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--- Op{tina Doboj ---

OP[TINE DOBOJ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
17.
На основу члана 50. и 67. Закона о уређењу 

простора („Сл. гласник РС“, број: 84/02, 14/03, 
112/06, 53/07) и члана 30. Статута општине До бој 
(„Сл. гласник општине Добој“, број 5/05 и 3/08), 
Скупштина општине Добој на сједници од 19. 
фебр у ара 2009. године, донијела је 

ОДЛУКУ  
о Регулационом плану „Стамбено–

пословног комплекса Средњошколски 
центaр Добој – I фаза“ у Добоју

Члан 1.

Усваја се Регулациони план „Стамбено-по сло-
в ног комплекса Средњошколски центар Добој – I 
фаза“ у Добоју (у даљем тексту: План)

Границе простора који је обухваћен Планом а 
који обухвата око 14,3 ха одређене су у графичком 
дијелу плана.

Члан 2.

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела.

Текстуални дио садржи:

ТЕКСТУАЛНИ ДИО

А) УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Б)  СТАЊЕ ОГРАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

 
I Просторна цјелина

II Природни услови и ресурси
III Становање
IV Пословне и привредне дјелатности,
V Јавне службе и друге друштвене дјела тности
VI Вјерски објекти
VII Инфраструктура
VIII Животна средина
IX Билански коришћења површина, ресурса и 

објеката
X Оцјена природних и створених услова
XI Оцјена стања организације, уређења и ко-

ришћења простора

В)  ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ 
ОРГА НИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПРОСТОРА

I Становништво и становање
II Пословне дјелатности и привредне дјелатности
III Јавне службе и друге друштвене дјела тно сти
IV Вјерски објекти
V Спорт и рекреација
VI Инфраструктура
VII Систем зелених површина
VIII Животна средина
IX Биланс потреба и могућности

Г) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

I Организација простора
II Становање                  
III Пословне и привредне дјелатности 
IV Јавне службе и друге друштвене дјелатности 
V Вјерски објекти,                                 
VI Спорт и рекреација
VII Општи урбанистичко – технички услови 
VIII Инфраструктура 
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IX Парцелација, грађевинске и регулационе линије     
X Систем зелених површина                  
XI Животна средина                                    
XII  Планирани биланси

Д) ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА

Е) ОРЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Прилог бр. 1: Табела валоризације постојећег 
гра ђе винског фонда

Прилог бр. 2: Списак координата тачака грађе-
ви нских и регулационих линија

Прилог бр. 3: Списак координата тачака плана 
па рцелације

ГРАФИЧКИ ДИО 

01. Геодетска подлога-постојеће 
 стање    Р = 1:1000
01.а. Намјена постојећег 
 грађевинског фонда  Р = 1:1000
01.б. Бонитет постојећег 
 грађевинског фонда  Р = 1:1000
01.в. Карта рушења   Р = 1:1000
02 Извод из Урбанистичког 
 плана    Р = 1:1000
03 Инжењерскогеолошка карта Р = 1:1000
04 Оцјена природних и 
 створених услова  Р = 1:1000
05 План просторне 
 организације   Р = 1:1000
06 План саобраћаја 
 и инвелације   Р = 1:1000
07. План инфраструктуре 
 – хидротехника  Р = 1:1000
08. План инфраструктуре-електроенергетика, 
 телекомуникације   Р = 1:1000
09. План инфраструктуре-
 топлификација   Р = 1:1000
10. План инфраструктуре-
 синтезна карта   Р = 1:1000
11. Систем зелених површина Р = 1:1000
12. План грађевинских и 
 регулационих линија  Р = 1:1000
13. План парцелације – бројеви 
 и површине    Р = 1:1000
13 а. План парцелације – тачке 
 и фронтови   Р = 1:1000

Члан 3.

Елаборат Плана, израђен у Убанистичком 
заводу Републике Српске, а.д. Бања Лука у мјесецу 
фебруару 2009. године, прилог је и саставни дио 
ове одлуке.

Члан  4.

Планом је утврђен општи интерес за изградњу 
колективних стамбених и стамбено – пословних 
објеката и за уређивање земљишта за ту изградњу 
(чл. 15. став 2. и 48. Закона о експропријацији, („Сл.
гласник РС“, број: 37/07). 

План је основа за утврђивање општег интереса за 
експропријацију непокретности за остале намјене 
(члана 15. став 1. Закона о експропријацији).

Члан 5.

План је основа за промјену облика и површине 
постојећих парцела градског грађевинског 
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у 
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу простора 
(„Сл.гласниик РС“, број: 84/02, 14/03, 112/06, 57/07) 
и члана 23. став 1. тачка 2. Закона о премјеру и 
катастру непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 
34/06).

Члан 6.

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за 
просторно уређење Добој.

Члан  7.

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

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у Службеном гласнику општине 
Добој.

Број: 01-013-58/09.          ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02.2009.г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОБОЈ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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18.
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 19. фебруара 2009. године, 
доноси

О Д Л У К У  
о давању сагласности на 

одлуке начелника општине

Члан 1.

Даје се сагласност на донесене одлуке начелника 
општине о ангажовању новчаних средстава у 
периоду од 05.01.2009. године до 13.02.2009. године 
и то сљедеће одлуке:

- Одлука број: 02-022-1-02-6/09 од 26.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.850,00 КМ за РТВ „БН“ Бијељина, на име 
пружања медијско маркетиншке услуге емитовања 
„Хронике Добоја“, са позиције Трошкови инфо рми-
сања,

- Одлука број: 02-022-1-02-7/09 од 26.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 7.020,00 КМ за РТВ „БН“ Бијељина, на име 
пружања медијско маркетиншке услуге емитовања 
ТВ прилога, са позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-07-8/09 од 29.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 22.900,00 КМ за ДОО „Статор-Гис“ Велика 
Бу ковица, на име украшавања града у вријеме 
празника, са позиције Средства за финансирање 
заједничке комуналне потрошње,

- Одлука број: 02-022-1-02-9/09 од 29.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 12.500,00 КМ за Синдикат општинских 
органа управе, на име додјеле једнократне новчане 
помоћи, са позиције Средства за помоћ Синдикату 
општинских органа управе,

- Одлука број: 02-022-1-13/09 од 02.02.2009. године 
о ангажовању буџетских средстава у износу од 
1.535,63 КМ за Адвоката Бранка Ристића, за одговор 
на ревизију у спору тужиоца Прешић Драгана и др. 
против туженика: Економска и трговинска школа 
Добој и тужене општине Добој, са позиције Остале 
уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-14/09 од 02.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.071,26 КМ за Адвоката Бранка Ристића, за 
одговор на ревизију у спору тужиоца Текић Гордане 
и др. против тужене Управне, угоститељске и 
ШУП и тужене општине Добој, те за заступање у 
грађанском спору тужилаца Јовић Милене и других, 
са позиције Остале уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-15/09 од 02.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.550,25 КМ, за Адвоката Горана Нешковића, на 
име заступања општине Добој као тужене по тужби 
АД „Дуван“ ради накнаде штете, са позиције Остале 
уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-16/09 од 02.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.012,75 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на 
име заступања општине Добој као тужене по тужби 
АД „Дуван“ ради накнаде штете, са позиције Остале 
уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-17/09 од 02.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.100,50 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на 
име заступања општине Добој као тужене по тужби 
АД „Дуван“ ради накнаде штете, са позиције Остале 
уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-18/09 од 02.02.2009. године 
о ангажовању буџетских средстава у износу од 
1.930,50 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на име 
заступања општине Добој као тужене у предмету 
број: 85-0-Пс-000 244 06 Пс код Основног суда у 
Добоју, ради накнаде штете, са позиције Остале 
уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-19/09 од 02.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.012,75 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на 
име заступања општине Добој као тужене по тужби 
АД „Дуван“ ради накнаде штете, са позиције Остале 
уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-21/09 о ангажовању 
буџетских средстава у износу од 3.100,50 КМ за 
Адвоката Горана Нешковића, на име заступања 
општине Добој по тужби и противтужби ДОО 
„Џунгла“ ради накнаде штете,

- Одлука број: 02-022-1-22/09 од 02.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.012,75 КМ за Адвоката Горана Нешковића, 
на име заступања општине Добој као тужене у 
предмету број: 85-0-Пс-000 244 06 Пс код Основног 
суда у Добоју, ради накнаде штете, са позиције 
Остале уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-23/09 ос 26.01.2009. године 
о ангажовању буџетских средстава у износу од 
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1.755,00 КМ за НТВ „Патриа“ Добој, на име пружања 
медијско-маркетиншке услуге према уговору, са 
позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-04-1/09 од 08.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 50.000,00 КМ за РК “Слога“ Добој, на 
име финансирања путовања на припреме у Тунис, 
са позиције Интервенције у области образовања, 
културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-2/09 од 08.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 30.800,00 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
изведених радова на одржавању локалних путева у 
МЗ Бољанић, са позиције Средства за одржавање 
локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-3/09 од 13.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 45.000,00 КМ за Туристичку организацију 
општине Добој, на име финансирања редовних 
активности, са позиције Средства за финансирање 
развоја туризма,

- Одлука број: 02-022-1-04-4-/09 од 13.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 35.000,00 КМ за ЈП СРЦ Преслица, на име 
финансирања редовних активности, са позиције 
Средства за финансирање развоја туризма,

- Одлука број: 02-022-1-04-5/09 од 15.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за Општински спортски савез 
Добој, на име преусмјеравања средстава за ФК 
„Слога“ Добој, са позиције Средства за финансирање 
физичке културе,

- Одлука број: 02-022-1-04-6/09 од 16.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 15.000,00 КМ за Општински спортски савез Добој, 
на име исплате трошкова за гријање, електричне 
енергије и комуналне трошкове у згради Соколског 
дома, спортске дворане и спортског полигона, 
са позиције Средства за финансирање физичке 
културе,

- Одлука број. 02-022-1-04-7/09 од 19.01.2009. 
године о ангажовању буџетких средстава у износу 
од 15.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину мајевачку у Мајевцу, на име обнове храма 
покрова Пресвете Богородице, са позиције Средства 
за финансирање вјерских организација,

- Одлука број. 02-022-1-04-8/09 од 19.01.2009. 
године о ангажовању буџетких средстава у износу 
од 15.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Гаврићи - Пољице, на име изградње храма 
Преподобног Сисоја Великог, са позиције Средства 
за финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-9/09 од 19.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 164.467,70 КМ за „Грађ-промет“ Добој ДОО 
Добој, на име изградње водовода и дистрибутивног 
бунара у МЗ Станари, са позиције Водопривредни 
објекти и водотокови,

- Одлука број: 02-022-1-04-10/09 од 12.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 14.000,00 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
посипања путева у МЗ Осјечани, са позиције Средства 
за одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-11/09 од 19.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 35.000,00 КМ  за Традиционални међународни 
рукометни ТВ турнир шампиона Добој, на име 
организовања 41-ог Међународног рукометног 
ТВ турнира шампиона „Добој 2009“, са позиције 
Средства за финансирање рукометног ТВ турнира,

- Одлука број. 02-022-1-04-12/09 од 21.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 6.653,80 КМ за Мр Сашу Павловића на име 
финансијске помоћи за куповину музичко-техничке 
опреме, са позиције Интервенције у области 
образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-15/09 од 27.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.114,67 КМ за „ЕлектроДобој“, на име измирења 
дуга  МЗ Придјел Доњи за утрошену електричну 
енергију за функционисање мјесног водовода у току 
2008. године, са позиције Средства за финансирање 
мјесних заједница,

- Одлука број: 02-022-1-04-17/09 од 27.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 4.277,76 КМ за ЈП Шумарство Шуме РС, Шумско 
газдинство Добој, на име подмирења трошкова у 
газдовању приватним шумама, са позиције Средства 
за одржавање и репродукцију приватним шумама,

- Одлука број: 02-022-1-04-18/09 од 28.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 35.980,43 КМ за „Еуроградња“ ДОО Добој, на име 
извођења радова на поправци путева и канала у МЗ 
Подновље, са позиције Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-19/09 од 28.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 36.082,00 КМ за „БЛ-КОМЕРЦ“ ДОО Липац, на 
име изведених радова на уређењу терена за културне, 
вјерске и спортске активности у МЗ Липац, са позиције 
Средства за финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-20/09 од 29.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 25.000,00 КМ за Општински спортски савез Добој, 
од чега се 15.000,00 КМ односи на пренос РК „Слога“ 
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Добој, а 10.000,00 КМ ФК „Слога“ Добој, са позиције 
Средсва за финансирање физичке културе,

- Одлука број: 02-022-1-04-21/09 од 30.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 8.960,00 КМ за „Јосиповић“ ДОО Добој, на име 
изведених радова на насипању локалног пута Јабучић 
Поље, са позиције Средства за одржавање локалних 
путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-22/09 од 03-02-2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 41.132,00 КМ за Удружење грађана за изградњу 
водовода у МЗ сјенина и МЗ Сјенина Ријека, на 
име израде пројектне документације, са позиције 
Одржавање водопривредних објеката,

- Одлука број: 02-022-1-04-23/09 од 03.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 29.700,00 КМ за Радио Добој, на име аконтације за 
први квартал, са позиције Средства за финансирање 
Радио Добоја,

- Одлука број: 02-022-1-04-27/09 од 04.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 25.000,00 КМ за Рукометни клуб „Слога“ Добој, 
на име измирења обавеза према Савезу и играчима, 
са позиције Средства за интервенције у области 
образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-28/09 од 04.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 50.000,00 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 
општине Добој,

- Одлука број: 02-022-1-04-29/09 од 10.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.300,00 КМ за Туристичку организацију општине 
Добој, на име измирења дијела трошкова организације 
јавне прославе Нове 2009. годинена Градском тргу у 
Добоју, са позиције Средства за финансирање развоја 
туризма,

- Одлука број. 02-022-1-04-30/09 од 12.02.2009. 
године о ангажоваљу буџетских средстава у износу 
од 15.000,00 КМ за Црквену општину Липац, на име 
помоћи за завршетак активности на уређењу црквене 
порте, са позиције Средства за учешће у финансирању 
вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-31/09 од 13.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 28.000,00 КМ за „Јосиповић“ ДОО Добој, на име 
посипања локалног пута у МЗ Стријежевица, са 
позиције Средства за одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-32/09 од 13.02.2009. 
године о ангажовању буџетскихс средстава у износу 
од 13.02.2009. године о ангажовању буџетских 

средстава у износу од 35.000,00 КМ за ЈП СРЦ 
Преслица, на име измирења  приспјелих обавеза 
као и за редовно пословање, са позиције Средства за 
финансирање развоја туризма,

- Одлука број. 02-022-1-06-1/09 од 05.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
65.750,00 КМ за „Брчко Гас„ Брчко, на име куповине 
возила АУДИ А3, са позиције Набавка опреме,

- Одлука број. 02-022-1-06-2/09 од 08.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
85.321,00 КМ за „Брчко Гас„ Брчко, на име куповине 
возила АУДИ А6, са позиције Набавка опреме,

- Одлука број. 02-022-1-07-4/09 од 13.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 25.163,00 КМ за „Јосиповић“ ДОО Добој, на име 
изведених радова на редовном чишћењу улица и 
тротоара од снијега и леда у граду, са позиције Зимска 
служба,

- Одлука број. 02-022-1-07-5/09 од 21.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 9.500,00 КМ за ТПУП „Слобода“ Добој, на име 
наплате таксе за паркирање за децембар 2008. године, 
са позиције Заједничка јавна комунална потрошња,

- Одлука број. 02-022-1-07-6/09 од 21.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно-
су од 3.014,63 КМ за „Водовод“ АД Добој“ на име 
утрошене електричне енергије на прецрпној стани-
ци канализационог система Добој, са позиције Заје-
дничка јавна комунална потрошња,

- Одлука број. 02-022-1-07-7/09 од 21.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 12.232,35 КМ за „Дамита-МБ“ ДОО Грабовица, на 
име чишћења канализације и сливника специјалним 
возилом цистерне „ВОМА“, са позиције Заједничка 
јавна комунална потрошња,

- Одлука број. 02-022-1-07-8/09 од 21.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.347,40 КМ за „Електро Добој“ Добој, на име 
трошкова прикључења јавне расвјете на еле ктро-
мрежу   Кожухе – Пољице, са позиције Заједни чка 
ја вна комунална потрошња,

- Одлука број. 02-022-1-07-9/09 од 21.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 36.961,16 КМ за „Електро Добој“ Добој, на име 
утрошене електричне енергије за јавну расвјету у 
децембру 2008. године, са позиције Заједничка јавна 
комунална потрошња,

- Одлука број. 02-022-1-07-10/09 од 21.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.600,16 КМ за „Електро Добој“ Добој, на име 
трошкова прикључења јавне расвјете на електро 
мрежу „Сунчана падина“, са позиције Заједничка 
јавна комунална потрошња,
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- Одлука број. 02-022-1-07-11/09 од 21.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.347,40 КМ за „Електро Добој“ Добој, на име 
трошкова прикључења јавне расвјете на електро 
мрежу Липац-Варош, са позиције Заједничка јавна 
комунална потрошња,

- Одлука број. 02-022-1-07-15/09 од 30.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.020,00 КМ за „Јосиповић“ ДОО Добој, на име 
чишћења улица и тротоара од снијега и леда у граду, 
са позиције Средства за финансирање заједничке 
јавне комуналне потрошње,

- Одлука број. 02-022-1-07-17/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
2.344,40 КМ за „Добојинвест“ Добој, на име накнада 
за одржавање стамбених зграда за период 31.12.2008. 
године, са позиције Заједничка јавна комунална 
потрошња,

- Одлука број. 02-022-1-07-18/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
1.512,00 КМ за „Добојинвест“ Добој, на име накнада 
за одржавање стамбених зграда за период 31.12.2008. 
године, са позиције Заједничка јавна комунална 
потрошња,

- Одлука број. 02-022-1-07-20/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
5.760,00 КМ за „Добојинвест“ Добој, на име накнада 
за одржавање стамбених зграда за период 31.12.2008. 
године, са позиције Заједничка јавна комунална 
потрошња,

- Одлука број. 02-022-1-07-21/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
7.330,72 КМ за „Добојинвест“ Добој, на име накнада 
за одржавање стамбених зграда за период 31.12.2008. 
године, са позиције Заједничка јавна комунална 
потрошња,

- Одлука број. 02-022-1-07-22/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
1.127,95 КМ за „Добојинвест“ Добој, на име накнада 
за одржавање стамбених зграда за период 31.12.2008. 
године, са позиције Заједничка јавна комунална 
потрошња,

- Одлука број: 02-022-1-07-24/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 15.050,15 КМ за „ДАМИТА-МБ“ Грабовица, на 
име израде и уградње заштитне ограде на зеленим 
јавним површинама на подручју града Добоја у 
2008. години, са позиције Средства за финансирање 
заједничке комуналне потрошње,

- Одлука број: 02-022-1-07-25/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
29.526,00 КМ за „ДАМИТА-МБ“ Грабовица, на име 
изградње потпорног зида у ул. Краља Александра, 

са позиције Средства за финансирање заједничке 
комуналне потрошње,

- Одлука број: 02-022-1-07-26/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 9.898,20 КМ за „ДАМИТА-МБ“ Грабовица, на 
име рада специјалног моторног возила цистерне 
на чишћењу канализације и сливника, са позиције 
Средства за финансирање заједничке комуналне 
потрошње,

- Одлука број: 02-022-1-07-27/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 21.999,42 КМ за „ДАМИТА-МБ“ Грабовица, на име 
прања улица, са позиције Средства за финансирање 
заједничке комуналне потрошње,

- Одлука број: 02-022-1-07-28/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
20.009,22 КМ за „ДАМИТА-МБ“ Грабовица, на име 
наводњавања зелених јавних површина са позиције 
Средства за финансирање заједничке комуналне 
потрошње,

- Одлука број: 02-022-1-07-29/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
10.788,90 КМ за „ДАМИТА-МБ“ Грабовица, на име 
санације улице Василија Острошкога, са позиције 
Средства за финансирање заједничке комуналне 
потрошње,

- Одлука број: 02-022-1-07-30/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 19.038,64 КМ за „ДАМИТА-МБ“ Грабовица, на 
име сузбијања и уништавања амброзије, са позиције 
Средства за финансирање заједничке комуналне 
потрошње,

- Одлука број: 02-022-1-07-31/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 14.950,11 КМ за „ДАМИТА-МБ“ Грабовица, на 
име израде и уградње парковских клупа са позиције 
Средства за финансирање заједничке комуналне 
потрошње,

- Одлука број: 02-022-1-07-32/09 од 05.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 14.949,09 КМ за „ДАМИТА-МБ“ Грабовица, на 
име израде и уградње посуда за смеће, са позиције 
Средства за финансирање заједничке комуналне 
потрошње,

- Одлука број: 02-022-1-07-33/09 од 10.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.833,00 КМ за „Аутокомерц“ АД Добој, на име 
санације ударних рупа на подручју града, са позиције 
Заједничка јавна комунална потрошња,

- Одлука број: 02-022-1-07-34/09 од 13.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
26.991,80 КМ за „Прогрес“ Добој, на име одржавања 
хигијене и зеленила у граду Добој за мјесец јануар 
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2009. године, са позиције Заједничка јавна комунална 
потрошња,

- Одлука број: 02-022-1-07-35/09 од 13.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.943,60 КМ за „Јосиповић“ ДОО Добој, на име 
чишћења улица и тротоара од снијега и леда у граду 
Добоју, са позиције Заједничка јавна комунална 
потрошња,

- Одлука број: 02-022-1-07-37/09 од 13.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 49.599,31 КМ за „Електро Добој“ Добој, на име 
испоручене енергије за јавну расвјету у мјесецу 
јануару 2009. године, са позиције Заједничка јавна 
комунална потрошња,

- Одлука број: 02-022-1-07-38/09 од 13.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
9.500,00 КМ за ТПУП „Слобода“ ДОО, на име услуга 
наплате таксе за паркирање за јануар 2009. године, са 
позиције Заједничка јавна комунална потрошња,

- Одлука број: 02-022-1-07-39/08 од 13.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
2.027,40 КМ за ДОО „Статор-Гис“ Велика Буковица, 
на име изградње и реконструкције јавне расвјете у 
МЗ Бољанић, са позиције Заједничка јавна комунална 
потрошња,

- Одлука број: 02-022-1-08-1/09 од 12.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
, на име плаћања услуга Дијагностичарском центру 
Др Бркић за лијечење породица погинулих бораца, 
ратних војних инвалида и учесника рата, са позиције 
Средства за помоћ породицама погинулих бораца, 
РВИ-а цивилних жртава и учесника рата,

- Одлука број: 02-022-1-08-4/08 од 21.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Удружење носилаца ратних 
одликовања „Милош Обилић“ Добој, на име 
трошкова регистрације Удружења код Основног суда 
у Добоју, са позиције Средства за помоћ породицама 
погинулих бораца, РВИ-а и цивилних жртава рата  и 
бораца,

- Одлука број: 02-022-1-08-5/09 од 21.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.600,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име набавке Божићних и новогодишњих 
пакетића, са позиције Средства за финансирање 
Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-6/09 од 21.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 9.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име мјесечних примања и материјалних 
трошкова за септембар 2008. године, са позиције 

Средства за финансирање Општинске борачке 
организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-7/08 од 21.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име плаћања услуга дијагностичком центру 
др.Бркић Добој, са позиције Средства за помоћ 
породицама погинулих бораца, РВИ-а и цивилних 
жртава рата  и бораца,

- Одлука број: 02-022-1-08-8/09 од 27.01.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.880,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име изградње спомен обиљежја борцима 1 и 
2 свјетског рата, Конопљишта-Бољанић, са позиције 
Средства за учешће у изградњи спомен обиљежја.

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
обја виће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-38/09                       ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02.2009. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
       Енес Суљкановић, дипл.инж., с.р.   

19.
На основу члана 20. Одлуке о поступку, усло  ви  ма 

и начину давања у закуп и привремено коришћење 
земљишта, јавних површина, пословних простора 
и гаража („Сл. гласник општине Добој“, број: 6/08), 
члана 30. и 66. Статута општине Добој („Сл. глас ник 
општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 130. Пос-
лов ника Скупштине општине Добој („Сл. гласник 
општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина 
општине Добој, на сједници одржаној 19. фебруара 
2009. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о додјели пословног простора 

“Завичајном удружењу 
Завидовићана“ Добој

Члан 1.

„Завичајном удружењу Завидовићана“ Добој, 
додјељује се на кориштење пословни простор у 
улици Светог Саве број 6/10, у Добоју, укупне 
површине 35,10 м2.
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Члан 2.

За кориштење простора Удружење ће плаћати 
мјесечни износ закупнине од 351,00 КМ увећан 
за износ пореза на додату вриједност, комуналне 
накнаде и накнаде за кориштење грађевинског 
земљишта. Удружење ће плаћати и друге обавезе 
по основу кориштења простора (утрошену еле ктри-
чну енергију, накнаду за одвоз смећа, накнаду за 
испоручену топлотну енергију, утрошак теле фона).

Члан 3.

Овлашћује се начелник општине да по уласку 
у посјед предметног простора од стране општине 
Добој, са закупцем потпише уговор о закупу.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-60/09                   ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02.2009. г.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл.инж., с.р.

20.
На основу члана 48. и члана 51. Закона о заду-

живању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Сл. 
гласник Републике Српске“, број: 30/07) и члана 
30. Статута општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) Скупштина 
општине Добој, на сједници одржаној дана 19. 
фебруара 2009. године, донијела је сљедећу:

ОДЛУКУ 
о задужењу општине Добој

Члан 1.

Доноси се одлука о кредитном задужењу 
општине Добој у износу од 3.500.000 КМ 
(тримилионапетстотина КМ).

Члан 2.

Кредитна средства из члана 1. ове одлуке иско-
ристиће се за финансирање пројеката за изградњу 

и реконструкцију инфраструктурних обје ката на 
територији општине Добој.

Члан 3.

Кредитна средства утрошиће се за финансирање 
сљедећих пројеката:

- Реконструкција и асфалтирање локалних 
путева 2.900.000 КМ

- Реконструкција и изградња јавне расвјете на 
подручју Града 100.000 КМ

- Санација градских саобраћајница 150.000 КМ
- Рјешавање имовинских односа у оквиру 

Програма стамбеног збрињавања породица 
погинулих бораца и РВИ од прве до четврте 
категорије 280.000 КМ

- Санација и одржавање водопривредних 
објеката и водотокова 70.000 КМ.

Члан 4.

Задужење буџета за наведени износ извршиће се 
у складу са важећим прописима код комерцијалне 
банке, на рок од 5 (пет) година о чему ће бити 
сачињен отплатни план.

Члан 5.

Укупно кредитно задужење износи 4.434.062,50 
КМ од чега се на отплату односи 3.500.000 КМ а на 
камату 934.062,50 КМ.

Члан 6.

За потпуно и правовремено плаћање мјесечне 
обавезе Општина Добој ће банци дати 5 (пет) 
бјанко мјеница овјерених и потписаних од стране 
овлаштених лица и 20 (двадесет) бјанко налога 
за плаћање овјерених и потписаних од стране 
овлаштених лица.

Члан 7.

Обавезе општине Добој по кредитима у 2009. 
години су сљедеће:

1. Нова бањалучка банка АД Б. Лука (задужење 
926.635,06 КМ) а обавеза у 2009. год. 61.775,76 КМ

2. Нова бањалучка банка АД Б. Лука (задужење 
345.629,55 КМ) а обавеза у 2009. год. 23.042,04 КМ

3. НЛБ Развојна банка АД Б. Лука (задужење 
1.181.706,42 КМ) а обавеза у 2009. год. 230.411,72 КМ
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4. Раифаисен банка Бих Сарајево (задужење 
5.188.162,33 КМ) а обавеза у 2009. год. 643.892,83 КМ

5. НЛБ Развојна банка АД Б. Лука (задужење 
7.949.815,85 КМ) а обавеза у 2009. год. 613.712,97 КМ

6. НЛБ Развојна банка АД Б. Лука (задужење 
6.912.917,48 КМ) а обавеза у 2009. год. 579.122,23 КМ

7. Предложени дуг (задужење 4.434.062,50 КМ) 
а обавеза у 2009. год. 526.093,73 КМ

УКУПНО у 2009. години 2.678.051,28 КМ

Члан 8.

Укупно кредитно задужење у 2009. години 
по претходном и предложеном дугу износи 
2.678.051,28 КМ што чини 10,5 % изворних прихода 
општине Добој остварених у 2007. години а око 
9,6% изворних прихода који ће се остварити у 2008. 
години.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-46/09       ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19. 02 2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                    Енес Суљкановић, дипл.инж., с.р.

21.
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 19.02.2009. године доноси:

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
Удружењу радника ВТШ и саобраћајног факултета 
„Катедра“ за измирење обавеза купљеног грађе ви-

нског земљишта у износу од 101.050,00 КМ и ренте 
у износу од 174.088,00 КМ (за површину ста мбено-
пословног простора у површини од 3.704 м2) а што 
износи укупно 275.138,00 КМ (двјестоседамдесет-
петхиљадастотридесетосам КМ)

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој а теретиће потрошачку јединицу 
0028 150, група конта. 614 300 под. ек. код. 150 012, 
интервенције у области културе, образовања и спорта.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
обја вљивања у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-44/09      ПРЕДСЈЕДНИК СО
Добој, 19.02.2009. г. Енес Суљкановић, дипл.инж., с.р.

22.
На основу члана 30. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 
118/05) и 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 19.  феб-
руара 2009. године, донијела је:

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 7.234,86 КМ штампарији Удружења 
дистрофичара „ДМП“ д.о.о. Добој на име фина-
нсијске помоћи у сврху измирења пријављених а 
не плаћених обавеза на рачун јавних прихода.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028150 Одјељење за привреду и дру штвене 



Strana  42 Broj 2S L U @ B E N I  G L A S N I K

дјелатности, група конта 614 300, поде кономски 
код 150 013 – средства за учешће у фи нансирању 
друштвених организација и удру жења грађана.

Члан 3.

Реализација Одлуке извршиће се преносом 
средстава на жиро рачун штампарије Удружења 
дистрофичара „ДМП“ д.о.о. Добој, број: 562-099-
00000556-87 код Развојне банке Добој.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
обја виће се у „Службеном гласнику општине До-
бој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-45/09        ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02.2009. г.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

23.
На основу члана 16. и 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник РС“, број: 68/07) члана 
30. Статута општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), члана 10. Одлуке о 
утврђивању критеријума за избор и именовања органа 
у установама чији је оснивач Скупштина општине 
Добој („Службени гласник општине Добој, број: 6/04) 
и члана 129. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 
и 9/08), Скупштина општине Добој је на сједници 
одржаној дана 19.02.2009. године донијела:

ОДЛУКУ 
о расписивању јавног 

конкурса за избор директора 
и чланова управних одбора

Члан 1.

Доноси се одлука о расписивању јавног 
конкурса за избор директора и чланова управних 
одбора у установама и предузећима чији је оснивач 
Скупштина општине Добој:

- Туристичка организација општине Добој
- ЈП Спортско рекреативни центар „Преслица“ 

Добој

- Центар за културу и образовање
- Центар за социјални рад
- ЈЗУ „Дом здравља“ Добој
- Дјечије обданиште „Мајка Југовића“
- Територијална ватрогасна јединица Добој
- Апотека „Јован Јовановић Змај“

Члан 2.

Јавни конкурс за избор директора и чланова 
управних одбора у установама и предузећима чији 
је оснивач Скупштина општине Добој објавиће 
се у дневном листу „Ослобођење“ и у Службеном 
гласнику Републике Српске.

Члан 3.

За спровођење јавног конкурса те сачињавање 
писмене препоруке кандидата за именовање 
задужена је Комисија за избор директора и чланова 
управних одбора у установама чији је оснивач 
Скупштина општине Добој.

Члан 4.

Ова Одлука биће објављена у Службеном гла-
сни ку општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-41/09                ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Добој, 19.02.2009. г. Енес Суљкановић, дипл.инж., с.р.

24.
На основу члана 2. Закона о основама 

безбиједности саобраћаја на путевима у Босни 
и Херцеговини („Службени гласник РС“, број: 
96/06) и члана 65. став 2. Статута општине Добој, 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08) Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 19.02.2009. године, донијела је:

ОДЛУКУ 
о безбиједности саобраћаја 

на путевима

Члан 1.

Овом одлуком регулишу се у складу са Законом 
одређене мјере безбиједности, услови и правила 
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саобраћаја на путевима, као и друга питања 
безбиједности саобраћаја у насељеним мјестима 
општине Добој.

САОБРАЋАЈ
Брзина кретања

Члан 2.

Брзина кретања моторних возила под нормалним 
условима саобраћаја ограничава се на 50 км/h.

Члан 3.

Првенство пролаза
Првенство пролаза возила имају сљедеће 

саобраћајнице – улице у граду Добоју: ул. Светог 
Саве, Краља Александра осим у односу на улицу 
Немањину, Краља Драгутина, Николе Пашића, 
Видовданска, Цара Душана, Кнеза Милоша, 
Николе Тесле, Југ Богдана и Војводе Степе.

Члан 4.

У улицама у којима је забрањен саобраћај у 
оба смијера или у једном смијеру за сва моторна 
возила, могу се кретати: 

1. возила службе хитне помоћи, ватрогасне једи-
нице, органа унутрашњих послова када посебним 
уређајима дају свјетлосне и звучне сигнале. 

2. возила под пратњом,
3. возила инвалида са оштећењем доњих екстре-

митета,
4. возила која врше превоз огревног материјала,
5. возила за превоз посмртних остатака,
6. возила која врше одржавање (градска чистоћа, 

водовода и канализација, електро и ПТТ, топлотне 
и друге инсталације).

Члан 5.

Забрањен је саобраћај за теретна моторна 
возила на подручју града у улицама које су 
омеђене улицама из члана 3. ове Одлуке. Моторна 
и специјална возила могу се у циљу снабдијевања 
грађана, трговинских, угоститељских и других 
објеката кретати улицама гдје је забрањен саобраћај 
у једном или оба смијера у времену од 05-06 часова 
и од 12-13 часова.

Члан 6.

У улицама у којима је забрањен саобраћај у 
оба смијера или у једном смијеру може се одо-
брити кретање теретних моторних возила која 
превозе грађевински материјал у сврху изградње 
грађевинских објеката. Одобрење за кретање из 
претходног става издаје Одјељење за стамбено 
комуналне послове.

Члан 7.

Паркирање теретних моторних возила чија 
укупна маса прелази 8,5 тона дозвољена је само на 
уређеним паркинзима за теретна моторна возила.

Члан 8.

Мјеста за паркирање возила могу се стално 
резервисати на јавним површинама са одговарају-
ћом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. 
Обиљежавање, уређење и осигурање као и редовно 
одржавање резервисаног мјеста пада на терет 
корисника. Одобрење за резервисање паркинг 
простора издаје Ојдељење за просторно уређење 
уз накнаду у складу са скупштинском одлуком о 
кориштењу јавних површина.

Члан 9.

Премијештање моторних возила паркираних на 
недозвољеним површинама врши Министарство 
унутрашњих послова у складу са чл. 76. Закона о 
основама безбиједности саобраћаја. Изузетно од 
става 1. овог члана уз претходну надлежност Мини-
старства унутрашњих послова, премијештање 
возила обављају организације, правна или физичка 
лица које овласти надлежно Министарство уну-
трашњих послова.

Спортске манифестације

Члан 10.

Спортске и друге приредбе или сличне 
активности на путу не смију се одржавати без 
одобрења. Ако се приредба, спортска активност 
или друга активност обавља на путу надлежни 
орган унутрашњих послова забрањује саобраћај 
уз претходно прибављену сагласност органа 
надлежног за саобраћај. Организатор приредбе, 
спортске или друге активности захтјев за 
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издавање одобрења из става 1. овог члана подноси 
у два примјерка органу надлежном за унутрашње 
послове.

Оспособљавање кандидата за возаче мото
рних возила

Члан 11.

Почетна обука – практички дио оспособљавања 
кандидата за возаче моторних возила обавља се у 
складу са чл. 176. Закона о основама безбиједности 
саобраћаја. Забрањује се обука кандидата за возаче 
у практичком управљању возилом у улицама из 
члана 3. ове одлуке, као и на дијелу магистралног 
пута М-17 који пролази кроз насељено мјесто Добој 
радним даном од 06,30 – 07,30 и од 14,30 – 15,30 
часова.

Посебне мјере за безбиједност саобраћаја

Члан 12.

Инсталисање вертикалне и хоризонталне 
сигнализације врши правно или физичко лице које 
има закључен уговор са општином Добој.

Члан 13.

Пробне вожње модификованих возила ради 
испитивања техничких карактеристика могу се 
вршити на саобраћајницама које одреди ЦЈБ Добој 
на основу члана 205. став 2. Закона о основама 
безбиједности саобраћаја.

Члан 14.

Ако се саобраћајница или њен дио као и тротоар 
користи ради извођења радова извођач је дужан да 
путем надлежног општинског органа за послове 
путева и саобраћаја поднесе захтјев за затварање 
саобраћајнице на којој се изводе радови. Извођач 
радова је дужан прописаним саобраћајним знацима 
обиљежити саобраћајницу на којој се изводе 
радови. По завршетку радова извођач је дужан 
уклонити саобраћајне знакове и саобраћајницу 
вратити у првобитно стање. Одобрење за извођење 
радова издаје надлежни орган за послове путева и 
саобраћаја уз претходно прибављену сагласност 
надлежног органа за унутрашње послове.

Члан 15.

Уколико се дио тротоара или саобраћајнице не 
може користити због привремене опасности која је 
настала на објектима (урушавање фасада, санација 
кровних конструкција, скидање снијега и осталих 
радова) надлежни општински орган за саобраћај и 
путеве ће наложити власнику или ЗЕВ да изврши 
заштиту саобраћајнице саобраћајним запрекама и 
одговарајућим саобраћајним знацима док опасност 
не престане.

Посебна тијела за безбиједност саобраћаја

Члан 16.

У циљу организовања и унапређивања безбијед-
ности саобраћаја ради остварења сарадње и коорди-
нације у раду свих органа и организација које раде 
на унапређивању безбиједности саобраћаја оснива 
се Општински савјет за безбиједност саобраћаја и 
Комисија за безбиједност саобраћаја.

Члан 17.

Задаца Савјета су:
1. унапређивање опште безбиједности саобра-

ћаја на путевима,
2. сагледавање и анализирање достигнутог ни-

воа безбиједности саобраћаја,
3. доношење закључка који су обавезујући за све 

надлежне службе ангажоване на пословима путева 
и саобраћаја,

4. унапређење саобраћајног образовања уче сни-
ка у саобраћају у школским и предшколским уста-
но вама.

Члан 18.

Задаци Комисије су да доноси одлуке:
1. о утврђивању и обиљежавању стаза намије-

ње них за ученике основних школа,
2. о измјени режима саобраћаја на територији 

оп штине,
3. о измјени и допуни хоризонталне сигна ли-

зације,
4. о измјени и допуни вертикалне сигна ли за-

ције,
5. о измјени и допуни свјетлосне сигнализације,
6. о уградњи рекламних паноа.
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Члан 19.

Савјет је формиран од предсједника и шест члано-
ва. Предсједника и чланове Савјета за безби једност 
саобраћаја именује и разрјешава Наче лник општине 
из реда особа која се баве пита њима саобраћаја и 
путева. Мандат Савјета траје ми нимално 4 године.

Члан 20.

Комисија је формирана од предсједника и два члана. 
Предсједника и чланове Комисије именује Начелник 
општине. Мандат Комисије траје минимално 4 године.

Члан 21.

Радом Савјета и Комисије руководи предсје дник.

Члан 22.

Сједнице Савјета и Комисије сазива предсједник 
или два члана. Сједнице Савјета ће се одржавати 
два пута годишње, а по потреби и чешће, док ће се 
сједнице Комисије одржавати три пута годишње, а по 
потреби и чешће.

Члан 23.

Радом Савјета и Комисије руководи предсједник, а 
у одсутности најстарији члан.

Члан 24.

Накнаду за рад Савјета и Комисије обезбјеђује 
буџет општине.

Казнене одредбе

Члан 25.

Новчаном казном у износу од 500 до 1.000 КМ 
казниће се за прекршај правно лице:

1. ако поступи противно одредби члана 10. ове 
одлуке,

2. ако без одобрења надлежног органа резервише 
мјесто за паркирање својих возила супротно члану 8. 
ове одлуке,

3. ако поступи противно одредбама члана 11. став 
2. ове одлуке,

4. ако поступи противно одредби члана 14. ове 
одлуке,

За прекршај из претходних ставова казниће се 
одговорно лице у износу од 100 КМ.

Члан 26.

Новчаном казном у износу од 50 КМ казниће се 
возач који:

1. Злоупотребљава олакшице регулисане чланом 
4. ове одлуке,

2. Возилом за снабдијевање не саобраћа у складу 
са чланом 5. ове одлуке,

3. Врши паркирање теретним возилом супротно 
члану 7. ове одлуке,

4. Инструктор који обучава кандидате супротно 
члану 11. став 2. ове одлуке.

Члан 27.

Казнене одредбе ове одлуке проводиће 
Министарство унутрашњих послова, Комунална 
полиција и инспекцијски органи.

Члан 28.

Ако прекршаје из ове одлуке учини малољетно 
лице новчаном казном казниће се родитељ или 
старатељ.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 29.

Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће 
Центар јавне безбиједности, комунална полиција и 
инспекцијске службе.

Члан 30.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о безбиједности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/99).

Члан 31.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
обја вљивања у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-35/09           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02/09           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                    Енес Суљкановић, дипл.инж., с.р.
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25.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
101/04. 42/05. и 118/05), члана 30. Статута  општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, 
5/05. и 3/08) и члана 129. Пословника СО Добој 
(„Службени гласник општине Добој  број 10/05. и  
9/08.) Скупштина општине Добој на сједници од 19. 
фебруара  2009. године, доноси

О Д Л У К У 
о замјени некретнина између 

Општине Добој и „Прогрес“ АД Добој

Члан 1.

Под  условима и на начин прописан Законом 
спровешће се поступак замјене слиједећих некрет-
нина између Општине Добој и  „Прогрес“ АД Добој 
означених са к.ч. број 1522/3 „Пољице“ њива IV 
кл. пов. 2503 м2 по новом премјеру К.О. Добој која 
одговара парцели 200/1 уписана у ЗКУ  956 К.О. 
Станић Ријека у к.ч. број 1540 „Пољице“ њива V кл. 
пов. 698 м2 к.о. Добој по новом премјеру која одговара 
парцели к.ч. број  200/193 уписана у ЗКУ  956 К.О. 
Станић Ријека по старом премјеру власништво 
Општине Добој и к.ч. број 854/1 „Пољице“ њива IV 
кл. повр. 4529 м2 К.О. Добој по новом премјеру која 
одговара парцелама к.ч. број 200/18 и 200/59 уписане 
у ЗКУ 962 К.О. Станић Ријека по старом премјеру 
власништво „Прогрес“ АД Добој.

Члан 2.

Овлашћује се начелник општине Добој да након 
проведеног поступка идентификације катастарски 
честица које су предмет замјене утврђених 
површина и вриједности некретнина те прибављене 
сагласности правобранилаштва РС – Сједиште 
замјеника у Добоју, потпише Уговор о замјени 
непокретности.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-34/09.         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02.2009.г.         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
         Енес Суљкановић, дипл. инж., с. р.  

26.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) 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 је на сједници одржаној дана 19.02.2009. 
године донијела:

ОДЛУКУ 
о уступању непокретности на 

кориштење на одређено вријеме 
Центру за социјални рад

I

Општина Добој уступа на кориштење на 
одређено вријеме без накнаде Центру за социјални 
рад у Добоју своје непокретности у Добоју и то:

- некретнине уписане у ЗК ул. 2748 КО Добој 
и некретнине к.ч. 5783 Кућиште град двориште 
површине 207 м2 и к.ч. 5783 Кућиште град, кућа и 
зграде површине 85 м2 уписане у ПЛ број 1853 КО 
Добој.

II

Општина Добој и Центар за социјални рад ће 
закључити посебан Уговор о кориштењу којим ће 
дефинисати међусобна права и обавезе. Општина 
Добој се обавезује да ће прије увођења у посјед 
некретнине из члана 1. ове одлуке о свом трошку 
извести радове увођења централног гријања.

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-37/09                      ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02.2009. г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОБОЈ
       Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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27.
На основу члана 30. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 20/08), члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08) и члана 129. Пословника о раду Скупштине 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине 
Добој на сједници одржаној дана 19.02.2009. године 
доноси:

ОДЛУКУ 
о стављању ван снаге Одлуке 
о начину и условима продаје 
неизграђеног грађевинског 

земљишта у државној својини

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о начину и условима 
продаје неизграђеног грађевинског земљишта у 
државној својини број 01-013-470/08 од 20.11.2008. 
године и то:

- к.ч. 819/1 Ада њива површине 650 м2

- к.ч. 802/4 Ада њива површине 384 м2

- к.ч. 818/18 Ада њива површине 2227 м2 све 
уписане у з.к. ул. 2325 КО Добој а које парцеле 
одговарају к.ч. 5555/1 нови број у п.л. 729 КО 
Добој.

- к.ч. 818/19 Ватрогасни дом површине 245 м2

- к.ч. 818/4 ватрогасни дом двориште површине 
783 м2 обје парцеле уписане у з.к. ул. број 2325 
КО Добој когд ЗКУ Основног суда у Добоју а које 
парцеле одговарају к.ч. 5556/3 нови број уписан у 
п.л. 685 КО Добој.

Намјена стамбено-пословни објекат.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-38/09           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02.2009. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
       Суљкановић Енес, дипл. инж., с.р.

28.
На основу члана 27. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 112/06) и члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 19. фебруара 2009. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о утврђивању просјечне коначне 

грађевинске цијене по м2 

корисне стамбене површине 
на подручју општине Добој

Члан 1.

Утврђује се просјечна коначна грађевинска 
цијена корисне стамбене површине за 2008. 
годину у висини од 782,00 КМ по м2, која служи 
као основица израчунавања висине ренте у 2009. 
години на подручју општине Добој.

Члан 2.

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 
по м2 корисне стамбене површине на подручју 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 4/08).

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-39/09         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02.2009. г.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                    Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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29.
На основу члана 50. и 67. Закона о уређењу 

простора – пречишћени текст („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 84/02) и члана 30. Статута 
општине Добој, („Службени гласник Општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08) и Пословника Скупштине општине 
Добој, („Службени гласник општине Добој“, број: 
10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 19. фебруара 2009. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о допуни Одлуке о приступању 
измјени дијела Регулационог 

плана „ЦентарДобој“ – ревизија

Члан 1.

Допуњује се Одлука Скупштине општине 
број: 01-013-474/08 од 20.11.2008. године, тако да у 
члану 2. стоји, иза текста... „локација означених са 
бројевима 9.4. и 9.12.“ стоји и дио блока број 8.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-40/09.         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02.2009.         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

30.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04 и 42/05) и члана 
30. Статута општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) Скупштина 
општине Добој, на сједници одржаној дана 19. 
фебруара 2009. године, донијела је:

ОДЛУКУ 
о имплементацији Пројекта 

„Изградње и опремања 
посебне индустријске зоне за 

мала и средња предузећа“

I

Имплементацијом Пројекта „Изградње и 
опремања посебне индустријске зоне за мала и 

средња предузећа“ обезбиједиће се изградња 
недостајуће физичке инфраструктуре за развој 
малих и средњих предузећа на подручју општине 
Добој.

II

Предметни Пројекат је идентификован 
Стратегијом локалног економског развоја општине 
Добој у периоду 2007-2012. године у оквиру I Стра-
тешког циља „Изграђено подстицајно посло вно 
окружење и инфраструктура за развој малих и сре-
дњих предузећа“.

III

Реализација Пројеката базираће се на изради 
Студије изводљивости која подразумијева:

- истраживање и анализу потенцијалних лока-
ција,

- рјешавање имовинско-правних односа,
- законске регулативе везане за формирање ин-

д у стријске зоне,
- анализу тржишта,
- тражење потенцијалних инвеститора,
- израда регулационог плана за индустријску 

зону,
- уређење земљишта,
- изградња инфраструктуре, уређење инду стри-

јске зоне, њено парцелисање и продаја простора,
- промоција индустријске зоне.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-42/09       ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                   Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

31.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 20/08), члана 30. Статута општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 



Broj 2 Strana  49S L U @ B E N I  G L A S N I K

и 9/08) Скупштина општине Добој је на сједници 
одржаној дана 19.02.2009. године донијела:

ОДЛУКУ 
о утврђивању најниже цијене 

рада у Административној 
служби општине Добој

Члан 1.

Утврђује се најнижа цијена рада у Адми-
нистративној служби општине Добој у износу од 
100,00 КМ (сто КМ) за период од 01.11.2008. године 
до 31.01.2009. године.

Члан 2.

За период од 01.02.2009. године утврђује се 
најнижа цијена рада у износу од 120,00 КМ. 
Овлашћује се начелник општине Добој да у 
сагласности са Синдикатом општинских органа 
управе Добој а водећи рачуна о приходима и 
расходима буџета општине Добој, може утврдити 
цијену рада до износа од 150,00 КМ.

Члан 3.

У складу са овом одлуком начелник опш тине 
Добој и Синдикат општинских органа управе 
Добој извршиће измјене и допуне Поје дина чног 
колективног уговора за запослене у Адми нистра-
тивној служби општине Добој.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Добој. Ступањем на снагу ове одлуке ставља се 
ван снаге Одлука број 01-013-212/08 од 21.05.2008. 
године.

                    РЕПУБЛИКА СРПСКА 
                СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-36/09          ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02.2009. г.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                 Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

32.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 0101356/09.
Добој,  19. 02. 2009. 

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   19.  фебруара 2009. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Програм прољетне сјетве на подру-

чју општине Добој за 2009. годину. 

2. Саставни дио овог закључка чини Програм 
прољетне сјетве на подручју општине Добој за 
2009. годину. 

3. Овај закључак  објавиће се  у  „Службеном 
гласнику општине Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

 

33.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 0101355/09.
Добој,  19. 02. 2009. 

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 19. фебруара 2009. године,   
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду Одсјека цивилне 

заштите општине Добој за 2008. годину.
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2. Овај закључак  објавиће се  у  „Службеном 
гласнику општине Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

 

34.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 0101354/09.
Добој,  19. 02. 2009. 

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 19. фебруара 2009. године,   
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Програм рада Одсјека цивилне 

заштите општине Добој за 2009. годину.

2. Саставни дио овог закључка чини Програм  
рада Одсјека цивилне заштите општине Добој за 
2009. годину.

3. Овај закључак  објавиће се  у  „Службеном 
гла снику општине Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

 

35.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 0101353/09.
Добој,  19. 02. 2009. 

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 19. фебруара 2009. године,   
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о оствареном програму 

деминирања на подручју општине Добој у 2008. 
години.

2. Овај закључак  објавиће се  у  „Службеном 
гласнику општине Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

 

36.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 0101352/09.
Добој,  19. 02. 2009. 

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 19. фебруара 2009. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Програм деминирања на подручју 

општине Добој у 2009. години.

2. Саставни дио овог закључка чини Програм 
деминирања на подручју општине Добој у 2009. 
години.

3. Овај закључак  објавиће се  у  „Службеном 
гласнику општине Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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37.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 0101351/09.
Добој,  19. 02. 2009. 

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 19. фебруара 2009. године,   
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Програм  активности рјешавања 

проблематике избјеглог, расељеног становништва 
и повратника у 2009. години.

2. Саставни дио овог закључка чини Програм 
акти вности рјешавања проблематике избјеглог, расе-
љеног становништва и повратника у 2009. години.

3. Овај закључак  објавиће се  у  „Службеном 
гласнику општине Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

 

38.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 0101349/09.
Добој,  19.02.  2009. 

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 19. фебруара 2009. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о стању парничних пре д-

мета који се воде у Правобранилаштву Републике 

Српске, Сједиште замјеника у Добоју, од 01.01.2008.г. 
до 3.12.2008. године, гдје се као тужена односно 
тужилац појављује Општина Добој.

2. Овај закључак  објавиће се  у  „Службеном 
гласнику општине Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

 

39.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 0101350/09.
Добој,  19. 02. 2009. 

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 19. фебруара 2009. године,   
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о стању судског спора по 

тужби тужиоца Васиљевић Боре, против тужене 
Општине Добој бр. 085-0-П-07-000510.

2. Овлашћује се Правобранилаштво РС – Сје-
диш те замјеника у Добоју да закључи судско 
поравнање са обавезом да се тужиоцу Васиљевић 
Бори исплати износ од 5.040,00 КМ увећан за 
трошкове судског поступка а све у року од 15 дана 
од дана закључивања поравнања.

3. Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у  „Службеном гласнику општине 
Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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40.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 0101348/09.
Добој,  19. 02. 2009. 

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   19.  фебруара 2009. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Информација о додјели новчане 

помоћи за одржавање и санацију заједничких 
дијелова зграде заједницама етажних власника - 
које су завршиле обавезу регистрације.

2. Овај закључак  објавиће се  у  „Службеном 
гласнику општине Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

 

41.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 0101359/09.
Добој,  19. 02. 2009. 

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   19.  фебруара  2009. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Информација Одјељења за инспе-

кцијске и послове комуналне полиције и Одјељења 
за стамбено-комуналне послове о испоруци то п-
лотне енергије у мјесецу октобру 2008. године.

2. Констатује се да је испорука топлотне 
енергије почела на дан 04.10.2008. године без 
испуњавања услова прописаних чланом 28. Одлуке 
о општим и техничким условима за испоруку 
топлотне енергије.

3. Препоручује се надлежним органима 
предузећа АД „Градска топлана“ Добој да свим 
потрошачима којима су наплаћени рачуни за мјесец 
октобар 2008. године, изврши поврат неосновано 
наплаћених средстава за централно гријање за 
период од 04.10. до 15.10.2008. године.

4. Препоручује се корисницима комуналне 
услуге – испорука топлотне енергије да се обрате 
надлежним органима предузећа АД „Градска 
топлана“ Добој, а ради поврата средстава за грејне 
сате у периоду од 15.10. до 31.10.2008. године у 
којима због високих дневних температура није 
било испоруке топлотне енергије, односно није 
вршена комунална услуга.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске и 
послове комуналне полиције да у складу са чланом 
126. Одлуке о општим и техничким условима за 
испоруку топлотне енергије, поднесе захтјев за 
покретање прекршајног поступка против предузећа 
АД „Градска топлана“ Добој, као правног лица и 
директора, као одговорног лица у правном лицу, а 
ради прекршаја из члана 28. предметне Одлуке.

6. Предлаже се Начелнику општине да 
поднесе кривичну пријаву против одговорних 
лица у предузећу АД „Градска топлана“ Добој, а 
ради основане сумње извршења кривичног дјела 
злоупотребе овлаштења у привреди из члана 262. 
Кривичног закона РС.

7. Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

 

42.
На основу члана 121. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 20/08) члана 30. став 1. тачка 2. Статута 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 82. Пословника 
Скупштине општине Добој („Службени гласник 
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општине Добој“, број: 10/05 и 09/08) Скупштина 
општине Добој на сједници одржаној дана 
19.02.2009. године доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за 

избор директора и чланова 
управних одбора

I

Из реда службеника који имају професионално 
искуство у Комисију за избор директора установа и 
предузећа чији је оснивач општина Добој именују се:

- Ненад Палексић, дипл. правник
- Радмила Радојчић, дипл. правник
- Златко Спасојевић, професор стројарства

II

Два члана Комисије се именују са листе 
стручњака коју утврђује Скупштина општине 
Добој а која је саставни дио овог рјешења и то:

- Др Никола Гаврић
- Џемо Сламник, дипл. ецц.

III

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у Службеном гласнику општине 
Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-43/09           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 19.02.2009. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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43.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 020221233/09.
Добој, 27.01.2009.

На основу члана 43. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 51 став 1. тачка 14. Статута општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05), Начелник општине донио је:

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на допуне 

Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији 

послова и задатака Територијалне 
ватрогасне јединице Добој

Члан 1.

Даје се сагласност на допуну Правилника о 
унутрашњној организацији и систематизацији 
послова и задатака Територијалне ватрогасне 
јединице Добој.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Добој.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Обрен Петровић, с.р.

44.
На основу члана 43. Закона о локалној самоупра-

ви („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), а у складу са актом Министарства 
управе и локалне самоуправе Републике Српске 

број: 10.2-20-12-1/09 од 13.02.2009. године, Начелник 
општине Добој, доноси:

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ  
МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ДОБОЈ

1. Овим Кодексом дефинишу се смјернице 
и правила која промовишу успостављање и 
одржавање професионалне, ефикасне, економичне, 
непристрасне и транспарентне матичне службе и 
има обавезујућу снагу за све запослене у општини 
Добој, Административна служба, Одјељење за 
општу управу.

2. Сви матичари, односно запослени на 
пословима грађанских стања пажљиво су 
одабрани и примљени у радни однос у складу са 
важећим прописима Републике Српске, упознати 
су са прописима на основу којих ће вршити своје 
законске обавезе и овим кодексом.

3. Свако лице које ради на обради података за 
лична документа (изводе из матичне књиге рође
них / увјерења о држављанству) дају изјаву којом 
се обавезује да ће се придржавати овог кодекса.

4. Запослени у овом органу је дужан упознати 
се са свим прописима везаним за обављање 
свог посла и обавезати се на константно ли
чно усавршавање кроз програме обуке који се 
организују. Дужан је да поступа у складу са Уста
вом, законом и другим прописима, према пра ви-
лима струке и политички неутрално. Нико не смије 
вршити утицај на запосленог да чини нешто што је 
супротно важећим прописима.

5. Запослени су дужни омогућити заштиту 
за ко  нитости и примјену закона једнако за све 
људе без обзира на њихову религију и етни чку 
припадност, расу и пол, земљу рођења и наци она-
лност.

6. Законито обрављање послова везаних за 
издавање из матичне књиге рођених и увјерења о 
држављанству је највећи приоритет. Ако запослени 
примјети да се чини било какво кажњиво дјело, 
дужни су обавјестити надлежног руководиоца 
или надлежне институције.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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7. Запослени се неће користити било којом 
криминалном радњом или бити умијешан у било 
који облик корупције, неће прихватити поклоне или 
услуге за обављање свога посла или за необављање 
свога посла.

8. Запослени ће поштовати повјерење ја вно 
сти којој служи и неће јавно изражавати своје при-
мједбе, осим ако закон и друга обавеза ње говог 
посла не захтијева другачије. Полагаће рачу
на јавности, а предпостављене извјештавати 
у писменом облику о свом послу благовремено, 
дета љно и истинито. Чак и ако направи неку гре-
шку, поштено ће је забиљежити.

9. Запослени се неће користити службеним 
обиљежјима институције у којој раде да би 
истицали интересе било које политичке, религијске 
или друге идеологије. Понашаће се с највећом 
могућом непристрасношћу и фер односом према 
свима, користиће кодекс професионалне етике да 
одреди своје понашање.

10. Ако се појави проблем који запослени не може 
ријешити, пронаћи ће надлежно лице које га може 
ријешити или ће тражити од претпостављених 
да изнађу рјешење. Унапређивање самога себе 
сталним учењем, образовањем, професионалном 
спремношћу, личним изгледом, бити уредан како 
би презентовао своју институцију и био узоран 
грађанин.

11. Као службеник органа у коме је запослен 
посветиће се свом позиву, без обзира на личне 
проблеме. Чуваће изглед и назив надлежног 
органа.

12. Запослени ће часно и поштено обављати 
своје обавезе чувања правног поретка, те личним 
примјером показати одлучност у својој намјери.

13. Кодекс ће се објавити у „Службеном гласнику 
општине Добој.“

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02/022-1-488/09         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум, 24.02.2009. г.            Обрен Петровић, с.р.

45.
На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) и члана 51. став 
1. алинеја 8 Статута општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), Начелник 
општине Добој, доноси:

ПРАВИЛНИК 
о измјенама и допунама Правилника 

о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске 

административне службе Добој

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизаци ји 
радних мјеста Општинске административне службе 
Добој број 02-022-1-1876/08 од 30.07.2008. године 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 8/08), у 
даљем тексту: Правилник, у члану 6. тачка 4.2.2. – 
послови просторног планирања, мијењају се

Посебни услови за обављање:
Висока школска спрема, VII/1 степен школске 

спреме архитектонског или грађевинског смијера 
или смијера просторног планирања, посједовање 
потребних овлаштења из области просторног 
уређења, најмање једна година радног искуства на 
истим или сличним пословима и положен стручни 
испит, познавање рада на рачунару.

Члан 2.

У члану 6. тачка 4.2.3. – послови урбанизма, 
мијењају се

Посебни услови за обављање:
Висока или више школска спрема, VII/1 или 

VI/1 степен школске спреме грађевинског или 
архитектонског смијера или просторног планирања 
посједовање потребних овлаштења из области 
просторног уређења најмање једна година радног 
искуства на истим или сличним пословима, положен 
стручни испит, познавање рада на рачунару.

Члан 3.

Овај Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске административне 
службе Добој ступа на снагу осмог дана од дана 
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објављивања у Службеном гласнику општине 
Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-448/09           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој: 19.02.2009. г.                 Обрен Петровић, с.р.

46.
На основу члана 1, 2, 3, 4, 5, 9. тачка 5. и 23. 

Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 10/95) и члана 28. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 2/00), 
Начелник општине Добој, доноси:

НАРЕДБУ 
о обавезној систематској 

дератизацији на подручју града 
Добоја и цијелом подручју 

општине Добој у 2009. години

1. У циљу заштите становништва од појаве и 
ширења заразних болести које преносе мишеви и 
глодари, наређује се вршење обавезне систематске 
дератизације на подручју града Добоја и цијелом 
подручју општине Добој.

2. Дератизацију извршити у периоду април, мај 
„Прољетна дератизација“, и у периоду октобар, 
новембар „Јесења дератизација“, 2009. године.

3. Систематском дератизацијом обухватити све 
објекте и површине на подручју града Добоја и 
цијеле општине Добој и то:

- друштвена предузећа,
- здравствене установе,
- предшколске установе,
- школске установе,
- вјерске објекте и установе,
- депоније смећа,
- канализациону мрежу,
- водоводну мрежу,
- угоститељске објекте,
- стамбене објекте у друштвеној својини 

(подруми + поткровља и тавани),
- објекте дионичарских друштава,
- објекте, покретна и непокретна средства 

жељезничког и друмског саобраћаја,
- приватна предузећа,

- објекте пошта и телекомуникација, као и 
објекте електродистрибуције,

- приватне стамбено – породичне куће, госпо да-
рске и помоћне објекте,

- објекте друштвених установа,
- пословне објекте – у приватном власништву 

(продавнице, угоститељ. радње, фризерске радње, 
пекарске радње, сластичарске радње, све занатске 
радње и друге пословне просторије и објекте у 
приватном власништву),

- у свим другим објектима и просторијама, 
као и површинама, гдје постоје епидемиолошке 
индикације за дератизацију,

- војне објекте и установе,
- полицијске и друге објекте,
- све објекте у којима се врши производња и 

промет животних намирница и предмета опште 
употребе итд.

4. Систематску дератизацију ће извршити 
____, а на основу резултата јавног конкурса и 
одлуке Комисије за јавна надметања о избору 
најповољнијег извођача надметања.

5. Трошкове систематске дератизације у 
друштвеном сектору сносе предузећа, установе и 
друга правна лица.

6. Трошкове систематске дератизације буџе-
тских потрошача (колекторе, депоније смећа и ја-
вне површине) сноси Скупштина општине.

7. Трошкове систематске дератизације у 
пословним објектима у приватном власништву, 
стамбено-породичним зградама, господарским 
и другим помоћним објектима у приватном вла-
сништву, сносе власници приватних пословних 
обје ката, стамбено-породичних кућа, господарско-
помоћних објеката.

8. Непосредан надзор над извођењем системат-
с ке дератизације вршиће општински орган сани-
тарне инспекције.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-360/09         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 07.02.2009. г.                    Обрен Петровић, с.р.
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47.
На основу члана 60. Закона о уређењу простора 

(„Службени гласник РС“; број: 84/02) и члана 
67. Статута општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 5/05) начелник опшине 
Добој, доноси:

ОДЛУКУ 
о утврђивању Нацрта Регулационог 

плана стамбенопословног 
комплекса „Средњошколски 

центар” Добој – I фаза.

Члан 1.

Утврђује се Нацрт Регулационог плана ста мбе-
но-пословног комплекса „Средњошколски центар“ 
Добој – I фаза.

Члан 2.

Утврђени Нацрт Плана ставља се на јавни увид 
у трајању од 30 дана.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у Службеном гласнику општине 
Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-240/09.      НАЧЕЛНИК
Добој, 30.01.2009. год.      Обрен Петровић, с.р.

48.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 020221482/09
Датум, 24.02.2009. године

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), а у складу са актом Министарства 
управе и локалне самоуправе Бања Лука број: 10.2-
20-12-1/09 од 13.02.2009. године, Начелник општине 
Добој, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за ревизију 
извршених уписа у матичну књигу 

рођених и књигу држављана

I

У Комисију за ревизију извршених уписа у 
матичну књигу рођених и држављана, именује се:

1. Мр Гордана Дејановић, предсједник
2. Радмила Илић Ракић, замјеник предсједника
3. Весна Гојковић, члан

II

Именована комисија извршиће ревизију 
извршених уписа у МКР и КД у Матичној канце-
ларији Добој и 14 мјесних канцеларија општине 
Добој (Брестово, Станари, Буковица Велика, 
Мајевац, Подновље, Осјечани, Палежница, Коста-
јница, Пакленица, Липац, Бољанић, Которско, Гра-
пска и Сјенина).

III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у Службеном гласнику општине 
Добој.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Обрен Петровић, с.р.
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