збрињавању породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске.
3. Обавезује се општински орган управе
надлежан за борачко-инвалидску заштиту да прати
намјенско кориштење додијељених стамбених

1. Нацрт Одлуке о ребалансу буџета за 2009.
годину општине Добој, суштински и формално
технички је прихватљив за даљу скупштинску
процедуру.
2. Задужује се Одјељење за финансије, да у
складу са Одлуком о јавним расправама у општини
Добој („Сл. гласник општине Добој“, број: 1/06.)
организује и проведе јавну расправу, сумира
приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи
и припреми приједлог Одлуке о ребалансу буџета
за 2009. годину општине Добој.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-222/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

179.
На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и
3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине
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Добој («Службени гласник општине Добој», број
10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 11. јуна 2009. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о упису ученика у
први разред основне школе за школску 2009– 2010.
годину.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-225/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

180.
На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и
3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 11. јуна 2009. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета
општине Добој за период јануар–март 2009.
године.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“
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181.
На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и
3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 11. јуна 2009. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о реализацији Програма
мјера за здравствену заштиту домаћих животиња
у 2008. години.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-227/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

182.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине
општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 11. јуна 2009. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

1. Усваја се Програм мјера за здравствену
заштиту животиња у 2009. години.
2. Саставни дио чини Програм мјера за
здравствену заштиту животиња у 2009. години.

Број: 01-013-226/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

1. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-228/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 11.06.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
183.
На основу члана 60. Закона о уређењу простора
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 84/02) и
члана 67. Статута општине Добој („Сл. гласник
општине Добој“, број: 5/05), начелник општине
Добој, д о н о с и

184.
На основу члана 18. Уредбе о канцеларијском
пословању Републичких органа управе («Службени
гласник Републике Српске», бр. 1/04) и члан 67.
Статута општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 5/05, 3/08) начелник општине доноси

ОД ЛУКУ
о утврђивању Нацрта измјене дијела
Регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија (дио блока број 9).

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
преглед и одабир архивске грађе
као и издвајање безвриједног
регистратурског материјала у складу
са одобреним листама категорија

Члан 1.
Утврђује се Нацрт измјена дијела Регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија (дио блока број 9).
Члан 2.
Утврђени Нацрт плана ставља се на јавни увид
у трајању од 30 дана, у периоду од 16.06.2009. до
15.07.2009. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Добој”.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-1222/09
Добој, 09.06.2009. г.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

I
У Комисију за преглед и одабир архивске грађе
као и уништење безвриједног регистратурског
материјала именују се:
1. Марија Букејловић
2. Весна Гојковић
3. Мирко Пејић
4. Зора Савић
5. Жељко Нинковић
6. Ладислав Мишић
7. Елвир Ибраковић
II
Именована Комисија је дужна да изврши преглед
архивске грађе и одабир исте која ће се доставити
Регионалном архиву у Добоју, као и издвојити из
архиве безвриједан регистратурски материјал у
складу са одобреним листама категорија.
III
Комисија ће о свом раду поднијети писмени
извјештај начелнику општине.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја
виће се у «Службеном гласнику општине Добој».
Број: 02-022-1-1173/09
Добој, 22.05.2009. г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић, с.р.
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185.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/06), члана 67. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08) и члана 3. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем („Службени гласник
општине Добој“, број: 7/08) и захтјева Одјељења за
финансије бр. 06/403-1-98/09 од 04.05.2009. године,
Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о ванредном попису канцеларијског
намјештаја, опреме и ситног
инвентара у Одјељењу за стамбено
комуналне послове, Одјељењу за
инспекцијске послове и послове
комуналне полиције, Одјељењу за
просторно уређење и Одјељењу за
борачко инвалидску заштиту.
I
У циљу благовремене и квалитетне припреме за
пресељење у нове пословне просторије Одјељење
за стамбено комуналне послове, Одјељење за инс
пекцијске послове и послове комуналне полиције,
Одјељење за просторно уређење и Одјељење за
борачко инвалидску заштиту извршиће ванредан
попис канцеларијског материјала, опреме и ситног
инвентара.
II
За припрему и координацију активности пописа
из тачке I ове одлуке одговорни су начелници
поменутих одјељења.
III
За попис из тачке I ове одлуке начелници
поменутих одјељења ће именовати своје комисије.
Именоване комисије ће извршити ванредан попис
канцеларијског материјала, опреме и ситног
инвентара, који користе поменута одјељења,
у року три дана по исељењу. Након извршеног
пописа комисије су дужне сачинити листе
канцеларијског намјештаја, опреме и инвентара
који ће се наставити користити у новом простору

и предложити начин поступања са канцеларијским
намјештајем, опремом и ситним инвентаром који
се неће користити у новом простору.
IV
Након спроведеног пописа Комисије су дужне
сачинити Извјештај о озвршеном ванредном
попису.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
Број: 02-022-1-1082/09
Добој, 18.05.2009.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић, с.р.

186.
На основу члана 43. Закона о локалној самоупра
ви („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/06), члан 67. Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“ број:
05/05 и 03/08), Начелник општине доноси:

НАРЕДБУ
о обавези спровођења поступка
примопредаје уговорених
радова и услуга
1. Начелници одјељења су дружни спровести
поступак примопредаје уговорених радова и услуга
који су реализовани према уговорима склопљеним
након покренутог поступка за јавну набавку.
2. За спровођење поступка примопредаје
уговрених радова и услуга начелници одјељења ће
именовати трочлану компетентну комисију.
3. Именоване комисије дужне су у примопредају
сачинити записник који нарочито садржи сљедеће
податке:
- да су радови и услуге изведени по уговору,
прописима и правилима струке,
- да квалитет и количина изведених радова и
услуга одговара уговореном квалитету и количини,
односно које радове извођач треба о свом трошку
да доради, попраи или поново изведе и у ком року
треба то да учини,
- евентуална одступања у односу на уговорене
количине,
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датум завршетка радова и датум извршене
примопредаје.
4. Записник о примопредаји изведених радова
и услуга мора бити саставни дио финансијске
документације на основу које се врши исплата
изведених радова и извршених услуга.
5. Ова наредба ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
Број: 02-022-1-1078/09
Добој: 15.05.2009. г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић, с.р.

187.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/06), члан 51. став
1. алинеја 11. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“ број: 05/05) а у вези са
чланом 35. Одлуке о оснивању и унутрашњој
организацији Административне службе општине
Добој, („Службени гласник општине Добој“ број:
8/08) Начелник општине Добој, донио је:

РЈЕШЕЊЕ
о постављењу тржишног инспектора
општине Добој у Одјељењу за
инспекцијске и послове комуналне
полиције општине Добој
I
Павловић Бошка Миодраг, дипломирани
инж. пољопривреде из Добоја, поставља се на

послове тржишног инспектора општине Добој
у Одјељењу за инспекцијске и послове комуналне
полиције општине Добој – Одсјек за инспекцијске
послове, на мандатни период од четири године са
05. 05. 2009. године.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
Број: 02-022-1-1049/09
Добој, 05.05.2009. г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић, с.р.
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III АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
188.
Након сравњења са изворним текстом утврђено
је да је у Одлуци о грађевинском земљишту број 01013-77/09. од 26.03.2009. године („Службени гласник
општине Добој“, број 3/09.), учињена техничка
грешка, те на основу члана 166. став 2. Пословника
Скупштине општине Добој („Службени гласник
општине Добој“, број 10/05 и 9/08) секретар
Скупштина општине Добој, одобрава

ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ
у Одлуци о грађевинском земљишту
У Одлуци о грађевинском земљишту број:
01-013-77/09. од 26.03.2009. године (“Сл. гласник
општине Добој”, број 3/09.), треба додати текст:
ОПИС ГРАНИЦА ОБУХВАТА
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Границу просторног обухвата градског
грађевинског земљишта чини граница обухвата
Урбанистичког плана „Добој 2000“-те , уже и шире
урбано подручје. Простор је подијељен на шест
зона и то:
I – ЗОНА
к.о. Добој
Граница обухвата прве зоне почиње од раскршћа
улице Краља Александра и магистралног пута
М-17, иде према југу трасом пута М-17 све до излаза
огранка улице Николе Тесле ( к.ч. 7890 ) на пут М-17,
скреће према „Босанци“, пресјеца главни правац
улице Н.Тесле и наставља све до напуштене пруге (у
насељу Усора ), затим иде трасом тзв. Хелсиншког
пута до улице Видовданске којом се враћа према
сјеверу све до улице Орашје (Орашки поток) гдје се
пење до улице Милоша Обилића и наставља истом
све до к.ч. 5580, одакле наставља потоком к.ч. 8155,
све до к.ч. 4814 па наставља границом к.ч. 4816,
4817, 4805, 4804, 4824 до улице Ослободилачке
коју пресјеца и наставља границом парцела 4825,
4828, 4829, 4602 до улице Цвјетина Тодића којом
се спушта до раскрсница Меше Селимовића и Поп
Љубине, и иде Поп Љубином до к.ч. 4420 и 4419 и
спушта на пут к.ч. 4396, наставља истим до улице
Алексе Видаковића, обухвата земљиште у подножју
Градине уз ул. К.Александра до улице Ђупријске,
а онда границом к.ч. 4285, 4276, 4272 иде до улице

Крњинске, исту пресјеца и наставља границом к.ч.
4972 до улице Василија Острошког, пење се истом
до улице Меше Селимовића и њоме спушта до ул.
К. Александра и почетне тачке.
II – ДРУГА ЗОНА
падински дио – к.о. Добој
Граница почиње од раскршћа улице К. Алек
сандра и магистралног пута М-17, иде границом
парцела к.ч. 3295, 3296, 1441, 1440, 1438, 3361, 3362,
3372, 3374, 3375, 3380, 3381, 3391, 3569, 3573, 3577,
3578, (обухвата цркву, индивидуално насеље око
цркве, и болнички круг) гдје излази на улицу Доњи
Шушњар, спушта се до улице Требавске којом се
даље спушта до к.ч. 3528 и наставља границиом
к.ч. 3521, 3672, 3870, 3873, 3875, 3886, 3888, пресјеца
улицу Старине Новака и наставља границом к.ч.
3852, 3910, 3911, 3907, 4234, 4227, 4212, 4213, 4214,
обухвата Трг петровданских жртава, пресјеца
га границом к.ч. 1208, и наставља границом к.ч.
4319, 4323, 4390, 4334, 4369, пресјеца к.ч. 4341 и
настаља к.ч. 4364, 4351, 4358, почетком (8154) до
4528, прелази ул. Свете Тројице и иде границом
к.ч. 4571?, 4569, 4567, 4561, 4560, 4692, 4690, 4687,
4683, 4681, 4676, 4677, 4675, 4673, 4674, 4706, 4708,
4710, 4714, 4713, 4717 прелази ул. Ослободилачку и
наставља границом к.ч. 4749, 4752, 4044, 5594, 5595,
5596, 5602, 5846, 5873, 5875, 5877, 5878, 5890, 5898,
5892, 5891, 5900, 5903, 59005, 6049, 6056, 6055, 6054,
6053, 6023, 6022, 6183, 6182, 6188, 6187, до улице
Орашје па се огранком исте (к.ч. 8240) спушта
поред Црвеног крста до улице Видовданске којом
се враћа према сјеверу до почетка улице Орашје
(граница између I и II зоне).
Подручје лијеве обале Босне до М-17 и дио
насеља „Усора“
Граница почиње до раскрснице улице К.
Александра и маг. пут М-17, и иде према југу маг.
путем, пресјеца ул.Св.Саве и наставља све до излаза
огранка ул. Н.Тесле на пут М-17, гдје скреће према
„Босанци“, пресјеца главни правац ул. Н.Тесле и
наставља све до напуштене пруге те се трасом исте
враћа до раскрснице улица Н.Тесле, и магистралног
Пута М-17, затим се коритом ријеке Босне враћа
према почетној тачки и обухвата земљиште између
ријеке Босне и магистралног пута М-17.
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III – ЗОНА
Падински дио – к.о. Добој
Граница ове зоне почиње од раскршћа улице
Видовданске и огранка улице Орашје (који иде
узбрдо поред Црвеног крста), иде улицом према
Гарнизону, пред Гарнизоном скреће надесено путем
к.ч. 2554 све до к.ч. 2547 и наставља границом к.ч.
2547, 2550, 2548, 2540, 2531, 2530, 2529, 2491, 2487 и
2484, наставља путем к.ч. 2488 све до главног правца
улице Орашје, наставља истом према Главици до
споја са улицом Ослободилачком и иде истом све до
к.ч.4086 гдје скреће улијево путем к.ч. 8250 све до
споја са улицом Вучјачке српске бригаде, пење се
истом до улице Капетана Рашуина, обилази Хумку
улицом Хајдук Вељковом и спушта се улицом
Војводе Бојовића до улице Бановић Страњихе, иде
истом до споја са улицом Горњи Шушњари и даље
раскрснице улица Горњи и Доњи Шушњари, затим
се границом, друге зоне враћа до почетне тачке.
Баре – к.о. Добој
Граница почиње од раскршћа улице Краља
Александра и магистралног пута М-17, иде према
сјеверу обалом ријеке Босне са десне стране
магистралног пута све до к.ч.470, којом се спушта
до напуштене пруге (мјесто гдје се М-17 и траса
напуштене пруге раздвајају) и наставља истом све
до старе клаонице (сада „Беокомп), па се границом
к.ч.2966, 2962, и 390 враћа до ријеке Босне и
наставља њеном обалом све до к.ч. 140, пресјеца
исту, прелази магистрални пут и враћа се према
почетној тачки границом к.ч. 109, 110, 119, 122,
133, 135, 148, 147, 149, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979,
2980, 3038, 3042, 3044, 3045, 632, 631, 3050, 3053,
3055, 3057, 3059, 3060, 3067, 3065, 3063, 3062, 3061,
600, 599, 3116, пресјеца к.ч. 598/1, 3197, 3198, 3199,
3206, 3204, 3208, 3207, 3238, 3240 – 3253, 3255,, 3257,
3260, 3261, 3264, 3266, 3275, 3274, 3276, 3278, 3279,
пресјеца к.ч. 1069, наставља границом к.ч. 3282,
1448, 1450, 3290, 3293 и 3292.
Дио око Жељезничке станице – к.о. Добој
Граница почиње од ушћа ријеке Спрече у Босну
и иде узводно ријеком Босном све до границе
к.о. Добој и к.о. Придјел, пресјеца регионални
пут Р -465, жељезничку пругу па се враћа према
жељезничкој станици обухваћајући жељезничко
земљиште све до улице Призренске, наставља
истом до одвојка жељезничке пруге за Тузлу која

Broj 5

је уједно и граница ове зоне, па се ријеком Спречом
враћа до почетне тачке.
К.о. Добој и к.о. Макљеновац - насеље „Вила“
Граница почиње од раскршћа ул.Видовданске и
Хелсиншког пута, спушта се према Миљковцу до
ободног канала те се истим спушта према ријеци
Босни до трасе напуштене пруге, од које прелази у
к.о. Макљеновац те наставља путем к.ч. 1398 према
Вили, па се код школе на Вили спушта према ријеци
Усори све до к.ч. 1442, враћа се обалом Усоре до
ушћа у Босну, те истом наставља низводно до
раскршћа магистралног пута М-17 у ул. Николе
Тесле, одакле трасом напуштене пруге иде иде до
Хелсиншког пута све до почетне тачке.
IV – ЗОНА
Баре - к.о. Добој
Простор између ријеке Босне и напуштене
пруге. Почиње од к.ч. 470, а завршава границом к.ч.
2962. 390, и 2966 (граница између III и IV)
Падински дио к.о. Добој – Баре, Шушњари
Простор између треће зоне у Барама у улице
Д.Шушњари, обухвата и Градско гробље. Границу
са јужне стране чине к.ч. 1442, 1439, 1415, 1432,
1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1429, 1428, 1427 и 1426
до раскршћа ул. Горњи и Доњи Шушњари. Затим
ул. Д.Шушњари до к.ч. 597.
Падински дио к.о. Добој - Орашје, Чаршија
Граница почиње од улице Горњи Шушњари, и
иде границом к.ч. 1368, 1369, 1365, 1364, 1361, 1360,
1359, 1352, 1350 до пута к.ч. 1351, скреће улијево
наведеним путем до улице Крајишких бригада и
иде истом све до Главице (граница III и IV зоне)
Дио изнад Жељезничке станице - к.о. Добој.
Обухвата насеље Подкамен и преостало
жељезничко земљиште од каменолома па улицом
Призренском све до скретања за Липац. Границу
обухвата чине Призренска улица и граница
обухвата урбанистичког плана „Добој 2000-те“
(шире урбано).
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Пољице - к.о. Добој.
Граница почиње од моста преко ријеке Спрече,
наставља регионалним путем Добој – Модрича
(Р-465) и иде све до Јовичиног потока, скреће
према ријеци Босни, пресјеца жељезничку пругу за
Модричу, и путем к.ч. број 2941пресјеца поље све до
ријеке Босне, те се узводно враћа до ушћа Спрече у
Босну, те онда Спречом до почетне тачке.
Дио к.о. Придјел уз ријеку Босну
Граница почиње од границе к.о. Добој и к.о.
Придјел, иде регионалним путем за Маглај (Р-465)
до трасе напуштене пруге (обухвата и Градску
топлану), скреће напуштеном пругом до ријеке
Босне те се истом враћа до почетне тачке.
V – ЗОНА
Обухвата дио к.о. Добој, који није обухваћен
првом, другом, трећом или четвртом зоном
и дијелове к.о. Липац, к.о. Миљковац, к.о.
Макљеновац и к.о. Чаире који се налазе у обухвату
Урбанистичког плана „Добој 2000-те“.
VI – ЗОНА
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к.о. Велика и Мала Буковица и к.о. Присаде који су
у обухвату Урбанистичког плана „Добој 2000-те“
и Подручје у границама обухвата Регулационог
плана експлоатационих поља рудника „Станари „
– измјене и допуне и то дијелове к.о. Драгаловци,
Рашковци, Станари, Остружња Доња и Остружња
Горња.
ОПИС ГРАНИЦА ОБУХВАТА
ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Обухват осталог грађевинског земљишта
детаљно је описан у Одлуци о провођењу
Просторног плана општине Добој 2011. године
(Одлука о усвајању „Службени гласник општине
Добој“ број 6/91).
Осталим грађевинским земљиштем сматра се и
земљиште које није обухваћено напред наведеним
планом, а налази се на подручју општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-233/09. 		
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