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--- Op{tina Doboj ---

OP[TINE DOBOJ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
49.
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 26. марта 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 18.02.2009. године до 12.03.2009. године 
и то сљедеће одлуке:

- Одлука број: 02-022-1-28/09 од 23.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 8.000,00 КМ за Синдикалну организацију органа 
управе, са позиције Средства за помоћ Синдикалној 
организацији,

- Одлука број: 02-022-1-04-33/09 од 18.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 25.200,00 КМ за „Јосиповић“ ДОО Добој,  на име 
насипања пута у МЗ Пакленица Горња, са позиције 
Средства за одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-33/09 од 26.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 22.400,00 КМ за „Јосиповић“ ДОО Добој,  на име 
насипања пута у МЗ Пакленица Доња, са позиције 
Средства за одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-35/09 од 02.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 6.637,93 КМ за СДП БиХ ОО Добој, на 
име финансирања за први квартал 2009. године, 
са позиције Средства за финансирање политичких 
партија,

- Одлука број: 02-022-1-04-36/09 од 02.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 10.000,00 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: 02-022-1-04-64/09 од 02.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 22.400,00 КМ за „Јосиповић“ ДОО Добој, на име 
посипања локалног пута у МЗ Пакленица Горња, са 
позиције Средства за одржавањ локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-73/09 од 04.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средства у износу 
од 10.000,00 КМ за Амерички културни центар 
Добој, на име исплате уговорених обавеза према 
добављачима, са позиције Средства за финансирање 
друштвених организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-75/09 од 05.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 20.000,00 КМ за Међународни рукометни 
ТВ турнир шампиона Добој, на име активности 
око одржавања 41-ог Међународног ТВ турнира 
шампиона „Добој 2009“, са позиције Средства за 
финансирање Рукометног ТВ турнира,

- Одлука број: 02-022-1-04-76/09 од 05.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 14.000,00 КМ за „Јосиповић“ ДОО Добој, на име 
посипања локалног пута у МЗ Кожухе, са позиције 
Средства за одржавање локалних путева,
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- Одлука број: 02-022-1-04-77/09 од 10.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за ФК „Слога“ Добој, на име исплате 
средстава за други дио котизације, као и створене 
трошкове потрошње електричне енергије, воде и 
телефона, са позиције Средства за финансирање 
физичке културе,

- Одлука број: 02-022-1-04-78/09 од 10.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 8.310,00 КМ за Српску праославну 
црквену општину у Гаврићима – Пољице, на име 
исплате завршних радова извођачу на Храму 
Преподобног Сисоја Великог, са позиције Средства 
за финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-79/09 од 11.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 68.659,11 КМ за „Геокоп“ ДОО Дервента, на име 
извршених радова на асфалтирању у МЗ Липац, 
пресвлачењу спортских полигона код Гимназије 
и у МЗ Суво Поље, са позиције Средства за 
реконструкцију и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-81/09 од 11.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за ЈП „Спортско рекреациони 
центар Преслица“ Добој, на име измирења 
приспјелих обавеза и за редовно пословање, 
са позиције Средства за финансирање развоја 
туризма,

- Одлука број: 02-022-1-04-82/09 од 11.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 1.500,00 КМ за Удружење ратних 
заробљеника „Вијенац – Возућа и остали“ 
Добој, на име одржавања годишње скупштине 
Удружења и прославе крсне славе Благовести, са 
позиције Средства за финансирање друштвених 
организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-83/09 од 11.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 5.000,00 КМ за Туристичку организацју 
општине Добој, на име измирења финансијских 
обавеза према запосленим за јануар и фебруар 
2009. године, за текуће материјалне трошкове и 
обавезе према добављачима, са позиције Средства 
за финансирање развоја туризма,

- Одлука број: 02-022-1-07-40/09 од 09.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 5.000,00 КМ за ЗЕВ-а стамбене зграде 
у ул. Стефана Првовенчаног бр. 17-19 у Добоју, 
за санацију крова зграде, са позиције Средства за 
помоћ заједницама етажних власника,

- Одлука број: 02-022-1-07-42/09 од 12.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 33.749,99 КМ за КП „Прогрес“ Добој, на име 
одржавања хигијене и зеленила у граду Добоју за 
мјесец фебруар 2009. године, са позиције Средства 
за финансирање заједничке јавне комуналне 
потрошње,

- Одлука број: 02-022-1-08-12/09 од 18.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 9.000,00 КМ за Општинску борачку организа ци-
ју Добој, на име мјесечних примања и материјал них 
трошкова, са позиције Средства за финансирање 
Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-13/09 од 18.02.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 9.000,00 КМ за Општинску борачку организаци -
ју Добој, на име мјесечних примања и материјалних 
трошкова, са позиције Средства за финансирање 
Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-17/09 од 12.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 1.998,05 КМ за „Грађ-промет“ ДОО 
Добој, на име санације Спомен собе у Дому војске, 
са позиције Средства за финансирање и изградњу 
спомен обиљежја,

- Одлука број: 02-022-1-10-4/09 од 01.03.2009. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за Жупу Пресветог Срца Исусова 
Добој, на име израде и издавања књиге о повијести 
Жупе Добоја, са позиције Средства за реализацију 
заједничких пројеката.

Члан 2. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-91/09                       ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03.2009. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                                 Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.   

50.
На основу члана 13. члана 14. став 1. члана 17., 

члана 29. став 2. члана 30., члана 34. став 1. и члана 
39. став 1. Закона о грађевинском земљишту Ре-
пу блике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број:112/06) и члана 14. Статута општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“,број: 
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5/05, 3/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној 26. марта  2009. године донијела је

О Д Л У К У  
о грађевинском земљишту

I – OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се услови и начин 
одређивања градског грађевинског земљишта и 
осталог грађевинског земљишта на подручју оп-
штине Добој, предвиђеног за стамбену и другу ком-
плексну изградњу, начин коришћења, управљања и 
располагања грађевинским земљиштем у државној 
својини, као и плаћање накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта.

Члан 2.

(1) Градским грађевинским земљиштем сматра 
се изграђено и неизграђено земљиште обухваћено 
границама Урбанистичког плана „Добој 2000-те“, 
уже и шире урбано подручје, Одлука општине 
Добој,(„Службени гласник општине Добој“, број: 
5/86.).

(2) Остало грађевинско земљиште у смислу ове 
одлуке сматра се урбано подручје и грађевинско 
земљиште ван урбаног подручја одређено Прос-
торним планом општине Добој до 2011. године 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 6/91).

Члан 3.

Изградња града и насеља градског карактера 
на грађевинском земљишту обавља се у складу са 
регулационим планом или просторно-планском 
и урбанистичком документацијом (до доношења 
регулационог плана) и сматра се да је у општем 
интересу.

II – ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Члан 4.

Општина управља и располаже градским 
грађевинским земљиштем у државној својини, 
на начин и под условима предвиђеним Законом о 

грађевинском земљишту Републике Српске и овом 
Одлуком.

Члан 5.

Градско грађевинско земљиште може бити у 
државном и приватном влсништву.

Члан 6.

(1) Градско грађевинско земљиште у приват-
ном власништву је у слободном промету.

(2) Градским грађевинским земљиштем у 
приватном власништву располажу власници уз 
ограничења и под условима прописаним законом.

(3) Скупштина општине има право првокупа 
градског грађевинског  земљишта, о чему се  дужна 
изјаснити у року од 30 дана од дана подношења 
понуде.

Члан 7.

Скупштина општине може откупљивати 
грађевинска земљишта и уностити их у резервни 
фонд земљишта.

Члан 8.

(1) Општина се  стара  о уређивању градског 
грађевинског земљишта у складу са законом.

(2) Ради обезбјеђења услова за уређивање 
градског грађевинског земљишта, општина може 
да оснује предузеће или другу организацију или да 
вршење ових послова обезбиједи на други начин у 
складу са законом.

III   - УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 
ГРАДСКИМ ГРАЂЕВИНСКИМ 
ЗЕМЉИШТЕМ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1. Продаја

Члан 9.

(1) Продаја грађевинског земљишта у држав-
ној својини врши се усменим јавним надметањем 
- лицитацијом.
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(2) Одлуку о условима и начину јавне про даје 
доноси Скупштина општине на приједлог Начел-
ника општине.

(3) Продаја грађевинског земљишта у државној 
својини објављује се путем огласа у средствима 
јавног информисања – у дневном листу који је 
доступан на простору Републике Српске, најмање 
15 дана прије дана продаје, као и на огласној табли 
Општине Добој, продавца и мјесне заједнице на 
чијем се подручју грађевинско земљиште налази. 

(4) Оглас о продаји мора да садржи:

а) назив и сједиште продавца,
б) начин продаје грађевинског земљишта,
в) услове продаје грађевинског земљишта,
г) дан и мјесто одржавања продаје,
д) вријеме и начин разгледања грађевинског 

зем    љи шта и увида у документацију,
ђ) рок за подношење пријава за учешће на ли-

цитацији.

Члан 10.

(1) Поступак продаје – лицитације спроводи 
Ко  мисија за продају коју именује Скупштина 
општине, а која се састоји од предсједника и два 
члана који имају  замјенике.

(2) За предсједника, чланове комисије и њихо-
ве замјенике не могу бити именована лица код ко-
јих постоји сукоб интереса у поступку спровођења 
пред метне продаје.

Члан 11.

(1) Ако не успије прва продаја грађевинског 
земљишта, продаја ће бити поновљена, а ако не 
успије ни друга продаја, сматраће се да је јавна 
продаја безуспјешна па се продаја непокретности 
може извршити непосредном погодбом.

(2) Прва лицитација може се одржати само 
ако у њој учествује најмање три учесника, а друга 
лицитација може се одржати ако у њој учествује 
најмање два учесника.

(3) Лицитацијом руководи предсједник 
комисије.

Члан 12.

Почетну тржишну цијену градског грађевинског 
земљишта, за сваки конкретан случај утврђује 
Пореска управа Републике Српске Пословна 
јединица Добој.

Члан 13.

(1) Непосредном погодбом неизграђено градско 
грађевинско земљиште у државној својини продаје 
се уз накнаду по тржишној цијени тог земљишта 
ради грађења:

а)   објеката за службене потребе државних ор-
гана;

б)   објеката за потребе страних диипломатских 
и конзуларних представништава;

в)   објеката комуналне инфраструктуре;
г)   објеката за потребе здравства, просвјете и 

културе у државном власништву и 
д)   комплетирања грађевинске парцеле.

(2) Физичким лицима не може се продавати 
гра дско грађевинско земљиште непосредном по-
го дбом. Изузетно, физичком лицу може се про-
дати непосредном погодбом градско грађе винско 
земљиште у случају да је јавна продаја остала 
безуспјешна у складу са подзаконским про писом, 
и овом одлуком.

(3 ) Физичком лицу може се дати непосредном 
погодбом посредством замјене друга парцела, као и 
у поступку одређивања накнаде за експроприсано 
земљиште.

Члан 14.

(1) Одлуку о начину и условима продаје непо-
сре дном погодбом неизграђеног градског грађе-
винског земљишта у државној својини доноси 
Скуп штина општине на приједлог Начелника оп-
штине.

(2) Услови продаје морају да садрже:         

а )  податке о неизграђеном грађевинском земљи-
шту које се продаје,

б)   почетну продајну цијену која је утврђена у 
поступку лицитације,

в)   начин и услове плаћања куповне цијене,
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г)   вријеме и начин предаје неизграђеног град-
ског грађевинског земљишта у посјед купцу.

Члан 15

Одредбе члана 9. став 3. и 4. ове одлуке се 
примјењују и на поступак продаје непосредном 
погодбом, као и одредба члана 10. која се односи на 
именовање комисије за продају и сукоб интереса.

Члан 16.

Одредбе ове одлуке о продаји непосредном 
погодбом неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у државној својини неће се примјењивати 
на продају непосредном погодбом предвиђеном 
чланом 13. став 1. ове Одлуке. 

Члан 17.

Ако не успије прва продаја непосредном 
погодбом, продаја ће се понављати до коначне 
реализације.

Члан 18.

(1) Продајом руководи предсједник комисије за 
продају, који претходно испитује да ли су испуњени 
услови за одржавање продаје, колико је писаних 
понуда приспјело и чија је понуда најповољнија.

(2) О поступку продаје непосредном погодбом 
води се записник у који се уноси цио ток поступка 
и све понуде изјављене од појединих учесника, као 
и евентуалне приговоре који потписују чланови 
комисије и присутни.

Члан 19.

(1) Прије продаје или замјене из члана 13. став 
3., односно закључивања уговора о продаји, или 
замјени, прибавиће се мишљење правобраниоца 
Републике Српске о томе да је продаја, односно 
уговор о продаји у складу са законом.

(2) Ако правобранилац Републике Српске у року 
од 15 дана од достављања уговора не достави своје 
мишљење о уговору, уговор почиње производити 
правно дејство. 

2. Давање у закуп

Члан 20.

(1) Општина може дати у закуп на привремено 
коришћење неизграђено градско грађевинско 
земљиште у државној својини и изграђено градско 
грађевинско земљиште у државној својини које је 
у општој употреби на одређено вријеме до пет (5) 
година.

IV - НАКНАДЕ

Члан 21.

Физичка и правна лица плаћају следеће 
накнаде:

а) накнаду за уређење градског грађевинског 
земљишта

б) за природне погодности и погодности већ 
изграђене инфраструктуре 

в) за трајно кориштење градског грађевинског 
земљишта

Члан 22.

(1) Физичко и правно лице које је инвеститор 
изградње објекта на градском грађевинском 
земљишту дужно је да плати:

а)  накнаду за трошкове уређења градског грађе-
винског земљишта

б) накнаду из основа природних погодности 
град  ског грађевинског земљишта и погодности већ 
из гра ђене комуналне инфраструктуре које могу 
нас тати приликом кориштења тог земљишта, а које 
ни су резул тат улагања средстава  власника не крет-
нина – једнократна рента.

(2) Износ накнаде за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта и износ накнаде 
за природне погодности градског грађевинског 
земљишта утврђују се рјешењем о урбанистичкој 
сагласности по јединици корисне површине објек-
та који ће се градити (КМ/м2), а коначан износ 
накнада утврдиће се у поступку издавања одобрења 
за грађење.

(3) Лицу  које је инвеститор изградње објекта на 
градском грађевинском земљишту не може се из-
дати одобрење за грађење, нити се може извршити 
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укњижење права грађења у земљишним и другим 
јавним књигама док не поднесе доказ да је плаћена 
накнада за трошкове уређења и једнократна рента.

1. Накнада за уређење градског грађеви н с ког 
земљишта.

Члан 23.

(1) Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта обухвата стварне  трошкове припремања 
и опремања грађевинског земљишта као што је 
предвиђено регулационим или урбанистичким 
планом или просторно – планском документацијом 
(до доношења регулационог или урбанистичког 
плана).

(2) Износ накнаде за уређење градског грађе-
винског земљишта утврђује се сагласно Про граму 
уређења градског грађевинског земљишта.

(3)  Накнада за уређење грађевинског земљишта 
утврђује се на основу корисне површине објекта, 
по методи одређеној важећим стандардима JUS 
U.C2.100.

Члан 24.

Накнаду за уређење градског грађевинског 
земљишта плаћају инвеститори грађевине која се 
гради на том земљишту према јединици корисне 
површине објекта за чију изградњу се издаје 
урбанистичка сагласност. 

Члан 25.

(1) Ако се објекат гради на градском грађе-
винском земљишту које није уређено, инвеститор 
је дужан да изврши уређење на цијелој површини 
грађевинске парцеле сагласно урбанистичко 
–техничким и другим условима утврђеним у 
урбанистичкој сагласности.

(2) Код доградње и надоградње постојећих 
објеката, односно код замјене старог објекта новим 
објектом, инвеститор плаћа разлику накнаде за 
уређење грађевинског земљишта за површину 
дограђеног дијела, односно разлику у површини 
између новог и старог објекта.

(3) Постојеће (старо) стање утврђује се на основу 
евиденције из јавних књига што је дужан доказати 
инвеститор.

(4) Код претварања таванског простора у стам-
бени или пословни простор плаћа се пуни износ 
накнаде.

Члан 26.

(1) Према степену опремљености, грађевинска 
парцела на којој се гради објекат, у смислу ове 
Одлуке, може бити: урађена, дјелимично уређена 
и неуређена парцела.

(2) Уређена парцела је грађевинска парцела 
опремљена инфраструктуром неопходном за 
функционисање објекта (приступ, вода, струја) 
на удаљености до 50 метара од најближе границе 
парцеле.

(3) Дјелимично уређена парцела је грађевинска 
парцела која има обезбијеђен прикључак на бар 
један од напријед наведених инфраструктурних 
прикључака.

(4) Неуређена парцела је грађевинска парцела 
која није опремљена инфраструктуром неопходном 
за функционисање објекта (приступ, вода, струја) 
односно могућност прикључка на исту је на 
удаљености већој од 50 м, од најближе границе 
парцеле. 

(5) Под парцелом се подразумијева површина 
земљишта која је планом дефинисана нумерички 
и графички и намијењена је за изградњу и редовну 
употребу једне или више грађевине.

Члан 27.

(1) Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта утврђује се на основу Програма уређења 
грађевинског земљишта, а према зонама, које су 
саставни дио ове одлуке. 

(2) Саставни дио ове одлуке је опис граница 
обухвата градског и осталог грађевинског зем-
љишта са графичким приказом.
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Члан 28.

(1) Накнада  за уређење грађевинског земљишта 
обухвата накнаду за припремање грађевинског 
земљишта и накнаду за опремање грађевинског 
земљишта по зонама, а у складу са Програмом 
уређења грађевинског земљишта.

(2) Инвеститор који гради објекат на уређеној 
или дјелимично уређеној парцели обавезан је да 
плати 70% од висине накнаде утврђене Програмом 
уређења грађевинског земљишта по зонама, без 
обзира на степен опремељености локације и изврши 
уређење на цијелој површини грађевинске парцеле 
у складу са урбанистичко-техничким условима.

(3) Инвеститор који гради објекат на неуређе  ној 
пар цели није дужан да плати накнаду за трошкове 
уређења грађевинске парцеле, али је дужан да из-
врши уређење на цијелој површини грађевинске 
парцеле, односно да изгради инфраструктуру 
неоп ходну за функционисање објекта, у складу 
са урбанистичко-техничким и другим условима 
утврђеним у урбанистичкој сагласности.

(4) Накнада за уређење грађевинског земљишта 
и ренте за привремене објекте плаћају се у износу 
20% од висине накнаде трошкова уређења и ренте 
за конкретну локацију, осим за привремене објекте 
на којима се плаћа закуп земљишта или накнада за 
коришћење јавне површине.

Члан 29.

(1) За опремање грађевинске парцеле недо-
ста јућом инфраструктуром у складу са урбани-
стичко-техничким условима, инвеститор може са 
општином да закључи уговор о финансирању и 
динамици уређења грађевинског земљишта.

(2) Орган управе надлежан за просторно 
уре ђење не може да изда одобрење за грађење 
уколико грађевинска парцела нема приступни пут, 
водоводну и електро инфраструктуру.

(2)    Накнада за природне погодности и 
погодно сти изграђене инфраструктуре 
(једнократна  рента). 

Члан 30.

(1) Градско грађевинско земљиште из основа 
природних погодности тог земљишта и погодноси 

већ изграђене комуналне инфраструктуре које 
могу настати приликом коришћења тог земљишта 
( једнократна рента) дијели се на шест зона.

(2) Зоне се утврђују на основу положаја земљи-
шта, степена опремљености земљишта комуналним 
објектима и инсталацијама, саобраћајне пове зано-
сти, врсте и капацитета објекта за свакодневно и 
периодично снабдијевање, степена покривености 
објектима за здравствену заштиту, школство, 
културу и дјечију заштиту, природних и еколошких 
услова коришћења земљишта, као што су наро чито 
нагиб терена, оријентација, осунчаност, темпе-
рату ра ваздуха, вјетрови и загађеност ваздуха. 

Члан 31.

Као основица за израчунавање висине ренте 
служи просјечна коначна грађевинска цијена из 
претходне године м2, корисне стамбене површине 
на подручју општине. Просјечну коначну 
грађевинску цијену утврђује одлуком скупштина 
општине, сваке године, а најкасније до 31. марта 
текуће године.

Члан 32.

Просјечна коначана грађевинска цијена из 
претходног члана валоризује се у току године 
свака три мјесеца на основу индекса раста 
цијена грађевинских радова у високоградњи и 
нискоградњи по сумарној методологији и подацима 
које објављује Завод за статистику.

Члан 33.

(1) Висина једнократне ренте по 1 м2 корисне 
површине (КП) објекта, који ће се градити на 
градском грађевинском земљишту, утврђује се 
у процентима од просјечне коначне грађевинске 
цијене 1 м2 КСП, утврђене на начин предвиђен 
одредбом члана 30.  до 32. ове  Одлуке, и по зонама 
износи:

а)   у првој зони..........................................6%
б)  у другој зони.........................................5%
в)  у трећој зони .........................................4%
г)  у четвртој зони..................................... 3%
д)  у петој зони ...........................................2%
ђ)  у шестој зони ........................................1%
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(2) Коначна корисна површина грађевине која се  
гради, утврђује се на основу изведбеног пројекта у 
складу са стандардима.

Члан 34.

Рента и накнада трошкова уређења не плаћају се 
за градско грађевинско земљиште, намијењено за 
изградњу уређаја, инсталација и објеката комуналне 
инфраструктуре (осим за управне зграде).

Члан 35.

У објекте комуналне инфраструктуре спадају: 
водовод, водозахватне грађевине, канализација, 
топловод, гасовод, јавна расвјета, саобраћајнице, 
депоније, гробља, јавно зеленило (скверови, паркови 
и пр-шуме), ПТТ, ТВ и кабловске инсталације, 
уређаји мобилне телефоније, паркиралишта, 
јавна купатила, јавни WC, кафилерије, депои 
саобраћајних предузећа, плаже, уређене обале, 
кејови, електроинсталације, трафостанице и остали 
објекти нискоградње. 

(3) Нaкнада за трајно коришћење градског 
грађевинског земљишта (трајна рента) 

Члан 36.

(1) За коришћење градског грађевинског земљи-
шта плаћа се накнада према мјерилима за изграђено 
градско грађевинско земљиште.

(2)  Накнада за коришћење градског грађевинског 
земљиштља почиње се плаћати од првог дана 
наредног мјесеца у којем је издато одобрење 
за употребу објекта односно од дана почетка 
коришћења објекта.

Члан 37

Накнада за коришћење градског грађевинског 
земљиштља плаћа се према изграђеној нето 
корисној површини м2, стамбеног, односно 
пословног простора, као и према јединици мјере 
површине грађевинског земљишта м2, за отворени 
простор складиште, стоваришта, фабрички круг и 
отворене просторе. 

Члан 38.

(1) Висина накнаде за коришћење градског грађе-
винског земљиша  се обрачунава према формули 
(ПГЦ х 0,01%хК) гдје је:

а) ПГЦ - просјечна коначна грађевинска цијена 
из претходне године м2  корисне стамбене површине 
на подручју Општине Добој,

б) 0,01 % - однос накнаде за кориштење градског 
грађевинског земљишта према просјечној цијени из 
претходне године м2 корисне стамбене површине 
на подручју општине Добој.

в) К - коефицијент категорије земљишта према 
погодносима које пружа, положају и одређеној 
намјени кориштења. 

(2) Висина накнаде за кориштење градског 
грађевинског земљишта по м2 корисне површине 
стамбеног и помоћног простора, за један мјесец 
износи:

- у првој зони         ПГЦ х 0,01 % х 1,00 (КМ/м2)
- у другој зони       ПГЦ х 0,01 % х 0,90 (КМ/м2)
- у трећој зони       ПГЦ х 0,01 % х 0,80 (КМ/м2)
- у четвртој зони   ПГЦ х 0,01 % х 0,70 (КМ/м2)
- у петој зони         ПГЦ х 0,01 % х 0,60 (КМ/м2)

(3) Висина накнаде за коришћење градског 
грађевинског земљишта по м2, корисне површине 
пословног простора и земљишта које служи за 
редовну употребу пословног простора за један 
мјесец износи:

- у првој зони         ПГЦ х 0,01% х 1,00 (КМ/м2),
- у другој зони       ПГЦ х 0,01% х 0,95 (КМ/м2),
- у трећој зони        ПГЦ х 0,01% х 0,09 (КМ/м2),
- у четвртој зони    ПГЦ х 0,01% х 0,85 (КМ/м2),
- у петој зони          ПГЦ х 0,01% х 0,80 (КМ/м2),
- у шестој зони        ПГЦ х 0,01% х 0,75 (КМ/м2)

(4) Висина накнаде за кориштење градског 
грађевинског земљишта за правна и физичка 
лица која се баве дјелатностима производње, 
као и комунална јавна предузећа по м2, градског 
грађевинског земљишта које се користи укључујући 
и земљиште испод објекта, за један мјесец износи:

- у првој зони        ПГЦ х 0,01% х 1,00  (КМ/м2),
- у другој зони       ПГЦ х 0,01% х 0,95 (КМ/м2),
- у трећој зони        ПГЦ х 0,01% х 0,90 (КМ/м2),
- у четвртој зони    ПГЦ х 0,01% х 0,80 (КМ/м2),



Broj 3 Strana  69S L U @ B E N I  G L A S N I K

- у петој зони          ПГЦ х 0,01% х 0,65 (КМ/м2),
- у шестој зони       ПГЦ х 0,01% х 0,55  (КМ/м2)

(5) Обрачун накнаде за коришћење градског 
грађевинског земљишта врши се према датој 
формули, чији се резултат множи са корисном 
површином објекта, односно земљишта, исказаној 
у м2, и обрачунским периодом за који се издаје 
рјешење.

(6) Јавне установе које се финансирају дјелимич-
но или у цјелости средствима буџета општине 
Добој, ослобађају се накнаде за коришћшење град-
ског грађевинског земљишта у цијелости, као и 
вјерски, културни, школски, стадионски објекти у 
државној својини, дом здравља и ватрогасни дом. 

 (7) Рјешење о одређивању накнаде за коришћење 
градског грађевинског земљишта доноси надлежни 
орган управе за комуналне послове.

V - КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 
НАКНАДА И ФИНАНСИРАЊЕ 
УРЕЂИВАЊА ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 39.

Средства која се остварују из накнада за градско 
грађевинско земљишта (накнада за продато 
градско грађевинско земљиште у државној својини 
непосредном погодбом, накнада за уређење 
градског грађевинског земљишта, накнада за 
природне погодности, накнада за трајно коришћење 
градског грађевинског земљишта) користе се за 
трошкове уређења земљишта и трошкове израде 
просторно планске документације у складу са 
важећим законима.

Члан 40.

(1) Финансирање уређивања грађевинског 
земљишта обезбјеђује се из:

а) средстава буџета општине,
б) средстава закупнине земљишта у државној 

својини,
в) цијена комуналних услуга на бази програма,
г) накнаде инвеститора за уређивање земљишта 

на бази програма,

д) накнаде инвеститора за прикључак на мрежу 
и објекат инфраструктуре на бази програма,

ђ) накнаде за привремено коришћење земљишта 
и привремени прикључак на бази програма,

е) накнаде за коришћење земљишта и 
комуналних добара на бази програма,

ж) комуналних такси на бази програма,
з) средства бесправних градитеља чији се 

објекти уклапају у просторни и урбане планове, а 
изграђени су до ступања на снагу Закона о градском 
грађевинском земљишту Републике Српске, 

и) из пореза на увећану (капитално) вриједност,
ј) из пореза на имовину,
к) из пореза на промет  некретнина,
л) из пореза на насљеђе и поклон,
љ) из кредита домаћих и страних банака, 

посебно хипотекарних кредита,
м) из средстава буџета Републике, самодо при-

носа и других средстава.

(2) Средства из претходног става овог члана 
искључиво су намијењена за уређење градског 
грађевинског земљишта које обухвата стварне 
трошкове припремања и опремања грађевинског 
земљишта, као што је то предвиђено регулационим 
и урбанистичким планом.

(3) Скупштина општине обавезна је да донесе 
дугорочни, средњорочни и годишњи про грам из-
гра дње и уређења простора, као основ одређи-
вања цијене комуналних услуга, накнада и дру гих 
инструмената финансирања грађевинског земљи-
шта.

(4) Дугорочни програм из претходног става 
Скупшштина општине доноси за мандатни период 
локалног управног апарата

VI - ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ

Члан  41.

Остало грађевинско земљише обухвата грађе-
винско земљиште у државној својини и грађевинско 
земљиште у приватној својини.

Остало грађевинско земљиште у смислу ове 
одлуке је изграђено и неизграђено земљиште нами-
јењено за изградњу објеката у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора, а које се налази ван 
зоне градског грађевинског земљишта, које је 
обухваћено Просторним планом.
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Члан 42.

Инвеститор, који гради објекат на осталом 
грађевинском земљишту није дужан да плати 
накнаду за трошкове уређења грађевинске парцеле, 
али је дужан да изврши уређење на цијелој 
површини грађевинске парцеле, односно да изгради 
инфраструктуру неопходну за функционисање 
предметног објекта – сагласно урбанистичко–
техничким и другим условима, утврђеним у 
урбанистичкој сагласности.

Члан 43.

Рента за остало грађевинско земљиште утврђује 
се у висини 1% од просјечне коначне грађевинске 
цијене 1 м2, корисне стамбене површине, утврђене 
на начин предвиђен одредбом члана 30 до 32. ове 
одлуке. 

VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШЕНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 44.

Поступак покренут до дана ступања на снагу 
ове одлуке окончаће се по одредбама одлуке која је 
била на снази у вријеме покретања поступка. 

Члан 45.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 1/01, 
2/01, 7/03, 9/03, 4/04, 9/05 и 13/08).

Члан 46.

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

Број: 01-013-77/09        П Р Е Д С Ј Е Д Н  И К 
Датум: 26. 03. 2009. г.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
       Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

51.
На основу члана 30. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 20/08) и члана 4. Одлуке о начину додјеле 
буџетских средстава појединцима и непрофитним 

организацијама („Службени гласник РС“, број: 
3/08), члана 30. и 65. став 2. 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 26.03.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ  
о начину расподјеле буџетских 

средстава намијењених за 
финансирање спорта и физичке 

културе у 2009. години

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови за стицање 
права на додјелу планираних буџетских средстава 
за финансирање спорта и физичке културе, 
критеријуми за расподјелу и вођење евиденције о 
додијељеним средствима.

Члан 2.

Право за подјелу планираних буџетских сре д-
става имају оне спортске организације на подручју 
општине Добој, које испуњавају сљедеће услове:

- да су уредно регистроване код надлежног 
органа у складу са Законом о спорту,

- да имају легалне органе руковођења и на д-
зора,

- да имају жиро рачун,
- да су потписници Уговора о удруживању у Оп-

шти нски спортски савез Добој,
- да надлежном органу општине Добој и Оп-

штинском спортском савезу благовремено и уредно 
достављају програм рада и финансијски план за 
текућу годину, те извјештај о раду и финансијски 
извјештај са показатељима за претходну годину.

Члан 3.

Планирана буџетска средства од 400.000,00 КМ 
за физичку културу у текућој години општина До-
бој ће квартално уплаћивати на рачун Општинског 
спортског савеза Добој, а у складу са остварењем 
буџета.
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Члан 4.

Општински спортски савез Добој ће на основу 
ове одлуке донијети Правилник о распо дјели фина н -
сијских средстава спортским органи зацијама.

Члан 5.

Буџетска средства за финансирање физичке 
културе расподјељиваће се:

1. За материјалне трошкове канцеларије Оп-
шти нског спортског савеза и за лична примања 
запо слених радника у висини од 40,5% буџетских 
средстава

2. За финансирање спортских организација и 
дру штава у висини од 57% буџетских средстава

3. За измирење дугова из претходних година у 
висини од 2,5% буџетских средстава

Члан 6.

Средства из члана 5. тачке 2. ове одлуке распо-
дјељиваће се на следећи начин:

1. Фудбал    52%
2. Рукомет    19%
3. Одбојка, кошарка и атлетика 12%
4. Борилачки  и остали 
    спортови, друштва и удружења 17%

Члан 7.

Средства намијењена за интервенције у области 
образовања, културе и спорта додјељиваће на-
челник општине на основу захтјева спортских 
организација и Приједлога Одјељења за привреду 
и друштвене дјелатности.

Члан 8.

За провођење ове одлуке задужено је Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности општинске 
административне службе Добој.

Члан 9.

Спортске организације су обавезне достављати 
извјештаје о утрошку добијених средстава Оп-
штинском спортском савезу, а Савез начелнику 
општине и Скупштини општине путем Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности.

Члан 10.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-133/09   ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                   Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

52.                                                                                                             
На основу члана 12. Закона о систему јавних 

служби («Сл. гласник Републике Српске», број: 
68/07), члана 60. Закона о социјалној заштити 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 5/93, 
15/96 и 110/03) и члана 30. Статута општине Добој 
(«Сл. гласник општине Добој» број 5/05 и 3/08), 
Скупштина општине на сједници одржаној дана  
26. марта  2009. године, доноси

О Д Л У К У  
о оснивању Центра за социјални 

рад Добој - пречишћен  текст

Члан 1.

Овом одлуком Скупштина општине Добој  
оснива Јавну установу Центар за социјални рад 
Добој у даљем тексту Центар.

Члан 2.

Јавна установа  Центар за социјални рад Добој је 
смје штена у Добоју у ул. Краља Драгутина бр. 60.

Члан 3.

1. Дјелатност Центра је социјални рад и 
социјална заштита – 85324 ;

а)  пружа прву стручну  помоћ грађанима, 
б)  рјешава у првом степену о остваривању 

права утврђених Законом о социјалној заштити 
и Одлуком о проширеним правима у општини 
Добој,

ц) рјешава у првом степену о остваривању права 
из области дјечије заштите,

д) рјешава у првом степену о остваривању 
права из области породично-правне заштите и 
старатељства,
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е)  ради на провођењу мјера кривично-правне 
за штите малољетних лица,

ф) пружа  социјалне  услуге у поступку рјеша-
вања о правима из области социјалне заштите,

г)  врши надзор хранитељским породицама,
х)  води евиденцију и документацију о правима, 

пруженим услугама и преузетим мјерама у оквиру 
своје дјелатности и издаје увјерења  на основу 
евиденције,

и)  врши исплату новчаних права утврђених 
овим законом.

2. Поред послова из става 1 овог члана, Центар 
обавља и стручне послове у провођењу социјалне 
заштите и социјалног рада породичне  и дјечије 
заштите и то:

а)  открива и прати социјалне потребе  грађана и 
проблеме у области социјалне заштите,

б)  предлаже и предузима мјере у рјешавању 
социјалних потреба грађана и прати њихово 
извршење,

ц)  предлаже мјере за унапређивање социјалне 
заштите и планирање развоја система социјалне 
заштите у локалним заједницама, организује и 
проводи одговарајуће облике социјалне и дјечије 
заштите и  непосредно пружа социјалне услуге,

д) прати стање у области дјечије заштите, 
покреће иницијативе и предлаже мјере  за       
унапређење система дјечије заштите,

е) развија и унапређује превентивне акти-
вности које доприносе спречавању и сузбијању       
социјалних  проблема,

ф) пружа дијагностичке услуге, проводи одго-
варјући третман, савјетодавне, терапијске услуге и 
стручну помоћ корисницима,

г) подстиче организује и координира профе-
сионални и добровољни рад у области социјалне 
заштите,

х) ради на развоју разноврсних модела збри-
ња вања корисника у заједници и социјалних 
услуга у складу са потребама корисника, развија 
социјални рад у заједници,

и) подстиче и развија самопомоћ добровољни 
рад, међуљудску солидарност, добровољне и   хума-
ни тарне дјелатности,

ј) Обавља послове савјетовалишта за про-
блеме брака и породице, васпитања дјеце,  усвајања, 
односа родитеља и дјеце,

к) обавља аналитичко-истраживачке  послове,
л) оснива прихватну станицу за дјецу и 

омладину у којој врши прихват и краткотрајан  

смјештај дјеце и омладине која се нађу у скитњи, 
просјачењу или другим случајевима,

љ)  врши и друге послове  утврђене законом и 
одлуком Скупштине општине.

Члан 4.

Средства за оснивање и почетак рада Центра 
обезбјеђују се у буџету општине а у складу са 
Законом о социјалној заштити.

Члан 5.

Оснивач  обезбјеђује услове за функционисање 
Центра и именује органе управљања Центра – 
(Управни одбор и директора).

Члан 6.

Директора  Центра именује Скупштина након 
проведеног отвореног поступка избора кандидата 
на основу критерија прописаних Законом о 
министарским, владиним и др. именовањима.

Члан 7.

Управни одбор Центра броји  пет  чланова који 
се именују на период од 4 године. 

Управни одбор именује и разрјешава Оснивач 
на начин и по поступку у складу са Законом о 
министарским владиним и др. именовањима 
Републике Српске.

Запослени у Центру не могу бити чланови  
Управног одбора Центра.

Члан  8.

Статут Центра ће се ускладити са овом одлуком 
у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан  9.

Разрјешење члана Управног одбора из реда 
за по слених, и провођење поступка јавне конку-
ре нције за именовање нових чланова Управног 
одбора Центра, извршиће се у складу са законом, 
овом одлуком и статутом у року од  90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 10.

Међусобна права и обавезе Центра и оснивача 
регулисана су Законом о јавним службама («Сл.
гласник Републике Српске», број: 68/07).

Члан 11.

Ова одлука је пречишћени текст Одлуке о 
оснивању бр. 01-012-2-8-6/93 од 12.12.1993. годи не 
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о осни-
вању Центра бр. 01-012-2-10-5/99 од 31.08.1999.
године и Одлуке о измјенама и  допунама Одлу ке о 
оснивању Центра за социјални рад Добој број: 01-
013-242/05 од 01.12.2005. године.                                                                                                                                         

Члан 12.

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

Број:01-013-132/09.                  ПРЕДСЈЕДНИК   
Дана:26.03.2009. г.         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                 Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

53.
На основу одредби члана 4. Закона о промету 

непокретности („Сл. лист СР БиХ“, број: 38/78 и 
4/88) и 30. Статута општине Добој („Сл. гласник 
општине Добој“, број: 5/2005), на сједници одржаној 
дана 26. марта 2009. године, Скупштина општине 
Добој, доноси:

ОДЛУКУ  
о утврђивању измјене статуса 

непокретности у општој употреби

Члан 1.

Утврђује се да је изгубило статус непокретности 
у општој употреби земљиште означено са:

- к.ч. нови број 6507/2, бара звана „Улица“, 
површине 50 м2, уписана у Пл. 724, к.о. Добој, 
корисник Путови.

што по старом операту одговара бројевима:
- к.ч. 274/7, звана „Бара“, пов. 50 м2, уписана у ЗК 

Ул број 696, к.о. Добој, исказ I, јавно добро.

Члан 2.

У земљишним књигама Основног суда у Добоју 
брисаће се упис земљишта из члана 1.- Исказ 1. 
јавно добро, а наведено земљиште ће се уписати 
као државна својина, у одговарајућем земљишно-
књижном улошку, у коме је уписано земљиште 
чији је носилац права Општина Добој, као и 
у катастарском операту Републичке управе за 
геодетске и имовинско правне послове Подручна 
јединица Добој.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-138/09.            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                   Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

54.
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 26.03.2009. године донијела је:

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 70.000,00 КМ (седамдесетхиљада 
КМ) за изградњу спомен храма Рођење Пресвете 
Богородице у Добоју.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој теретиће потрошачку јединицу 
0028 180 Одјељење за борачко инвалидску зашти-
ту, економски код 614 300 под.ек. код 180 002 
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- Средства за учешће у финансирању изградње 
спомен обиљежја.

Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун 
извођача радова А.Д. „Аутокомерц“ из Добоја на 
жиро рачун 552-016-00013219-71 код Хипо Алпе 
Адриа ЈИБ 4400119190005.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-81/09               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                   Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

55.
На основу члана 8. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник РС“, број: 112/06), 
члана 29. и 31. Закона о промету непокретности 
(„Службени гласник РС“, број: 29/94), члана 30. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) члана 30. Статута 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05 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 
26.03.2009. године донијела:

ОДЛУКУ  
о неприхватању понуде

Члан 1.

Не прихвата се понуда Микеревић (Љубе) Руже 
за некретнине означене са к.ч. број 1950 КО Добој 
а што по старом премјеру одговара з.к.ул. 3657 КО 
Добој к.ч. 1209/24 површине 245 м2 КО Добој које 
су Скупштини општине Добој понуђене по цијени 
од 5.000,00 КМ за укупну површину увећану за 
обрачунати износ пореза на промет некретнина.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-80/09      ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

56.
На основу члана 29. Закона о промету 

непокретности („Службени гласник РС“, број: 
29/94), члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, 101/04, 42/05 и 118/05) 
члана 30. 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 26.03.2009. године донијела:

ОДЛУКУ  
о прихватању понуде

Члан 1.

Прихвата се понуда Шкребо Ибрахима Реџе 
и Карић Бегана Хусеина за куповину земљишта 
уписаног у п.л. 4479/0 КО Добој пут без ознаке у 
укупној површини од 160 м2. које су Скупштини 
општине Добој понуђене по цијени од 4.000,00 КМ 
за укупну повшрину увећану за обрачунати износ 
ПДВ-а.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
биће објављена у Службеном гласнику општине 
Добој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-140/09       ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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57.
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   
26.  марта  2009. године,  доноси 

З А К Љ У Ч A K
1.  Нацрт Одлуке о допунским правима бораца, 

ратних војних инвалида и породица погинулих 
бораца суштински и формално технички је 
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

2.  Задужује се Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту Добој, да у складу са Одлуком о јавним 
расправама у општини Добој („Сл. гласник опш-
тине Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну 
расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене 
на јавној расправи и припреми приједлог Одлуке 
о допунским правима бораца, ратних војних инва-
лида и породица погинулих бораца

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-87/09.              ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

58.
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   26.  
марта   2009. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се План уписа ученика у I разред 

средњих школа на подручју општине Добој за 
школску 2009- 2010. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-85/09.              ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

59.
На основу члана 23. Закона о грађевинском 

земљишту («Службени гласник Републике Срп-
ске», број: 112/06) и члана 30. Статута општине 
До бој, («Слу ж бени гласник општине Добој», број: 
5/05), Скупштина општине на сједници одржаној 
дана  26. марта 2009. године,  доноси 

П Р О Г Р А М 
уређења грађевинског 

земљишта за 2009. годину

Програм уређења градског грађевинског 
земљишта и осталог грађевинског земљишта у 
урбаном подручју општине обухвата уређивање 
грађевинског земљишта, улагања у припрему 
и изградњу комуналних  објеката од значаја за 
општину. Програм се заснива на рјешењима и 
условима садржаним у законима, одлукама и 
прописима којима се уређују односи у области 
земљишне политике и грађења.

Основна опредјељења програма су:

- рационално кориштење грађевинског земљи-
шта и боље искориштење постојећих капацитета 
инфраструктурних система,

- идентификација расположивог  грађевинског 
земљишта и његовог вредновања,

Програм уређења грађевинског земљишта обу-
хвата радове и активности на:

- припремању грађевинског земљишта за 
изградњу (израду геодетских карата, геотехничка 
и друга испитивања земљишта ради утврђивања 
чињеница и околности релевантних за грађење, 
израду одговарајућих планских докумената, 
рјешавање имовинско–правних односа у вези са 
земљиштем, објектима, усјевима, засадима и сл. 
израду техничке документације за објекте, уређаје 
и инсталације, физичко уклањање објеката са 
површине земљишта ради привођења земљишта 
коначној намјени, друге потребне радове осим оних 
који спадају у категорију опремања земљишта).

- опремању грађевинског земљишта која обу-
хвата изградњу инфраструктурних објеката, уре-
ђа ја и инсталација за саобраћај, за снабдијевање 
електричном енергијом, за поштанске и телефонске 
везе, за комуналне дјелатности. Ови објекти могу 
бити магистралног, примарног или секундарног 
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карактера у зависности од њиховог просторног 
обухвата, значаја у систему и капацитету. 

ПЛАН ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЗА 2009. 
ГОДИНУ

По одредбама члана 33. став 2. Закона о гра-
ђе винском земљишту («Службени гласник Репу-
блике Српске», број: 112/06), буџетска средства 
прикупљена по основу накнада за уређење 
градског грађевинског земљишта и накнада за 
коришћење градског грађевинског земљишта 
(рента) искључиво се користе за трошкове уређења 
земљишта и трошкове израде просторно планске 
документације.

1. ПРИХОДИ

Накнада по основу уређења градског грађе ви н-
ског земљишта 

          5.050.000,00 КМ

Накнада за земљишну ренту  
(рента)          2.400.000,00 КМ 

____________________________________
УКУПНО ПРИХОДИ            7.450.000,00 КМ    

Просторне цјелине које су обухваћене Програ-
мом уређења градског грађевинског земљишта по-
ди јељене су на 6 зона.

Трошкови уређења грађевинског земљишта по 
зонама које су одређене Одлуком о грађевинском 
земљишту обрачунавају се по метру квадратном 
нето површине објекта који ће се градити.

ЗОНЕ

ТРОШКО ВИ 
УРЕ ЂЕ ЊА ПО 
м2 КОРИС НЕ 
ПОВРШИ НЕ 

(КМ)

ПРОСЈЕЧНИ 
КОЕФИЦИЈЕ НТИ 
ОПРЕМЉЕ НОСТ 
ГРАЂЕВИНС КОГ 
ЗЕМЉИШТА ПО 

ЗОНАМА

ТРОШКОВИ 
УРЕЂЕЊА ПО 
м2 КОРИ СНЕ 

ПОВРШИ НЕ ПО 
ЗОНАМА (КМ)

ТРОШКО ВИ УРЕ-
ЂЕЊА ПО м2 

КОРИСНЕ ПОВРШИ-
НЕ УМАЊЕ НЕ ЗА 30% 

(КМ)

I 170 1.00 170 119
II 170 0,80 136 95,2
III 170 0,70 119 83,3
IV 170 0,55 93,5 65,45
V 170 0.20 34 23,8
VI 170 0.15 25.5 17,85

Инвеститор који гради објекат на уређеном 
или дјелимично уређеном земљишту (парцели) 
обавезан је да плати 70% од укупне накнаде 
по зонама без обзира на степен опремљености 
локације и да изврши уређење на цијелој површини 
грађевинске парцеле у складу са урбанистичко- 
техничким условима.

Остало грађевинско земљиште одређено Одлу-
ком о грађевинском земљишту не подлијеже  пла-
ћању обавезе по основу уређења грађевинског зем-
љишта. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број:  01-013-78/09.                  ПРЕДСЈЕДНИК              
Добој,  26.03.2009.г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                 
                                  Суљкановић Енес, дипл. инж. с.р.
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60.
На основу члана 14. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 11/95, 18/95 и 51/02) и члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05) Скупштина општине Добој, на сједници одржаној 26.03.2009. године, доноси:

ПРОГРАМ  
одржавања и обнављања објеката заједничке 

комуналне потрошње за 2009. годину

Р. бр. ВРСТА ПОСЛОВА Јед. 
мјере Количина Износ у КМ 

са ПДВ
1. 2. 3. 4. 5.

1.
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ, ЗЕЛЕНИХ 
И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБНАВЉАЊЕ 
ЗЕЛЕНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

664.760

1.1 Чишћење зелених јавних површина м2 5.333.330 112.000
1.2 Истресање корпи за смеће на зеленим јавним површинама ком 18.840 3.700
1.3 Кошење траве м2 970.000 54.000
1.4 Окопавање и пљевљење цвијећа, шибља и растиња... м2 16.400 12.000
1.5 Шишање живе ограде м 4.500 19.000
1.6 Сјеча стабала ком 5 900
1.7 Орезивање грана и премазивање фунгицидом и калемарским 

воском ком 20 2.400

1.8 Третирање корова хемијским средствима м2 800 960
1.9 Чишћење асфалтних површина м2 12.549.324 296.300
1.10 Стругање око ивичњака м 72.208 10.000
1.11 Чишћење ригола м 7.500 3.000
1.12 Истресање корпи са асфалтних површина ком 12.560 2.500
1.13 Прање улица м3 10.280 40.000
1.14 Обнављање живе ограде м 51 600
1.15 Сијање траве м2 2.450 3.400
1.16 Садња цвијећа и садница паушал 54.000
1.17 Наводњавање зелених површина м3 9.350 40.000
1.18 Ванредни послови:

а) постављање и скидање застава, транспарената и сл.
б) постављање жардињера
в) уклањање дивљих депонија
г) крчење корова
д) ванредно чишћење
ђ) остало

ком
ком

паушал
м2

паушал

16
15

200

10.000

2. ОДРЖАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ 
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА СИГНАЛИЗАЦИЈОМ 372.000

2.1 Санација ударних рупа на градским саобраћајницама. м2 2.600 90.000
2.2 Набавка и замјена ивичњака на градским саобраћајницама:

а) Ивичњак 18/24
б) Ивичњак 10/24
ц) Бијели ивичњак

м
м
м

710
800
100

19.000
20.000

5.000
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2.3 Асфалтирање кратких дионица и мањих асфалтних површина:
а) АБ 11 д=5цм
б) АБ 16 д=10цм

м2

м2
1.913
1.357

44.000
38.000

2.4 Уградња рампи за инвалидна лица ком 120 16.000
2.5 Обнављање хоризонталне сигнализације м2 3.079 30.000
2.6 Обнављање вертикалне сигнализације комада 129 20.000
2.7 Обнављање семафорске сигнализације паушал - 50.000
2.8 Модернизација семафора комада 2 40.000

3. ОДРЖАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
РАСВЈЕТЕ 485.240

3.1 Редовно одржавање јавне расвјете (замјена сијалица, пригушница, 
уклопних сатова, осигурача, прање и антикорозиона заштита 
сту бова јавне расвјете, замјена стубова и каблова,... на подручју 
општине Добој паушал - 100.000

3.2 Утрошена електрична енергија за јавну расвјету на подручју 
општине Добој Kwh 1.624.900 385.240

4. ОДРЖАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОД 
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 399.000

4.1 Чишћење канализационог система, сливника и уливних 
грађевина и реконструкција канализационог вода:

а) Генерално чишћење механичког талога (шљунка, метала, 
стакла...) у канализационом систему: у дијелу Немањине 
улице, од раскрснице са улицом Краља Александра. У дијелу 
Карађорђеве улице, од раскрснице са Немањином улицом, 
поред зелене пијаце према Орашју, и у улицама: Орашје, 
Николе Пашића, Кнеза Милоша, Николе Тесле, Војводе 
Мишића, Крњинска, Алексе Видаковића, Ћупријска, 
Поп Савина, Цвијетина Тодића, Браће Југовића, Бранка 
Ковачевића, Озренска, Меше Селимовића, Поп Љубина...
б) Чишћење сливника
в) Чишћење уливних грађевина
г) Превентивно чишћење канализационог система
д) Реконструкција канализационог вода

час

час
час
час
час
час

2.739

1.350
300
220
100
769

337.000

163.000
37.000
30.000
12.000
95.000

4.2 Набавка и уградња каналских арматура, решетки и 
сливника:
а) набавка и уградња каналских арматура
б) набавка и уградња каналских арматура
в) набавка и уградња канализационог сливника
г) подизање сливног шахта у ниво коловоза

ком
м

ком
ком

22
43
30
5

48.000
13.000
13.000
10.000
2.000

4.3 а) управљање прецрпном станицом за отпадне и падавинске 
воде у вријеме великих вода ријеке Босне
б) изградња алтернативног извора електричне енергије на 
прецрпној станици

час

ком

140

1

4.900

5.100
4.4 Изградња уливних грађевина ком 4 14.000
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5. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ 637.000

5.1 Одржавање пословних простора и гаража у власништву 
општине:
а) пословни простори
б) гараже
в) гријање
г) дуг из претходних година
д) текуће одржавање

м2

м2

паушал
паушал
паушал

87.894
25.739

90.000
30.000
20.000
20.000
30.000

5.2 Зимска служба дан 121 30.000
5.3 Замјена оштећених парковских клупа и уградња нових ком. 100 30.000
5.4 Замјена оштећених посуда за смеће и постављање нових ком. 280 28.000
5.5 Обиљежавање: „5. јуна“, „22. априла“, „22. септембра“ дан 3 3.000
5.6 Награда за најуређенији врт и балкон број 10 3.000
5.7 Уништавање амброзије м2 30.000
5.8 Декорација града за вријеме празника паушал - 20.000
5.9 Заштита јавних зелених површина (метални или бетонски 

стубићи и сл.) ком 350 5.000

5.10 Чишћење корита протока... паушал - 13.000
5.11 Санација клизишта и потпорних зидова број 2 50.000
5.12 Санација кратких дионица путева м2 882 30.000
5.13 Санација надстрешница за аутобуска стајалишта број 20 30.000
5.14 Послови наплате таксе за паркирање, контроле паркирања 

и одржавања паркинг простора
број 

паркинг
мјеста

271 155.000

5.15 Израда програма за евиденцију, обрачун и наплату комуна-
лних услуга паушал 223.984 20.000

6. КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ 350.000
6.1 Капитални грантови појединцима за порушене станове 100.000
6.2 Помоћ заједницама етажних власника 250.000
7. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 100.000
7.1 Набавка грађевинских објеката – јавна расвјета 100.000

УКУПНО:
а) трошкови материјала и услуга
б) капитални грантови
в) капитални расходи

3.008.000

2.558.000
350.000
100.000

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-136/09          ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. год.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
         Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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61.
На основу члана 18. став 2. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број: 03/04) и члана 

30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) Скупштина општине 
Добој, на сједници од 26. марта 2009. године, доноси:

ПРОГРАМ 
ЗАШТИТЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОБОЈ У ПЕРИОДУ 2009–2014. Г.

1. ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Путеви који су у приоритету, код одржавања локалне путне мреже, јесу локални категорисани путеви који 

пролазе кроз насељена мјеста општине повезујући тако насељена мјеста са магистралним и регионалним 
путевима или се надовезују на локалне путеве сусједних општина, а то су сљедећи путни правци:

Р. б. НАЗИВ - ОЗНАКА ПУТНОГ ПРАВЦА
Укупна 
дужина 

(км)
1. Л1 М17 – Подновље – Подновље Г. – Добра Вода-Липа 11,00 км
2. Л2 „Партизанско гробље“ – Ритешић – Мајевац 7,30 км
3. Л3 Р482 – Комарица – М17 3,10 км
4. Л4 М17 – Буковац – Р482 2,70 км
5. Л5 М17 – Которско – Јоховац 3,90 км
6. Л6 Јоховац – Фоча – Прњавор В. 7,60 км
7. Л7 Јоховац – Зарјеча 4,90 км
8. Л8 М17 – Буковица – Зарјеча – Прњавор В. 12,30 км
9. Л9 М17 – Чивчије Б. – Опсине – Улер – Грабовица – Р474а 14,30 км

10. Л10 М17 – Л8 – В. Буковица – Р474а 4,80 км
11. Л11 Р474а – Љ. Воде – Тисовац 5,60 км
12. Л12 Р474а – Љ. Воде – Јелањска – Станари – Цвртковци – Митровићи – Брестово 

– мост на ријеци Укрини
20,30 км

13. Л13 Р474а – Станари – Остружња Горња 9,80 км
14. Л14 Л13 – Рашковци – Цвртковци 7,80 км
15. Л15 Драгаловци – Брестово 8,10 км
16. Л16 Драгаловци – Осредак 3,80 км
17. Л17 Р474 – Церовица – Р474 5,40 км
18. Л18 Р474а – Остружња – Церовица 7,40 км
19. Л19 Р474а – Грабовица – Брезик – Станови – Пурачићи – Путниково Брдо – 

Макљеновац – Л20
8,90 км

20. Л20 Добој – Макљеновац – Присаде – Чаире 7,80 км
21. Л21 Р465 – Придјел – Преслица – Суво Поље 11,30 км
22. Л22 Р465 – Суво Поље – Текућица 4,90 км
23. Л23 Р465 – Осјечани Д. – Чивчије Осјечанске – Дуга Њива – Скиповац 10,30 км
24. Л24 Преслица – Стријежевица – Осојница – Трбук 7,00 км
25. Л25 Л23 – Зелиња 3,00 км
26. Л26 Палежница – Скиповац 8,00 км
27. Л27 Кожухе – Бргула – Осјечани 7,00 км
28. Л28 Стријежевачко гробље – Брезици 17,00 км
29. Л29 Доња Пакленица – Горња Пакленица 7,00 км

# Табела локалних категорисаних путева на подручју општине Добој
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На наведеним путним правцима изводили би се 
прољетни радови, који би трајали од 01.04. до 01.06. 
и јесењи радови од 15.09. до 15.11. текуће године, 
а на макадамским путевима санација путева би 
се вршила у прољетном периоду или љетном 
зависно од указаних потреба. За одржавање 
постојеће путне мреже (санација ударних рупа, 
чишћење одводних канала, санација саобраћајне 
сигнализације, одржавање пропуста и мостова те 
посипање макадамских путева) Општина Добој 
ће издвајати посебна средства из буџета која ће се 
утврђивати годишњим планом.

2. РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Реализацијом реконструкције и одржавања 
локалних путева у претходном периоду, може се 
констатовати да су постигнути значајни резултати 
у овој области, али да је остало још доста послова 
које треба завршити у наредном периоду. Прије 
свега, активности треба усмјерити на изградњу 
макадамских и асфалтних путева у појединим 
сеоским подручјима и њихово квалитетно 
повезивање са центром општине Добој. У периоду 
2009-2014. године, општина Добој ће омогућити 
асфалтирање нових 50 до 60 километара локалних 
путева, чиме ће се значајније побољшати путна 
инфраструктура на подручју општине Добој. 
Пратећи изузетно велике активности мјесних 
заједница на читавом подручју општине Добој, гдје 
су постигнути значајни резултати у претходном 
периоду, уз добру сарадњу са надлежним 
општинским службама и начелником општине, 
преовладава мишљење представника мјесних 
заједница да се наставе започете активности 
на асфалтирању, реконструкцији и санацији 
локалних путева и у наредном периоду 2009-2014. 
године. Имајући у виду Стратешки план развоја 
општине Добој, у периоду 2007-2012. и планове 
развоја, захтјеве мјесних заједница о потреби 
наставка започетих активности на путевима, 
Начелник општине и ресорна одјељења настојаће 
да помогну развој свих насељених мјеста на 
подручју општине, а поготово кад се ради о развоју 
путне инфраструктуре. Предност ће имати мјесне 
заједнице које из Плана програмских активности 
мјесних заједница покажу више интересовања 
и самоорганизовања (обезбиједе лично учешће) 
за реализацију одређених путних пројеката. 
Предност по приоритету за асфалтирање имаће 
путеви и дионице које од центра мјесне заједнице 
воде (повезују) до регионалних и магистралних 
путева, односно повезују локалну путну мрежу са 

мрежом путева од ширег друштвеног значаја. У 
складу са властитим могућностима и исказаним 
потребама мјесних заједница, општина Добој 
ће финансирати и изградњу нових мостова на 
локалним путним правцима. За изградњу нових, 
те асфалтирање постојећих макадамских путева 
требало би прије започињања било каквих радова 
прибавити неопходну пројектну документацију. 
На основу донесеног Програма заштите, рекон-
струкције и изградње локалних путева у перио-
ду 2009-2014. године, а у циљу утврђивања кон-
кретних активности припремиће се годишњи 
оперативни планови неопходних активности на 
изградњи реконструкцији и одржавању локалне 
путне мреже.

3. ИЗРАДА ИНФОРМАЦИОНОГ 
СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

У недавној прошлости примјена информатичких 
технологија у путним организацијама углавном 
се ограничава на развој апликативних софтвера 
који су прије свега представљали информатичку 
подршку процесима као што су пројектовање, 
обрада података о фреквенцији саобраћаја, 
димензионисању коловозних конструкција, 
праћењу активности на градилишту и сл. У 
посљедње вријеме, пратећи тренд развоја 
информатичке технологије, и имајући у виду 
потребе свеобухватне евиденције о путевима, 
обезбиједили су се неопходни предуслови за 
формирање интегрисаног информационог система 
о путној инфраструктури који би омогућио 
ефикасно кориштење свих информација о путевима, 
без обзира на њихову количину и разноврсност у 
информатичком погледу. Израда информационог 
система требала би да обухвати у првој фази 
(започето у 2008. години):

А – Скенирање и геореференцирање постојећих 
планова и карата, њихову оријентацију у државном 
координатном систему и припрему за израду 
дигиталног плана.

Б – Прикупљање информација на терену, 
геодетско снимање елемената путне мреже, те израда 
електронске карте путне мреже, као и штампање 
општинске карте локалних путева. Израда 
електронске базе података о локалним путевима, 
Геодетско снимање око 120км локалних путева, 
од укупно 233км локалних путева. Посљедња 
израда карте локалне путне мреже рађена је прије 
скоро 20 година и од тада се катастарски изглед 
општине Добој битно промијенио. Територијалне 
промјене су услиједиле као посљедице останка 
дијела територије на подручју Федерације БиХ као 
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и припајања дијелова територија других општина 
Добој. Тако је претходна општини Добој, остала 
без 7 насеља, док је општини Добој придодато 12 
нових насеља. У наредној фази (II фази), требало 
би се наставити започета геодетска снимања 
на преосталих 113 км локалних категорисаних 
путева, те на око 200км локалних некатегорисаних 
путева. Све прикупљене податке и измјене 
требало би уносити и ажурирати у већ урађеној 
бази података, како би се читав пројекат успјешно 
инфлементирано.

4. ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ, 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ 
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Финансирање заштите, реконструкције и 
изградње локалних путева вршиће се: из буџета 
општине, кредитним средствима, путем донација, 
прикупљеним личним средствима грађана, заје-
дни чким суфинансирањем са сусједним оп шти-
нама или надлежним Министарством Репу блике 
Српске. Општина Добој за период 2009-2014. пре-
двиђа да издвоји за ову намјену значајна фина-
нсијска и материјална средства, чиме би се у на-
ве деном периоду, стање на локалним путевима 
знатно побољшало.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-82/09.        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 26.03.2009. г.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                    Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

62.
На основу члана 18. став 2. Закона о јавним 

путевима („Службени гласник РС“, број: 03/04) 
и члана 30. Статута општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) 
Скупштина општине Добој, на сједници од 26. 
марта 2009. године, доноси:

ПЛАН 
ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И 
ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНИХ 

ПУТЕВА У 2009. ГОДИНИ

1. ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ 
ПУТНЕ МРЕЖЕ

Одржавањем локалне путне мреже са мака-
дамским застором у току 2009. године предвиђено је 
у два наврата, то јест у прољетној и јесењој санацији 

путева. Путеви који су приоритетни код одржавања 
и заштите су локални путеви који пролазе кроз 
насељена мјеста општине, повезујући тако насе-
љена мјеста са регионалним и магистралним пу-
те вима или се повезују са локалним путевима сус-
једних општина. На локалним као и на осталим не-
ка те горисаним путевима, прољетни радови би се 
изводили у периоду 01.04. до 01.06.2009. године а 
јесењи у времену 01.10. до 15.11.2009. на путевима 
са ма кадамским застором, док би се санација ло-
кал них путева са асфалтним застором (крпање 
удар   них рупа) вршило у прољетном и љетном пе-
ри оду, односно према указаним потребама. За реа-
ли зацију одржавања локалних путева у 2009. го-
дини, општина Добој издвојила је 400.000,00 КМ. 
Ова средства би требало утрошити за следеће 
активности везане за одржавање и заштиту 
локалних путева:

- Извоз посипног материјала (шљунак, јаловина 
или ломљени камен), (cca 30.000m³),

- Рад гредера на оправци коловоза и планирању 
посипног материјала, машина за ископ канала као 
и других машина (cca 800 часова),

- Санирање ударних рупа на асфалтном коловозу 
(cca 3.000 m²),

- Постављање нових и замјена дотрајалих 
саобраћајних знакова (cca 50 ком.)

- Уградња пропусних цијеви: ф50цм, ф80цм, 
ф100цм (cca 100m дужних),

- Одржавање пружних прелаза.

2. РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Имајући у виду Стратешки план развоја општи-
не Добој, у периоду 2007 – 2012. године, те Програ-
ма заштите, реконструкције и изградње локалних 
путева 2009–2014. године, начелника општине и 
надлежног општинског Одјељења за привреду 
и друштвене дјелатности и у наредном периоду 
наставиће се са реконструкцијом изградњом и 
асфалтирањем путева уравнотежено на читавом 
подручју општине. Посебна пажња ће се посветити 
оним срединама (насељима) гдје су мјесни 
активисти створили претпоставке (обезбиједили 
лично учешће грађана) те припремили пројектну 
документацију за реконструкцију и асфалтирање 
пута. Из Плана програмских активности мјесних 
заједница у 2009. години, највећи број представника 
МЗ изражава опредјељење за санацију појединих 
путних дионица, или наставак реконструкције већ 
раније започетих дионица. У 2009. години мјешта-
ни, као и представници мјесних заједница предлажу 
исту мрежу локалних путева које би требало 
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асфалтирати из средстава општине, намијењених 
за санацију и реконструкцију (асфалтирање), а који 
су започети у протеклој 2008. години. Предност 
би требале имати оне путне дионице за које су у 
про тек лој години припремљена подлога за асфал-
тирање, како би се заштитиле од пропадања, а тиме 
и завршили поједини путни правци који имају већи 
значај за становништво које живи на том под ручју. 
Пратећи, активности мјесних заједница на под-
ручју читаве општине Добој, као и захтјеви мјес -
них заједница да се настави са започетим актив -
ностима на пројектима из прошле године, у цје-
лос ти су оправдани. На основу наведеног, пред ла-
же мо Скупштини општине да оваква прог  рам ска 
оп  ре дје љења у цјелости прихвати за 2009. го  дину. 
Укупна буџетска средства за рекон струкцију и ас-
фалтирање локалних путева са којима располаже 
општина Добој у 2009. години износе 1.350.000,00 
КМ. 

Од укупно планираних средстава за ре кон-
струкцију и асфалтирање путева неопходно је 
20% пред ложених средстава ставити на рас-
полагање начелнику општине за рјешавање 
хитних интервенција (неодложених санација 
путева, мостова или неких других непредвиђених 
околности, израда пројектне документације, те 
наставак израде информационог система локалне 
путне мреже општине Добој). План утрошка 
средстава за асфалтирање локалних путева у 2009. 
години према наведеним подручјима општине 
Добој је:

Реконструкција саобраћајнице у МЗ 
Пољице, л=847м, вриједност преосталих радова 
52.180,31КМ, (дио раније завршен),

МЗ Липац, дионица Ланиште, л=120м, б=2,5м, 
8.400,00КМ,

МЗ Липац, дионица Николићи, л=200м, б=2,5м, 
14.000,00КМ,

МЗ Липац, дионица Нешковићи, л=150м, б=2,5м, 
10.500,00КМ,

МЗ Липац, Станојевићи, л=200м, б=2,5м, 
14.000,00КМ,

МЗ Липац, дионица Јекаре, л=100м, б=2,5м, 
7.000,00КМ,

МЗ Стријежевица, Пут за Осојницу, л=600м, 
б=2,5м 64.800,00КМ,

МЗ Осојница, Пут према гробљу, л=600м, 
б=2,5м, 46.800,00КМ,

МЗ Трбук, Пут према гробљу, л=300м, б=2,5м, 
22.800,00КМ,

МЗ Рјечица, дионица Споменик – пруга, л=350м, 
б=2,5м, 25.900,00КМ,

МЗ Горња Пакленица, Главни пут, л=750м, 
б=3м, 60.000,00КМ,

МЗ Јабучић Поље, Пут према гробљу, л=250м, 
б=2,5м, 21.000,00КМ,

МЗ Брезици, Пут, л=300м, б=2,5м, 
21.000,00КМ,

МЗ Суво Поље, дионица Бор – Киперовићи, 
л=500м, б=2,5м, 37.000,00КМ,

МЗ Доња Пакленица, дионица Обалица, л=200м, 
б=2,5м, 17.600,00КМ,

МЗ Доња Пакленица, дионица Пут од цркве према 
Димитовићима, л=400м, б=2,5м, 30.000,00КМ,

МЗ Липац, асфалтирање спортског полигона, 
28.480,00КМ,

МЗ Српска Грапска, засеок Товира, дионица 
Ђурђевићи, л=170м, б=2,5м, 15.400,00КМ,

МЗ Поријечје, Поријечје – Горњи Осјечани, 
л=1000м, б=2,5м, 79.600,00КМ, 

Асфалтирање локалног пута у МЗ Осјечани, 
дионица Брђани л=540м, б=3м, 69.757,27КМ,

МЗ Осјечани, асфалтирање спортског полигона, 
25.649,00КМ,

МЗ Станови, асфалтирање спортског полигона, 
29.989,00КМ,

МЗ Мали Прњавор асфалтирање спортског 
полигона, у школском дворишту 20.780,00КМ,

МЗ В. Буковица, асфалтирање спортског 
полигона, 27.764,00КМ,

МЗ Зарјеча, асфалтирање спортског полигона, 
25.946,00КМ,

МЗ Б. Чивчије, засеок Трњачани, асфалтирање 
спортског полигона, 30.374,00КМ,

МЗ Мајевац, дионица Ђалића пут – прекид, 
л=50м, б=4м, 4.600,00КМ,

Асфалтирање локалних путева у МЗ Трњани, 
дионица Поповића кућа – Десетари л=400м, б=3м 
и МЗ Подновље, дионица према гробљу л=400м, 
б=2,5м, вриједност радова 59.950,00КМ,

Асфалтирање двије улице у Добоју, крак 
Макаревића л=134м, Ослободилачка улица – 
наставак л=550м, 69.522,50КМ,

Асфалтирање локалних путева у МЗ Брестово 
и МЗ Горња Остружња, 41.727,24КМ,

Асфалтирање локалног пута у МЗ Грапска, 
дионица Хусаковића пут л=120м, б=3м, и дионица 
Хаџићи л=100м, б=3м, 68.496,48КМ,

Суфинансирање реконструкције и асфалти-
рање локалног пута са Опћином Усора, дио-
ница Миљановићи – Филиповићи – Церовица, 
20.800,00КМ.

Имајући у виду висину буџетских средстава за 
потребе реконструкције и асфалтирања локалних 
путева на подручју општине Добој, у прољетном 
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дијелу радова требало би утрошити 675.000,00КМ, 
док би се остатак средстава утрошио у јесењем 
дијелу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-129/09.       ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 26.03.2009. г.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

63.
На основу члана 23. и 30. Статута општине 

Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној 26. марта 2009. године, доноси:

ПЛАН 
одржавања, санације и 

реконструкције водопривредних 
објеката и водотока у 2009. години

Служба за водопривреду ће радити на припреми 
за израду водопривредне основе општине Добој, 
чиме би се обезбиједила концепција рјешавања 
уређења вода, заштите од вода, те заштите од 
ерозија и уређење бујица, те израду пројектне 
документације за уређење корита ријека и потока на 
подручју општине Добој. У 2009. години приходи 
за водопривредну област се планирају на бази 
процјене прилива средстава из водопривредних 
накнада, као доминантног извора средстава, помоћи 
Републичке дирекције за воде те реализације 
водопривредних програма припремљених за 
донаторска средства.

Ред. 
бр.

ВРСТА ПРИХОДА План за 2009. 
годину

1.

2.

3.

4.

Средства за санацију 
и одржавање 
водопривредних 
објеката и водотока 
(Буџет општине Добој)
Средства од 
водопривредних 
накнада Републичка 
дирекција за воде
Средства из кредита 
општине Добој
Донације

200.000,00 КМ

20.000,00 КМ

-
-

УКУПНО: 400.000,00 КМ

Планирана средства за водопривредне 
дјелатности у 2009. години предвиђена су за 
финансирање водопривредних објеката, а односе 
се на:

Ред. 
бр РАСХОДИ ИЗНОС

1. Инвестициона изградња 
водоводних објеката 100.000,00 КМ

2.
Текуће одржавање 
изграђених 
водопривредних објеката

30.000,00 КМ

3. Санација водоводних и 
канализационих система 50.000,00 КМ

4.
 Израда инвестиционо-
техничке документације 
(изведбени пројекти).

10.000,00 КМ

5.

Средства за одржавање 
водотока (чишћење 
канала, потока и уређење 
ријечних обала)

50.000,00 КМ

6.

Наставак радова на 
изградњи водовода 
у Мјесној заједници 
Станари

160.000,00 КМ

УКУПНО: 400.000,00 КМ
Како на водопривредним објектима и 

водотоцима слива ријеке Босне и Укрине у 
посљедњих пар година, није урађено много тога 
на рјешавању најугроженијих водопривредних 
објеката и водотока требало би извршити санацију 
истих, а то су:
Ред. 
бр.

ПОТРЕБНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ - 
ВОДОТОКУ

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Одржавање корита потока „Поповац“ у 
В. Буковици;
Одржавање колектора оборинске 
канализације;
Одржавање канала код ушћа на Усори 
код Добоја (одбрамбени канал од 
оборинских вода);
Одржавање Орашког потока у Добоју;
Одржавање потока „Краљевац“ у 
Барама код Добоја;
Санација клитишта „Рајчиновац“ у 
Добоју;
Чишћење канала у пољу Костајница;
Одржавање канала у Текућичком пољу;
Одржавање корита ријеке Глоговица у 
Подновљу;
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

Одржавање канала у Кожушком пољу;
Одржавање канала у Осјечанском пољу;
Одржавање водотока ријеке Руданка у В. 
Буковици;
Одржавање канала у Которском пољу;
Одржавање каналау Божинцима Доњим;
Одржавање канала у Палежници Горњој;
Одржавање корита и чишћење спруда 
ријеке Лукавица;
Чишћење потока Стари Љутеш МЗ 
Мајевац
Чишћење ријеке Грапска од ушћа са 
ријеком Лукавицом до жељезничког 
моста
Чишћење и уређење ријеке Пакленице у 
Пакленици.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-130/09.                ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 26.03.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

64.
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   26.  марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се Извјештај о одржавању, заштити, 

реконструкцији и изградњи локалних путева на 
подручју општине Добој за 2008.годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-137/09.              ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

65.
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 26. марта 2009. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се План одржавања, заштите реко-

струкције и изградње локалних путева на подручју 
општине Добој за 2009.годину.

2.  Саставни дио овог закључка чини План 
одржавања, заштите, реконстукције и изградње 
локалних путева на подручју општине Добој за 
2009. годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-135/09.              ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

66.
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   26.  марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се План одржавања, санације и реко-

струкције водопривредних објеката и водотокова 
на подручју општине Добој за 2009.годину.

2.  Овлашћује се Начелник општине да са акти-
вистима мјесних заједница на сваком подручју 
одреди приоритетне водопривредне објекте и 
водотокове у 2009. години. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-127/09.              ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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67.
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   26.  марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о одржавању, санацији  и 

реконструкцији водопривредних објеката у  2008.
години.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-128/09.              ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

68.
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   26.  марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се Програм заштите, реконструкције 

и изградње локалних путева на подручју општине 
Добој у периоду  2009-2014.  године.

2.  Саставни дио закључка чини Програм 
заштите, реконструкције и изгрдње локалних 
путева на подручју општине Добој у периоду  2009-
2014.  године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-83/09.              ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

69.
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   26.  марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Програм уређења грађевинског 

земљишта за 2009. годину.

2.  Саставни дио закључка чини Програм уређе-
ња грађевинског земљишта за 2009. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-84/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

70.
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   26. марта   2009. године,  
доноси 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља 

Добој за 2008.годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-125/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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71.
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 26. марта 2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се План  рада ЈЗУ Дом здравља Добој 

за 2009. годину.

2. Саставни дио закључка чини План рада ЈЗУ 
Дом здравља Добој за 2009. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-124/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

72.
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   26. марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ Апотеке „Јован 

Јовановић Змај“  Добој за 2008.годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-123/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

73.
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   26. марта 2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се План  рада и пословања  ЈЗУ Апотеке 

„Јован Јовановић Змај“  Добој  у пословној  2009.
години.

2. Саставни дио закључка чини План  рада и 
пословања  ЈЗУ Апотеке „Јован Јовановић Змај“  
Добој  у пословној  2009.години

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-122/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

74.
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   26. марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о реализацији  годишњег 

Програма и Плана рада за школску 2007/2008.г.  
Дјечијег обданишта „Мајка Југовић“ Добој.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-121/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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75.
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   26. марта 2009. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се Програм и  План  рада  за школску 

2008/2009.г.  Дјечијег обданишта „Мајка Југовић“ 
Добој.

2. Саставни дио закључка чини Програм и  План  
рада  за школску 2008/2009.г.  Дјечијег обданишта 
„Мајка Југовић“ Добој.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-120/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

76.
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   26. марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду  Центра за културу 

Добој за 2008. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-119/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

77.
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  26. марта 2009. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се Програм рада  Центра за културу и 

образовање Добој за 2009. годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада  
Центра за културу и образовање Добој за 2009. 
годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-118/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

78.
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   26. марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду  Архива Републике 

Српске Бања Лука, Подручна јединица Добој у 
Добоју  за 2008. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-117/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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79.
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   26. марта 2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се Програм рада  Архива Републике 

Српске Бања Лука, Подручна јединица Добој у 
Добоју  за 2009. годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада  
Архива Републике Српске Бања Лука, Подручна 
јединица Добој у Добоју  за 2009. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-116/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

80.
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   26. марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду  Народне матичне 

библиотеке Добој  за 2008. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-115/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

81.
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   26. марта 2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се Програм рада  Народне матичне 

библиотеке Добој  за 2009. годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада  
Народне матичне библиотеке Добој  за 2009. 
годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-114/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

82.
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   26. марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду  Агенције за развој 

малих и средњих предузећа општине Добој  за  
период 01.01. – 31.12.2008. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-112/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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83.
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 26. марта 2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се План и Програм рада  Агенције за 

развој малих и средњих предузећа општине Добој  
за   период 01.01. – 31.12.2009. годину.

2. Саставни дио закључка чини План и Прог рам 
рада Агенције за развој малих и средњих преду-
зећа опш тине Добој  за  период 01.01. – 31.12.2009. 
го дину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-111/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

84.
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   26. марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду  Музеја у Добој  за   

2008. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-109/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

85.
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   26. марта 2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се Програм рада Музеја Добој  за   2009. 

годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада 
Музеја Добој  за  2009. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-110/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

86.
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   26. марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду  Центра за социјални 

рад  Добој  за  2008. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-108/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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87.
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   26. марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Програм рада  Центра за социјални 

рад  Добој за 2009. годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада 
Центра за социјални рад Добој за 2009. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-107/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

88.
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   26. марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду  Радио   Добоја  за   

2008. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-106/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

89.
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   26. марта 2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се Програм рада Радио Добоја  за   

2009. годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада 
Радио Добоја  за  2009. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-105/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

90.
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   26. марта   2009. године,  
доноси

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

ватрогасне јединице Добој  за 2008. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-104/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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91.
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   26. марта 2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се План и Програм рада Територијалне 

ватрогасне јединице Добој  за   2009. годину.

2. Саставни дио закључка чини План и Програм 
рада Територијалне ватрогасне јединице Добој   за   
2009. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-103/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

92.
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   26. марта 2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се Извјештај о раду Комисије за продају 

грађевинског земљишта. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-101/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

93.
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  26. марта  2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Информација о наплати сред-

ста ва на име комуналне накнаде, накнаде за 
кориштење градског грађевинског земљишта, 
закупа јавних површина, пословних простора и 
гаража у власништву општине у 2008. години .

2. Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне 
послове да и даље прати наплату прихода по свим 
основима те да против свих лица која нередовно 
измирују обавезе припреми приједлоге тужби, 
раскида Уговора те припреми приједлоге за 
покретање поступка деложације и  исте достави 
начелнику општине на потпис  и даљи поступак.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-102/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

94.
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   26.  марта   2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се информација Одјељења за стамбено-

комуналне послове о стању пословних простора и 
гаража у власништву општине Добој.

2. Задужује се Одјељење за стамбено-кому-
налне послове да у складу са Законом о јав ним 
набавкама у БиХ покрене процедуру везану за 
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избор најповољнијег понуђача за инвестиционо 
одржавање пословних простора и гаража.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-126/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

95.
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   26. марта 2009. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Информација о активностима у вези 

извршавања обавеза Општине Добој по питању 
девастираних и порушених станова у току рата.

2. Предлаже се Министарству за избјегла и 
расељена лица – Одсјек Добој да достави Одјељењу 
за стамбено-комуналне послове комплетан преглед 
станова у складу са актом бр. 07-37-324/09. од 
25.02.2009.г.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-100/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

96.
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   26. марта 2009. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Информација о Плану пословања 

„Водовод“ АД Добој за период 2009 – 2011. година.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доноше-
ња, и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Добој“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-147/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

97.
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   26. марта 2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Информација о предузетим акти-

вностима око укључења града Добоја на ауто-пут 
5Ц.

2. Општина Добој остаје при ставу да укључења 
на ауто-пут  буду у мјестима: Подновље, Јоховац и 
Руданка – Костајница.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-146/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

98.
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  26. марта 2009. године,  доноси

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

пословања  „Градска топлана“ АД Добој.

2. Налаже се Одјељењу за инспекцијске  и посло-
ве комуналне полиције општине Добој да изврши 
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контролу цјеновника „Градске топлане“ АД Добој 
са аспекта усклађености истог са одредбама Одлуке 
о општим и техничким условима за испоруку 
топлотне енергије („Сл. гласник општине Добој“, 
број 6/89.).

3. Налаже се Одјељењу за стамбено-комуналне 
послове општине Добој да у року од 30 дана 
приступи изради нацрта Одлуке о општим и 
техничким условима за испоруку топлотне 
енергије.

4. Овај закључак ступа на снагу доношења и 
биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-145/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

99.
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  26. марта 2009. године,  
доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Обуставља се поступак обрачуна и испла-

те накнаде за изузето земљиште на основу Рје-
шења број 06/2-475-46/77. од 28.04.1977. године 
у корист Прешић Војке и Бранка из Добоја а због 
неблаговремено донесеног Рјешења Основног суда у 
Добоју број: Дн-5821/04. од 04.02.2008. године којим 
је одбијено провођење рјешења СО-е Добој на основу 
чега су именовани поднијели захтјев за исплату.

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Добој“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-144/09.               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  26.03. 2009.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

100.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
20/08) и члана 129. а у вези са чланом 136. Пословника 
Скупштине општине Добој („Службени гласник општи-
не Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој 
на сједници одржаној дана 26.03.2009. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К  
о иницијативи Рукометног 

савеза Босне и Херцеговине за 
организовање Свјетског јуниорског 

првенства 2011. године

I

Подржава се иницијатива Рукометног савеза 
Босне и Херцеговине за организацију Свјетског 
јуниорског првенства у рукомету 2011. године.

II

Обавезује се начелник општине Добој да предузме 
све потребне мјере за изградњу спортске дворане у 
Добоју.

III

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
об ја  виће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-134/09               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

101.
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   26. марта 2009. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К 
о исправци измјене дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој

1. Прихвата се исправка Измјене дијела Регу-
лационог плана „Центар“ Добој која се односи на 
графички приказ плана организације простора и 
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размјештаја објеката (прилог бр.4), грађевинских 
и регулационих линија (прилог бр. 11), план 
парцелације површине (прилог бр. 12) и план 
парцелације – ломне тачке (прилог бр. 12а).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-143/09               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

102.
На основу члана 14. Закона о експропријацији 

(„Службени гласник РС“, број: 112/06), члана 
30. Статута општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 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 26.03.2009. године 
доноси:

З А К Љ У Ч А К

I

Даје се сагласност за утврђивање општег инте-
реса за потпуну експропријацију непокретности 
за потребе кориштења – експлоатације угља на 
експлоатационим пољима лежишта Рашковци, 
Драгаловци и Остружња у Станарима на непо-
кретностима означеним у приједлогу за утврђива-
ње општег интереса Владе Републике Српске број 
У-36/09 од 13.02.2009. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-139/09               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

103.
На основу члана 14. Закона о експропријацији 

(„Службени гласник РС“, број: 112/06), члана 30. 
Статута општине Добој („Службени гласник оп шти-
не Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника 
СО Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
10/05 и 9/08) и захтјева Правобранилаштва РС број 
ЈП1-32/09 од 18.03.2009. године, Скупштина општине 
Добој на сједници од 26.03.2009. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К
I

Даје се сагласност за утврђивање општег 
интереса за потпуну експропријацију непокре-
тности за потребе изградње ауто – пута Бања Лука 
– Добој на непокретностима означеним планом 
експропријације.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-79/09               ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

104.
На основу члана 35. и 120. 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 
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 26.03.2009. године доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења 

за просторно уређење

Члан 1.

Именује се начелник Одјељења за просторно 
уређење са даном 26.03.2009. године

Марић Небојша, дипл. правник
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Члан 2.

Ово рјешење ће се објавити у Службеном гла-
снику општине Добој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-98/09       ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

105.
На основу члана 35. и 120. 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 
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној 26.03.2009. године доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења 

за борачко-инвалидску заштиту

Члан 1.

Именује се начелник Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту са даном 26.03.2009. године

Ђукић Сњежана, дипл. правник

Члан 2.

Ово рјешење ће се објавити у Службеном 
гласнику општине Добој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-99/09       ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

106.
На основу члана 35. и 120. 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 

и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 26.03.2009. године доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности

Члан 1.

Именује се начелник Одјељења за привреду 
и друштвене дјелатности са даном 26.03.2009. 
године

Миро Хаџић, дипл. ецц.

Члан 2.

Ово рјешење ће се објавити у Службеном 
гласнику општине Добој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-97/09      ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                   Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

107.
На основу члана 35. и 120. 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 
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 26.03.2009. године доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника 
Одјељења за финансије

Члан 1.

Именује се начелник Одјељења за финансије са 
даном 26.03.2009. године

Дујаковић Драго, дипл. ецц.
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Члан 2.

Ово рјешење ће се објавити у Службеном гла-
снику општине Добој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-96/09       ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
     Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

108.
На основу члана 35. и 120. 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 
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 26.03.2009. године доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника 

Одјељења за општу управу

Члан 1.

Именује се начелник Одјељења за општу управу 
са даном 26.03.2009. године

Палексић Ненад, дипл. правник

Члан 2.

Ово рјешење ће се објавити у Службеном гла-
снику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-95/09                  ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

109.
На основу члана 35. и 120. 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 

и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 26.03.2009. године доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења 

за изградњу, обнову и развој

Члан 1.

Именује се начелник Одјељења за изградњу, 
обнову и развој са даном 26.03.2009. године

Хаџикадунић Исмет, дипл. инж.

Члан 2.

Ово рјешење ће се објавити у Службеном 
гласнику општине Добој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-94/09        ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

110.
На основу члана 35. и 120. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, борј: 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 
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 26.03.2009. године доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника Одјељења 

за стамбено-комуналне послове

Члан 1.

Именује се начелник Одјељења за стамбено-
комуналне послове са даном 26.03.2009. године

Божичковић Новак, дипл. правник
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Члан 2.

Ово рјешење ће се објавити у Службеном глас-
нику општине Добој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-93/09         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

111.
На основу члана 35. и 120. 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 
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 26.03.2009. године доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању начелника 

Одјељења за инспекцијске и 
послове комуналне полиције

Члан 1.

Именује се начелник Одјељења за инспекцијске 
и послове комуналне полиције са даном 26.03.2009. 
године

Ковачевић Славко, дипл. ецц.

Члан 2.

Ово рјешење ће се објавити у Службеном 
гласнику општине Добој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-92/09       ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

112.
На основу члана 34. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“, 
број: 101/04), члана 39. Статута општине Добој 
(„Службени гласник Општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), и члана 28. Пословника Скупштине општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, 

број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној дана 26. марта 2009. године, 
доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору и именовању секретара 

Скупштине општине Добој

Члан 1.

За секретара Скупштине општине Добој бира 
се:

Миленко Иванчевић, дипл. правник, из 
Добоја

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-89/09.         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

113.
На основу члана 30. и 41. Статута општине 

Добој („Службени гласник Општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), члана 44. и 65. Пословника Скупштине 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине 
Добој на сједници одржаној дана 26. марта 2009. 
године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу члана Комисије за 
послове из стамбено-комуналне 

области Скупштине општине Добој.

Члан 1.

Разрјешава се члан Комисије за послове из 
стамбено-комуналне области Скупштине општине 
Добој:

 - Владо Ђурђевић, дипл. прав.
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Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-88/09.        ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
     Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

114.
На основу члана 30. и 41. Статута општине 

Добој („Службени гласник Општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), члана 44. и 65. Пословника Скупштине 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине 
Добој на сједници одржаној дана 26. марта 2009. 
године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању члана Комисије 

за послове из стамбено-
комуналне области

Члан 1.

Именује се члан Комисије за послове из 
стамбено-комуналне области Скупштине општине 
Добој:

- Светислав Васиљевић

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-131/09.      ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

115.
На основу члана 40. и 41. Статута општине Добој 

(„Службени гласник Општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), а у вези са чланом 35. став 2. Пословника 
Скупштине општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина 
општине Добој на сједници одржаној дана 26. 
марта 2009. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и чланова 

Комисије за равноправност полова

Члан 1.

За предсједника и чланове Комисије за 
равноправност полова Скупштине општине Добој 
бирају се:

1. Петра Божичковић, предсједник,
2. Вања Круљ, члан,
3. Златко Спасојевић, члан,
4. Марица Филиповић, члан,
5. Марина Туркић, члан.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-90/09.     ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.03.2009. г.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

116.
На основу члана 43. закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 20/07) и члана 51. став 1. алинеја 
11. Статута општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 5/05) а у вези са чланом 35. 
Одлуке о оснивању и унутрашњој организацији 
Административне службе општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“, број: 8/08) Начелник 
општине Добој, донио је:

РЈЕШЕЊЕ 
о постављењу урбанистичко 
– грађевинског и еколошког 
инспектора општине Добој

I

Средојев Љубомира Зорица, дипломирани 
грађевински инжењер из Добоја, поставља се на 
послове урбанистичко грађевинског и еколошког 
инспектора општине Добој, у Одјељењу за ин-
спекцијске и послове комуналне полиције општине 
Добој – Одсјек за инспекцијске послове, са 01.3.2009. 
године.

II

Именован инспектор се поставља на период од 
четири године.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02-022-1-763/09         НАЧЕЛНИК
Добој, 01.03.2009. године  Обрен Петровић, с.р.

117.
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 20/07) и члана 51. став 1. алинеја 
11. Статута општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 5/05) 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 урбанистичко 
– грађевинског и еколошког 
инспектора општине Добој

I

Тошић Илије Споменка, дипл. инж. арх. из 
Добоја, поставља се на послове урбанистичко 
грађевинског и еколошког инспектора општине 
Добој у Одјељењу за инспекцијске и послове 
комуналне полиције општине Добој – Одсјек за 
инспекцијске послове, са 01.03.2009. године.

II

Именован инспектор се поставља на период од 
четири године.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02-022-1-762/09          НАЧЕЛНИК
Добој, 01.03.2009. године  Обрен Петровић, с.р.

118.
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 20/07) и члана 51. став 1. алинеја 
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11. Статута општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 5/05) 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 здравствено 
– санитарног инспектора 

општине Добој
I

Софренић Слободана Снежана, дипл. сани-
тарни инжењер из Добоја, поставља се на послове 
здравствено–санитарног инспектора општине 
Добој у Одјељењу за инспекцијске и послове 
комуналне полиције општине Добој – Одсјек за 
инспекцијске послове, са 01.03.2009. године.

II

Именован инспектор се поставља на период од 
четири године.

III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
обја виће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02-022-1-761/09          НАЧЕЛНИК
Добој, 01.03.2009. године  Обрен Петровић, с.р.

119.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
20/07) и члана 51. став 1. алинеја 11. Статута општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05) 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

I

Митровић Милоша Славица, дипл. правник 
из Добоја, поставља се на послове тржишног  

инспектора општине Добој у Одјељењу за 
инспекцијске и послове комуналне полиције 
општине Добој – Одсјек за инспекцијске послове, 
са 01.03.2009. године.

II

Именован инспектор се поставља на период од 
четири године.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02-022-1-760/09          НАЧЕЛНИК
Добој, 01.03.2009. године  Обрен Петровић, с.р.

120.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
20/07) и члана 51. став 1. алинеја 11. Статута општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05) 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 пољопривредног 

инспектора општине Добој

I

Каишаревић Недељка Свјетлана, дипл. инж. 
пољопривреде из Добоја, поставља се на послове 
пољопривредног инспектора општине Добој у 
Одјељењу за инспекцијске и послове комуналне 
полиције општине Добој – Одсјек за инспекцијске 
послове, са 01.03.2009. године.

II

Именован инспектор се поставља на период од 
четири године.
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III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
обја виће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02-022-1-759/09          НАЧЕЛНИК
Добој, 01.03.2009. године   Обрен Петровић, с.р.

121.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) 
и члана 51. став 1. алинеја 11. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05) а у 
вези са чланом 35. Одлуке о оснивању и унутрашњој 
организацији Административне службе општине 
Добој, („Службени гласник општине Добој“, број: 
8/05) Начелник општине Добој, донио је:

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу тржишног инспектора 

општине Добој у Одјељењу за 
инспекцијске и послове комуналне 

полиције општине Добој

I

Павловић Бошка Миодраг, дипломирани инж. 
пољопривреде из Добоја, разрјешава се послова 
тржишног инспектора општине Добој у Одјељењу 
за инспекцијске и послове комуналне полиције 
општине Добој – Одсјек за инспекцијске послове, 
са 31.03.2009. године.

II

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
обја виће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02-022-1-697/09           НАЧЕЛНИК
Добој, 15.03.2009. године  Обрен Петровић, с.р.

122.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) 
и члана 51. став 1. алинеја 11. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05) а у 
вези са чланом 35. Одлуке о оснивању и унутрашњој 
организацији Административне службе општине 

Добој, („Службени гласник општине Добој“, број: 
8/05) Начелник општине Добој, донио је:

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу тржишног инспектора 

општине Добој у Одјељењу за 
инспекцијске и послове комуналне 

полиције општине Добој

I

Ђурановић Радивоја Слободан, дипломирани 
економиста из Добоја, разрјешава се послова 
тржишног инспектора општине Добој у Одјељењу 
за инспекцијске и послове комуналне полиције 
општине Добој – Одсјек за инспекцијске послове, 
са 31.03.2009. године

II

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
обја виће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02-022-1-698/09          НАЧЕЛНИК
Добој, 13.03.2009. године   Обрен Петровић, с.р.

123.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) 
и члана 51. став 1. алинеја 11. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05) а у 
вези са чланом 35. Одлуке о оснивању и унутрашњој 
организацији Административне службе општине 
Добој, („Службени гласник општине Добој“, број: 
8/05) Начелник општине Добој, донио је:

РЈЕШЕЊЕ 
о постављењу водопривредног 
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 
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водопривредног инспектора општине Добој у 
Одјељењу за инспекцијске и послове комуналне 
полиције општине Добој – Одсјек за инспекцијске 
послове, са 01.04.2009. године.

II

Именовани се поставља на период од четири 
године.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02-022-1-696/09            НАЧЕЛНИК
Добој, 15.03.2009. године    Обрен Петровић, с.р. 

124.
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. став 1. алинеја 
11. Статута општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 5/05) а у вези са чланом 35. 
Одлуке о оснивању и унутрашњој организацији 
Административне службе општине Добој, 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 8/05) 
Начелник општине Добој, донио је:

РЈЕШЕЊЕ 
о постављењу тржишног инспектора 

општине Добој у Одјељењу за 
инспекцијске и послове комуналне 

полиције општине Добој

I

Милетић Николе Владо, дипломирани еконо-
миста из Грабовице, поставља се на послове 
тржишног инспектора општине Добој у Одјељењу за 
инспекцијске и послове комуналне полиције општине 
Добој – Одсјек за инспекцијске послове, са 01.04.2009. 
године.

II

Именовани се поставља на период од четири 
године.

III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
обја виће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02-022-1-695/09           НАЧЕЛНИК
Добој, 15.03.2009. године  Обрен Петровић, с.р.

125.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/06) и члана 67. Статута општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08) Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању Комисије за утврђивање 
квалитета и обима радова од стране 

извођача радова ДОО „Астра 
план“ Брчко у Добоју Новом

I

У Комисију за утврђивање квалитета и обима 
изведених радова од стране извођача радова ДОО 
„Астра план“ Брчко у Добоју Новом, именује се:

1. Павлић Драган, предсједник
2. Златко Ђурић, замјеник предсједника
3. Новак Божичковић, члан
4. Миле Петричевић, члан
5. Невенко Радошевић, члан

II

Комисија ће до дана 31.03.2009. године утврдити 
квалитет и обим изведених радова од стране 
извођача радова  ДОО „Астра план“ Брчко у Добоју 
Новом, те утврдити обавезе извођача радова у 
односу на извршене радове на конструкцији улице, 
а који су били одређени Уговором о извођењу 
радова. Раду Комисије присуствоваће представник 
извођача радова, подизвођача радова и надзорни 
орган.

III

Комисија ће о свом раду сачинити записник са 
приједлогом мјера за рјешавање настале ситуације, 
као и поднијети писмени извјештај начелнику 
општине.
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IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02-022-1-680/09.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум, 16.03.2009. године           Обрен Петровић, с.р.
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ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број: 07-372-1-52/08 од 18.12.2008. 
године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 285/3 упис оснивања Заједнице етажних 
власника зграде у улици Карађорђева број: 51/Л3 у 
Добоју са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде у улици Карађорђева број: 51/Л3 у Добоју, 
оснивачи: двадесет и седам етажних власника зграде, 
дјелатност 70320-управљање зградом за рачун етажних 
власника, иступа у правном промету самостално у 
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 
Заједницу заступају Божић Озренко и Пећанац 
Младен, самостално и без ограничења.

Општина Добој 
Одјељење за стамбено-комуналне послове

Број: 07-372-1-52/08
Дана: 18.12.2008. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број: 07-372-1-1/09 од 21.1.2009. 
године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 286/3 упис оснивања Заједнице етажних 
власника зграде у улици Светог Саве бб „Слатка 
тајна“ Добој са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде Добој, улица Светог Саве бб „Слатка Тајна“ 
оснивачи: двадесетшест етажних власника зграде, 
дјеланост 70320-управљање зградом за рачун етажних 
власника, иступа у правном промету самостално у 
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде, 
заједницу заступају Ђурић Весна, предсједник УО 
самостално и без ограничења и Нинковић Небојша 
,предсједник ЗЕВ-а самостално и без ограничења.

Општина Добој  
 Одјељење за стамбено – комуналне послове

Број: 07-372-1-1/09
Дана: 21.1.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број: 07-372-1-2/09 од 5.2.2009. 
године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 287/3 упис оснивања Заједнице етажних 
власника зграде, улица Видовданска број: 24, Добој 
са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде, улица Видовданска број: 24, Добој, оснивачи: 
осам етажних власника зграде, дјелатност 70320-
управљање зградом за рачун етажних власника, 
иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до ви-
сине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 
Заједницу заступа Јово Радоњић, предсједник 
Скупштине, самостално и без ограничења.

Општина Добој 
Одјељење за стамбено-комуналне послове

Број: 078-372-1-2/09
Дана: 5.2.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број: 07-372-1-4/09 од 23.2.2009. 
године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 25/1 упис оснивања промјене лица овлаштеног 
за заступање Заједнице етажних власника зграде 
у улици Краља Петра 1. број: 32,34,36 Добој са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици Краља 
Петра 1. број: 32,34,36 у Добоју. Из регистра се 
брише Станишић Новак – ранији заступник, а у 
регистар се уписује лице овлашћено за заступање: 
Иванић Даринка, предсједник Управног одбора, 
заступа заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој 
Одјељење за стамбено-комуналне послове

Број: 07-372-1-4/09
Дана: 23.2.2009. године

III ОГЛАСИ
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ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број: 07-372-1-5/09 од 25.2.2009. 
године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 289/3 упис оснивања Заједнице етажних 
власника зграде у улици Војводе Синђелића број: 
40 у Добоју са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде у улици Војводе Синђелића број: 40 у 
Добоју, оснивачи: тридесет пет етажних власника 
зграде, дјелатност 70320 - управљање зградом 
за рачун етажних власника, иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 
обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде. Заједницу 
заступа Радић Младен, предсједник Управног 
одбора, самостално и без ограничења.

Општина Добој 
Одјељење за стамбено-комуналне послове

Број: 07-372-1-5/09
Дана: 25.2.2009. године
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