
  

 

I  АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    190.   
На основу члана 41.став 5. и 43. став 3. Закона 

о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 55/10), члана 

30. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 20/08), и члана 30. Статута општине 

Добој („Службени гласник општине Добој“ број: 

5/05, 3/08 и 2/12), Скупштина општине Добој, на 

сједници одржаној 14. септембра 2012 године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

o усвајању  измјене  дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој, 

блок  5. 

 

Члан1. 

Усваја се измјена  дијела Регулационог плана 

„Центар“ Добој,  блок  5. (у даљем тексту: 

измјена Плана). 

 

Члан 2. 

Елаборат измјене Плана састоји се од 

текстуалног и графичког дијела. Измјена Плана 

садржи: 

 

I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

А. УВОДНИ ДИО 

Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 

В. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

Г. ПРОГРАМ ( КОНЦЕПТ) ПЛАНА 

Д. УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

II. ГРАФИЧКИ ДИО 

А. КАРТЕ СТАЊА 

1.1. Ажуран план парцелације .......... Р = 1 : 1000 

1.2. Подјела обухвата плана .............. Р = 1 : 1000 

1.3. Постојећа функционална организација у 

обухвату плана ................................... Р = 1 : 1000 

1.4. Карте власништва над земљиштем 

............................................................... Р = 1 : 1000 

1.5. Инжењерско-геолошка карта ..... Р = 1 : 1000 

 

 

 

БРОЈ 7 21.СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ 

Годишња претплата 100 КМ 
Цијена једног примјерка 10 КМ 

Жиро рачун КМ 5620050000157390 
НЛБ Развојна банка 

Брста прихода 729124 
Буџетска организација 9999999 

---Општина Добој--- 
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2. ИЗВОДИ ИЗ ВАЖЕЋИХ ДОКУМЕНАТА 

ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

2.1. Извод из Урбанистичког плана..... Р = 1 : 1000 

2.2. Извод из важећег Регулационог плана (план  

орг. простора) ...................................... Р = 1 : 1000 

 

3.    КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

3.1. Геодетска подлога са границом обухвата 

.............................................................. Р = 1 :  1000 

3.2. План парцелације и препарцелације 

................................................................ Р = 1 :  500 

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

3.4. План саобраћаја ............................ Р = 1 :  500 

3.5. План хидротехничке инфраструктуре 

............................................................... Р = 1 : 1000 

3.6. План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре .................................Р = 1 : 1000 

3.7. План термоенергетске инфраструктуре 

............................................................... Р = 1 : 1000 

3.8. План уређења зелених и рекреационих 

површина ............................................. Р = 1 : 1000 

3.9. План грађевинских линија .......... Р = 1 :  500 

3.9. План регулационих линија ..........  Р = 1 :  500 

4.0. План инфраструктуре – синтезна карта  

............................................................... Р = 1 : 1000 

 

Члан 3. 

Елаборат измјене Плана, израдио је 

„Добојинвест“ а.д.  Добој  јунa 2012. године,  и 

чини саставни дио ове одлуке. 

Елаборат из претходног става овог члана налази 

се у прилогу Одлуке из члана 1. 

 

Члан 4. 

Измјена Плана је основа за парцелацију 

грађевинског земљишта по прописима о 

уређењу простора и грађењу. 

 

Члан  5. 

Измјена Плана се излаже на стални јавни увид 

код општинског органа управе надлежног за 

послове просторног уређења. 

 

Члан  6. 

О провођењу ове одлуке стараће се орган из  

члана  5 ове одлуке. 

 

Члан  7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе 

раније донесени просторно - плански документи 

проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у 

сагласности  са  измјеном Плана. 

Члан  8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

 

Број:01-013-247/12                ПРЕДСЈЕДНИК                                                           

Добој: 14.09.2012.                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                               

                                    Здравко Петровић, дипл.ек, с.р. 

 



Страна    334                                            СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                                                                   Број 7 

  

 
     191. 

     На основу члана 30. и 43. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 55/10), члана 30. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 

20/08) и члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој, број: 5/05, 

3/08 и 2/12), Скупштина општине Добој, на 

сједници одржаној  14. септембра 2012. године,  

донијела је 

О Д Л У К У 

o приступању измјени и допуни дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој, ревизија 

 

Члан 1. 

Приступа се  измјени и допуни дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој, ревизија. 

(у даљем тексту: Измјена Плана). 

 

Члан 2. 

Подручје за које се врши измјена Плана 

означено је као к.ч. 5662 и дио  к.ч. 5679/4  к.о. 

Добој. Локација се  налази у улици Светог Саве у 

Добоју. Подручје обухвата износи око 0, 5 ха. 

 

Члан 3. 

Саставни дио ове одлуке је графички прилог са 

уцртаном границом обухвата измјене Плана. 

 

Члан 4. 

Период за који се утврђују плански параметри је 

период до 2014. године. 

 

 

 

Члан 5. 

Измјеном Плана,  планира се  усклађивање са 

стањем на терену.  

За израду Измјене и допуне плана дефинишу се 

следеће смјернице: 

- Измјену и допуну плана израдити у 
складу са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу, те другим 
прописима из посебних области 
релевантних за планирање и уређење 
простора (саобраћај, снабдијевање 
водом и енергијом, телекомуникације, 
заштита од природних непогода и 
техничких инцидената, заштита 
ваздуха, воде, тла, природних 
вриједности, културних добара, 
пољопривредног и шумског земљишта 
и других елемената животне средине и 
др.);  

- Приликом израде Измјене и допуне 
плана потребно је водити рачуна о 
јавном интересу  и општим и посебним 
циљевима просторног развоја; 

- Носилац израде обавезан је 
обезбиједити усаглашеност Измјене и 
допуне плана у току његове израде са 
документом просторног уређења ширег 
подручја, односно да је у сагласности са 
важећим планским документом 
најближег претходног нивоа. 

 

 

Члан 6. 

Рок израде Плана је шест мјесеци од избора 

носиоца израде Плана. 

 

Члан 7. 

Средства за израду Плана обезбиједит ће  

подносилац захтјева за измјену Плана.                                              
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Члан 8. 

Носилац припреме Плана је Одјељење за 

просторно уређење. 

Носилац израде Плана биће одређен у складу са 

процедуром прописаном Законом о јавним 

набавкама. 

Члан 9. 

Скупштина општине утврђује нацрт Плана, 

мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 

јавни увид који траје најмање 30.дана. 

О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у 

складу са одлуком Скупштине општине. 

 

Члан 10. 

На основу резултата  јавне расправе и заузетих 

ставова по приспјелим примједбама на нацрт 

Плана, носилац припреме утврђује приједлог  

Плана и подноси га на усвајање и доношење. 

 

 

Члан 11. 

 

Сви субјекти планирања дужни су да дају 

расположиве податке и друге информације 

неопходне за израду Плана. 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања   у „Службеном гласнику Општине 

Добој“. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

 

Број:01-013-254/12                ПРЕДСЈЕДНИК                                                           

Добој: 14.09.2012.                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                               

                                    Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

 
 
 

     192. 
     На основу члана 41. став 5. и 43. став 3. 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

55/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број:101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), и члана 

30.Статута општине Добој („Службени гласник 

општине Добој“ број: 5/05, 3/08 и 2/12), 

Скупштина општине Добој, на сједници 

одржаној 14.  септембра 2012.год, донијела је 

О Д Л У К У 

o усвајању  измјенe и допунe  дијела 

Регулационог плана „Стамбено-пословног 

комплекса 

Средњошколски центар“фаза - I,  Добој 

 

Члан1. 

Усваја се измјена  и допуна дијела Регулационог 

плана „Стамбено - пословног комплекса 

Средњошколски центар“ фаза - I, Добој  (у 

даљем тексту: измјена Плана). 

 

Члан 2. 

Елаборат измјене Плана састоји се од 

текстуалног и графичког дијела. Измјена Плана 

садржи: 
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I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

II. ГРАФИЧКИ ДИО 

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

 

Члан 3. 

Елаборат измјене Плана, израдио је 

„Добојинвест“ а.д.  Добој, јуна 2012. године,  и 

чини саставни дио ове одлуке. 

Елаборат из претходног става овог члана налази 

се у прилогу Одлуке из члана 1. 

 

Члан 4. 

Измјена Плана је основа за парцелацију 

грађевинског земљишта по прописима о 

уређењу простора и грађењу. 

 

Члан  5. 

Измјена Плана се излаже на стални јавни увид 

код општинског органа управе надлежног за 

послове просторног уређења. 

 

Члан  7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе 

раније донесени просторно - плански документи 

проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у 

сагласности  са  измјеном Плана. 

 

Члан  8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине 

Добој“. 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

 
Број: 01-013-251/12         ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                    Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 

 

     Члан  6. 

О провођењу ове одлуке стараће се орган из  

члана  5.  ове одлуке. 
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     193. 

     На основу члана 41.став 5. и 43. став 3. 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

55/10), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05,118/05 и 20/08), 

и члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“ број: 

5/05, 3/08 и 2/12), Скупштина општине 

Добој, на сједници одржаној 14. септембра 

2012.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

o усвајању  измјенe и допунe дијела 

Регулационог плана експлоатационих 

поља рудника „Станари“ 

 

 

Члан 1. 

Усваја се измјена и допуна дијела 

Регулационог плана експлоатационих поља 

рудника „Станари“, (у даљем тексту: измјена 

Плана). 

 

Члан 2. 

Елаборат измјене Плана састоји се од 

текстуалног и графичког дијела.Измјена 

Плана садржи: 

 

I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

  

А. УВОДНИ ДИО 

Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 

В. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

Г. ПРОГРАМ ( КОНЦЕПТ) ПЛАНА 

Д. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛАНА 

Е. ВАЛОРИЗАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА 

 

II. ГРАФИЧКИ ДИО 

1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – геодетска подлога 

.......................................................... Р = 1: 2500 

1а.СТАЊЕ КОРИШТЕЊА 

ПОВРШИНА...................................... Р = 1: 2500 

1б. СТАЊЕ ФИЗИЧКИХ СТРУКТУРА  

- намјена и спратност објеката 

.................................................. Р = 1: 2500 

1в. КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИШТЕМ 

.......................................................... Р = 1: 2500 

2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

до 2015. године. 

2а. ИЗВОД ИЗ ВАЖЕЋЕГ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА  

- ПЛАН НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА II фаза 
2010-2015 ......................... Р = 1:10000 

2б. ИЗВОД ИЗ ВАЖЕЋЕГ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА ............................................ Р = 1:10000 

- ПЛАН НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА IV ФАЗА  
2020-2025 ........................ Р = 1:10000 

2в. ИЗВОД ИЗ ВАЖЕЋЕГ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА ........................................... Р = 1:10000 

- ПЛАН НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА VI ФАЗА 
ПОСЛИЈЕ 2035 ................. Р = 1: 10000 

   3. ИНЖИЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА 

........................................................... Р = 1:  2500 

   4. ОЦЈЕНА СТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ. УРЕЂЕЊА 

И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА ............. Р = 1: 2500  

   5. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА – 

прелазно рјешење ........................... Р = 1: 2500 
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   5а.ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА – 

коначно рјешење .............................. Р = 1: 2500 

   6. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ 

            - прелазно рјешење измјештања трасе 

регионалног пута .............................. Р = 1: 2500 

   7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – хидротехника  

           -прелазно рјешење ................ Р =  1: 2500 

   7а.ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – хидротехника 

 - коначно рјешење ............... Р = 1: 2500 

8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ  

        - електроенергетика и телекомуникације 

........................................................ Р =  1:2500 

9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – синтезна карта 

........................................................ Р =  1:2500 

10. ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ 

ЛИНИЈА ......................................... Р =  1: 2500 

11. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ .............. Р =  1: 2500 

12. ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА .Р =  1: 2500 

       

Члан 3. 

Елаборат измјене Плана, израдио је 

„ПРОЈЕКТ“ а.д.  Бања Лука,  јула 2012. 

године,  и чини саставни дио ове одлуке. 

Елаборат из претходног става овог члана 

налази се у прилогу Одлуке из члана 1. 

 

Члан 4. 

Измјена Плана је основа за парцелацију 

грађевинског земљишта по прописима о 

уређењу простора и грађењу.  

Члан  5. 

Измјена Плана се излаже на стални јавни 

увид код општинског органа управе 

надлежног за послове просторног уређења. 

 

Члан  6. 

О провођењу ове одлуке стараће се орган из  

члана  5 ове одлуке. 

 

Члан  7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе раније донесени просторно - плански 

документи проведбеног карактера, у дијелу 

у којем нису у сагласности  са  измјеном 

Плана. 

Члан  8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  „Службеном гласнику 

општине Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

 
Број: 01-013-250/12             ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                            Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 
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     194. 
     На основу члана 41. став 5. и 43. став 3. 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

55/10), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), 

и члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“ број: 

5/05, 3/08 и 2/12), Скупштина општине 

Добој, на сједници одржаној 14. септембра 

2012. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

o усвајању  измјенe и допунe дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој, 

ревизија - дио блока 2.  

 

 

Члан1. 

Усваја се Измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој, 

ревизија - дио блока 2. (у даљем тексту: 

измјена Плана). 

 

Члан 2. 

Елаборат Измјене Плана састоји се од 

текстуалног и графичког дијела. Измјена 

Планa садржи: 

I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

А. УВОДНИ ДИО 

Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 

В. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

Г. ПРОГРАМ ( КОНЦЕПТ) ПЛАНА 

Д. УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

II. ГРАФИЧКИ ДИО 

А. КАРТЕ СТАЊА 

1.1. Ажуран план парцелације ..... Р = 1 : 1000 

1.2. Подјела обухвата плана ......... Р = 1 : 1000 

1.3. Постојећа функционална организација у 

обухвату плана, ............................. Р = 1 : 1000 

1.4. Карте власништва над земљиштем 

......................................................... Р = 1 : 1000 

1.5. Инжењерско-геолошка карта 

......................................................... Р = 1 : 1000 

 

2. ИЗВОДИ ИЗ ВАЖЕЋИХ ДОКУМЕНАТА 

ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

2.1. Извод из Урбанистичког плана 

......................................................... Р = 1 : 1000 

2.2. Извод из важећег Регулационог плана 

(план  орг. простора) ....................  Р = 1 : 1000 

 

3.    КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

3.1. Геодетска подлога са границом обухвата 

......................................................... Р = 1 : 1000 

3.2. План парцелације и препарцелације 

......................................................... Р = 1 : 1000 

3.3. План организације простора 

......................................................... Р = 1 : 1000 

3.4. План саобраћаја ..................... Р = 1 : 1000 

3.5. План хидротехничке инфраструктуре 

........................................................  Р = 1 : 1000 

3.6. План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре ...........................  Р = 1 : 1000 

3.7. План термоенергетске инфраструктуре 

.......................................................  Р = 1 : 1000 
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3.8. План уређења зелених и рекреационих 

површина ....................................... Р = 1 : 1000 

3.9.  План регулационих линија ... Р = 1 : 1000 

 

Члан 3. 

Елаборат измјене Плана, израдио је 

„Добојинвест“ а.д.  Добој,   јунa 2012. 

године,  и чини саставни дио ове одлуке. 

Елаборат из претходног става овог члана 

налази се у прилогу Одлуке из члана 1. 

 

Члан 4. 

Измјена Плана је основа за парцелацију 

грађевинског земљишта по прописима 

о уређењу простора и грађењу. 

 

Члан  5. 

Измјена Плана се излаже на стални јавни 

увид код општинског органа управе 

надлежног за послове просторног уређења.  

Члан  6. 

О провођењу ове одлуке стараће се орган из  

члана  5 ове одлуке. 

 

Члан  7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе раније донесени просторно - плански 

документи проведбеног карактера, у дијелу 

у којем нису у сагласности  са  измјеном 

Плана. 

Члан  8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  „Службеном гласнику 

општине Добој“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

 
Број: 01-013-248/12             ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                            Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

     195. 
     На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), 

члана 30. Статута општине Добој („Службени 

гласник општине Добој“ број: 5/05, 3/08 и 

2/12) и члана 129. Пословника Скупштине 

општине Добој („Службени гласник општине 

Добој“ број: 10/05  и  9/08), Скупштина  

општине  Добој,  на  сједници  одржаној  14. 

септембра 2012. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Oдлуке 

о замјени некретнина 
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Члан 1. 

У Одлуци о замјени некретнина број: 01-013-

143/12 од 30.04.2012. године, мијења се у 

члану 1. алинеја 2. и 3. и гласи:  

       „ -   к. ч. 6936 ( нови премјер), површине  

1348 м² и 85 м², укупно 1433м², Пл. 737 

              к. о. Добој, посједник општина Добој, 

што одговара к.ч. 649/2 (стари премјер),  

              површине  1348 м² и  85 м², укупно 

1433м², к.о. Добој, уписана  у  з.к. уложак  

              2442, што укупно износи 2637 м²,  

власништво општина Добој и 

 

- к.ч. 578/2 (нови премјер), 
површине 3454м², Пл. 4123 к.о. 
Добој, посједник Бегић (Мује) 
Абида рођ. Хукић из Добоја, што 
одговара  к.ч.1161/2 (стари 
премјер), површине 3454м², з.к. 
уложак 3980, к.о. Добој, 
сувласништво Бегић (Мује) Абида 
рођ. Хукић из Добоја у дијелу 1/3.“ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Општине Добој“.  

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

 
Број: 01-013-248/12             ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                            Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

 

 

 

 

    196.  

    На основу члана 41.став 5. и 43. став 3. 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

55/10), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), 

и члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“ број: 

5/05, 3/08 и 2/12), Скупштина општине 

Добој, на сједници одржаној 14. септембра 

2012.године, донијела је 

О Д Л У К У 

o усвајању  измјене и допуне дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој,  

 блок 1.3. 5.  

 

Члан1. 

Усваја се измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој,  блок 

1.3.5.(у даљем тексту: измјена Плана). 

 

Члан 2. 

Елаборат измјене Плана састоји се од 

текстуалног и графичког дијела. Измјена 

Плана садржи: 

 

I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

А. УВОДНИ ДИО 

Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 

В. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

Г. ПРОГРАМ ( КОНЦЕПТ) ПЛАНА 

Д. УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 



Страна    342                                            СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                                                                   Број 7 

  

 
II. ГРАФИЧКИ ДИО 

А. КАРТЕ СТАЊА 

1.  Ажуран план парцелације ....... Р = 1 : 1000 

2.  Подјела обухвата плана ........... Р = 1 : 1000 

3.  Постојећа функционална организација у 

обухвату плана, ............................. Р = 1 : 1000 

3a. Извод из Урбанистичког плана 

......................................................... Р = 1 : 1000 

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

4.   Карта власништва .................... Р = 1 : 1000 

5.   Геолошка тематска картa (извод из 

Урбанистичког плана и података из основне 

геолошке карте) ............................ Р = 1: 1000 

 

3.    КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

1. Границе плана одређене постојећим 

катастарс. Честицама ................... Р = 1 : 1000 

2. План парцелације и препарцелације 

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

4. План организације јавних површина и 

објеката ......................................... Р = 1 : 1000 

5. План саобраћаја ....................... Р = 1 : 1000 

6. План хидротехничке инфраструктуре 

........................................................ Р = 1 : 1000 

7. План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре ............................ Р = 1 : 1000 

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

9. План уређења зелених површина 

....................................................... Р = 1 : 1000 

10. План грађевинских и регулационих       

линија ........................................... Р = 1 : 1000              

Члан 3. 

Елаборат измјене Плана, израдио је 

„Добојинвест“ а.д.  Добој, септембрa  2012. 

године,  и чини саставни дио ове одлуке. 

Елаборат из претходног става овог члана 

налази се у прилогу Одлуке из члана 1. 

 

Члан 4. 

Измјена Плана је основа за парцелацију 

грађевинског земљишта по прописима о 

уређењу простора и грађењу. 

 

Члан  5. 

Измјена Плана се излаже на стални јавни 

увид код општинског органа управе 

надлежног за послове просторног уређења. 

Члан  6. 

О провођењу ове одлуке стараће се орган из  

члана  5 ове одлуке. 

Члан  7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе раније донесени просторно - плански 

документи проведбеног карактера, у дијелу 

у којем нису у сагласности  са  измјеном 

Плана. 

Члан  8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  „Службеном гласнику 

општине Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

 
Број:  01-013-256/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                          

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 
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     197. 
     На основу члана 33. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 55/10), члана 30. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 

42/05, 118/05 и 20/08) и члана 30. Статута 

општине Добој („Службени гласник општине 

Добој“, број: 5/05 и 3/08), Скупштина 

општине Добој, на сједници одржаној  14. 

септембра 2012. године, донијела је  

О Д Л У К У 

о именовању Савјета за праћење израде 

измјенe и допунe дијела Регулационих   

планова 

 

Члан1. 

Именује се у Савјет за  праћење израде 

измјенe и допунe дијела Регулационих 

планова  у саставу:  

1. Мишић Радислав, дипл. инг.архитектуре, 

2. Благојевић Зоран,  инг. електротехнике, 

3. Вулић Младен, дипл. инг. грађевинарства, 

4. Радић Обрад, дипл. инг. грађевинарства, 

5. Василић Драган, дипл. правник. 

 

Члан 2. 

Савјет се именује за: 

1. Измјене и допуне дијела Регулационог 

плана „Центар“ Добој, блок 1, 

2. Измјене и допуне дијела Регулационог 

плана „Центар“ Добој, ревизија, (двије 

измјене) 

3. Измјене и допуне дијела дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој, блок 9, 

4. Измјене и допуне Плана парцелације и 

урбанистичко-техничких услова  за изградњу  

аутопута Бањалука – Добој, дионица Добој.  

 

Члан 3. 

Савјет плана зависно од потребе, обима и 

врсте документа  прати израду  

спроведбених документа просторног 

уређења, вођења јавне расправе, 

усаглашавање ставова и интереса, заузима 

стручне ставове према питањима општег, 

привредног и просторног развоја 

територијалне јединице, односно подручја 

за које се документ доноси, као и стручне 

ставове у погледу рационалности и 

квалитета предложених планских рјешења, 

усаглашености докумената са документима 

просторног уређења који представљају 

основу за њихову израду, односно у погледу 

усклађености докумената са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

55/10) и другим прописима. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-257/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 
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     198. 

     На  основу  члана 30. Закона o локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), 

члана 30. Статута општине Добој („Службени 

гласник  општине Добој“ број: 5/05, 3/08 и 

2/12), члана 4. Правилника о поступку јавног 

надметања за продају грађевинског 

земљишта у државној својини („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 14/07), 

члана 129. Пословника Скупштине општине 

Добој („Службени гласник општине Добој“ 

број:10/05 и 9/08) и Процјене вриједности 

некретнина, утврђене од стране вјештака 

грађевинске струке, Скупштина општине 

Добој на сједници одржаној 14. септембра 

2012. године, донијела је 

ОДЛУКУ 

o начину и условима јавне продаје 

некретнина  

 

Члан 1. 

Под условима и на начин регулисан овом 

одлуком  провешће се лицитацијом продаја  

некретнина: 

              -  к.ч.6898, Управна зграда са 

радионицом, двориште, површине 755м²,  

управна зграда са радионицом, кућа и 

зграде, површине 411 м², укупно 1166м², Пл. 

701/4 у к.о. Добој(нови премјер), што  

одговара  к.ч. 660/1 Управна зграда са 

радионицом, двориште површине 333м², 

кућа и зграде површине 223м², укупно 

556м², з.к. уложак  3975, КО СП Добој,  

к.ч.663/2 Управна зграда са радионицом, 

кућа и зграда, двориште површине 359м², 

кућа и зграда површине 178м², укупно 

537м², з.к. уложак 387, КО СП Добој и 

к.ч.663/4 Управна зграда са радионицом, 

двориште, површине 73м²,  з.к. уложак 387, 

КО СП Добој (стари премјер), све укупне 

површине 1166м². 

Члан2. 

Почетна цијена некретнина   из члана 1. ове 

одлуке износи: 

1. Земљиште 110,00 КМ/м², што за укупну 

површину од 1.166 м² износи 128.260,00 КМ 

2. Пословнои објекти 1 и 2.  360.768,60 КМ,  

што укупно износи 489.028,60 КМ. 

Члан 3. 

За учешће у поступку лицитације учесник је 

дужан уплатити кауцију на жиро рачун 

продавца број 562-005-00000-700-90 

накнада за излицитиранe некретнине. 

Члан 4. 

Продајну цијену учесник лицитације са којим 

ће се закључити  уговор, обавезан је 

уплатити у року од 10.дана након 

закљученог поступка лицитације а предаја 

некретнина у посјед купцу извршиће се у 

року од 8 дана након уплате купопродајне 

цијене о чему ће се сачинити записник о 

примопредаји. 

Члан 5. 

Поступак лицитације   спровешће Комисија 

за лицитације коју је именовао овај орган. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику  

Општине Добој“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-249/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 
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199. 

     На основу члана  15. Закона  о грађевинском  

земљишту  РС  («Службени  гласник РС»  број 

112/06 ), члана  30. Статута  општине Добој ( 

«Службени гласник  општине Добој»  број  5/05, 

3/08 и 2/12), члана 4. Правилника  о  поступку 

јавног надметања за продају грађевинског  

земљишта  у државној својини («Службени 

гласник РС» број 14/ 07 ), члана 129. 

Пословника  Скупштине  општине  Добој» 

(«Службени гласник  општине Добој» број 

10/05, 9/08 ) , процјене вриједности земљишта 

урађене од стране вјештака грађевинске струке, 

Скупштина општине Добој на сједници  

одржаној  14.  септембра 2012 године доноси : 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о начину и условима јавне продаје   

неизграђеног 

земљишта у државној својини 

 

Члан 1. 

Под условом и на начин  регулисан  овом  

одлуком провешће се лицитацијом продаја  

неизграђеног   земљишта  у државној  својини                

- к.ч. број:6928 /нови премјер/, што 
одговара к.ч. број: 656/1 /стари премјер/ 
уписане у ПЛ број:701, КО Добој, з.к. 
уложак број:430, КО Добој, површине 
2.838 м2 

 

Члан 2. 

Почетна цијена  земљишта  из тачке  1.  ове 

одлуке  износи 40,50 КМ/м2.  

 

 

 

Члан 3. 

За учешће  у поступку  лицитације  учесник  је  

дужан  уплатити  износ  од 50.000,00 КМ на име 

кауције на жиро рачун продавца  број : 555 -

008-01240202 -37, Нова Банка АД Бања Лука. 

 

Члан 4. 

Продајну цијену наведеног  земљишта, учесник  

лицитације са којим  ће се  закључити  уговор , 

обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана 

окончања поступка лицитације,  а предаја 

земљишта  у посјед купцу извршиће  се у року  

од 7 дана након уплате  купопродајне цијене. 

 

Члан 5. 

Поступак  лицитације  грађевинског земљишта  

спровешће  Комисија за провођење поступка 

лицитације коју именује надлежни орган. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа  на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у Службеном гласнику општине 

Добој. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-255/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 
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 200.   

     На основу члана 15. Закона о 

грађевинском  земљишту Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“,број: 

112/06), члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник  општине Добој“ број: 

5/05, 3/08 и 2/12), члана 4. Правилника о 

поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној својини 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 14/07), члана 129. Пословника 

Скупштине општине Добој („Службени 

гласник општине Добој“ број:10/05 и 9/08), 

Скупштина општине Добој на сједници 

одржаној 14. септембра  2012.године, 

донијела је 

ОДЛУКУ 

o начину и условима јавне продајe 

неизграђеног градског  грађевинског 

земљиштa у државној својини 

 

Члан 1. 

Под условима и на начин регулисан овом 

одлуком  провешће се лицитацијом продаја 

неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у државној својини означено као: 

- к.ч. 6731/1, Бара ливада I класе, 
површине 4229м², Пл. 729/160 к.о. 
Добој, што одговара по старом 
премјеру  к.ч. 302/1 Бара ливада I 
класе, површине 3892м², з.к. уложак 
3937 к.о. СП Добој, к.ч. 302/15 Бара 
ливада, површине 55м², з.к. уложак 
3937 к.о. СП Добој и к.ч. 288/49 Бара, 
ливада I класе, површине 282м² з.к. 
уложак 3937 к.о. СП Добоj, 

- к.ч. 6710/1, Бара ливада I класе, 
површине 4256м², Пл. 729/160 к.о. 
Добој, што одговара по старом  
премјеру одговара к.ч. 283/2, Бара 
ливада, површине 719м², з.к. уложак 
202, к.о. СП Добој,  к.ч. 283/1 Бара, 
ливада површине 1426м²,  з.к.уложак 
1381 к.о. СП Добој, 283/4 Бара 
ливада, површине  1480м² зк.уложак 

1381, к.о. СП Добој, и к.ч.283/6 Бара 
ливада, површине 631м², з.к. уложак 
1380 к.о. СП Добој, 

- к.ч.6698/1 Бара ливада I класе, 
површине 3832м², Пл.1317/1, к.о. 
Добој,                            што по старом 
премјеру 280/3 Бара ливада 
површине 4469м², з.к.уложак 1823, 
к.о. СП Добој,  

- k.č.6698/2  Бара ливада I класе, 
површине, 347м², Пл. 1317/1, к.о. 
Добој, што по старом премјеру 
одговара к.ч.280/3, површине 
4469м², з.к. уложак 1823, к.о. СП 
Добој, 

- к.ч.6698/3 Бара ливада I класе, 
површине 290м², Пл.1317/1, к.о. 
Добој, што по старом премјеру 
одговара к.ч. 280/3, површине 
4469м², з.к. уложак 1823, к.о. СП 
Добој, 

- к.ч. 6705/1, Бара ливада I класе, 
површине 3732м², Пл.729/160, к.о. 
Добој, што по старом премјеру 
одговара  к.ч. 280/2 површине 
3732м², зк. уложак 2443 к.о СП Добој,  

- к.ч. 6705/2, Бара ливада I класе, 
површине 311м², Пл.729/160, к.о. 
Добој, што по старом премјеру 
одговара к.ч. 280/7 Бара ливада, 
површине 311м², з.к. уложак 2443, ко 
СП Добој,  

- к.ч.  6699/1, Бара ливада I класе, 
површине 937м², Пл. 729/160 к.о. 
Добој, што по старом  премјеру 
одговара  к.ч. 279/2 Бара ливада  
површине 937м², з.к.уложак 

      236 к.о. СП Добој,   

-  к.ч. 6699/2, Бара ливада I класе, 

површине 14м², Пл. 729/160 к.о. 

Добој, што по старом премјеру  

одговара к.ч. 279/6 Бара ливада I 

класе, површине 14м², з.к. уложак 

236 к.о. СП Добој,  

- к.ч. 6699/3, Бара ливада I класе, 
површине 14м², Пл. 729/160, к.о. 
Добој, што по старом премјеру  
одговара 279/7 Бара ливада, 
површине 14м², зк уложак 236 к.о. 

      СП Добој,  
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- к.ч. 6704, Бара ливада I класе, 

површине 489м², Пл. 729/160 к.о. 
Добој што по старом премјеру 
одговара к.ч.278/5 Бара ливада, 
површине 489м², з.к. уложак 236 к.о. 
СП Добој,  

- к.ч. 6706/1, Бара  Мемагић ливада, I 
класе, површине 1567м², Пл 729/160, 
к.о. Добој што  по старом  премјеру  
одговара к.ч. 280/4,  Бара Мемагић 
ливада,  површине  1567м²  з.к. 
уложак 236, ко СП Добој,  

- к.ч. 6706/2, Бара Мемагић, ливада, I 
класе, површине 234м², Пл. 729/160, 
к.о. Добој, што по старом премјеру 
одговара к.ч. 280/8 Бара Мемагић 
ливада, површине 234м2, зк. уложак 
236, к.о. СП Добој,  

- к.ч. 6707, Бара ливада I класе, 
површине 734м², Пл. 729/160, к.о. 
Добој, што по старом премјеру 
одговара к.ч.278/1 Бара ливада 
површине 734м², з.к. уложак 1739  
к.о СП  Добој,  

- к.ч. 6708, Бара  ливада I класе, 
површине 597м², Пл. 729/160  к.о. 
Добој, што по старом премјеру 
одговара к.ч.278/4 Бара ливада, 
површине 597м², уписана у 
з.к.улoжак 1739 к.о. СП Добој,  

- к.ч. 6709/1, Бара, Мемагића ливада, I 
класе, површине 1533м², Пл. 
729/160, ко Добој, што по старом 
премјеру одговара  к.ч. 280/1 Бара 
ливада, Мемагића, површине  
1533м², зк. уложак 1739, к.о. СП 
Добој,  

- к.ч. 6709/2, Бара, Мемагића ливада, I 
класе, површине 204м², Пл. 729/160, 
к.о. Добој, што по старом премјеру 
одговара 280/9, Бара Мемагића 
ливада, површине 204м2, зк уложак 
1739, к.о. СП Добој,  

-  к. ч. 6711/1, Бара ливада 1 класе, 

површине 313 м², Пл.729/160 к.о. 

Добој, што по старом премјеру 

одговара к.ч. 285/1 Бара ливада,  

површине 313 м², зк. Уложак 1739м², 

к.о. СП Добој,  

- к.ч. 8163/1,  Канал Баре, површине 
450м², Пл. 729/160 к.о. Добој, што 
одговара по старом премјеру к.ч. 
283/11 Канал Баре, површине 65м², 
з.к.уложак 202 к.о.СП Добој, к.ч. 
302/14 Канал Баре, површине 355м², 
з.к. уложак 1597 к.о. СП Добој и к.ч. 
614/4, површине 1м², з.к. уложак 
3937 к.о. СП. Добој.  

- к.ч. 8163/2, Канал Баре, површине 
100м², Пл. 724/51 к.о Добој што по 
старом премјеру одговара  к.ч. 284/9 
Канал Баре,  површине 100 м², з.к. 
уложак 696 к.о. СП Добој. 

 
 

 Члан 2. 

Почетна цијена земљишта утврдиће се на 

основу процјене овлаштеног вјештака.        

 

Члан 3. 

За учешће у поступку лицитације учесник је 

дужан уплатити износ 10% од продајне 

цијене на жиро рачун продавца број 562-

005-00000700-90, накнада за излицитирано 

земљиште. 

Члан 4. 

Продајну цијену наведеног земљишта, 

учесник лицитације са којим ће се закључити  

уговор, обавезан је уплатити у року од 10. 

дана након закљученог поступка лицитације 

а предаја земљишта у посјед купцу 

извршиће се у року од 8 дана након уплате 

купопродајне цијене о чему ће се сачинити 

записник о примопредаји. 

 

Члан 5. 

Поступак лицитације градског грађевинског 

земљишта спровешће Комисија за 

лицитације коју је именовао овај орган. 
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Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику  

Општине Добој“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-263/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

 
 
 
     201. 
     На  основу  члана 15. и 36. Закона  о 

грађевинском  земљишту Републике Српске 

(„Службени  гласник Републике Српске“, 

број: 112/06),члана 30. Статута општине 

Добој („Службени гласник  општине Добој“ 

број: 5/05, 3/08 и 2/12), члана 4. Правилника 

о поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној својини 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 14/07), члана 129. Пословника 

Скупштине општине Добој („Службени 

гласник општине Добој“ број:10/05 и 9/08), 

Скупштина општине Добој, на сједници 

одржаној 14. септембра 2012. године, 

донијела је 

ОДЛУКУ 

o начину и условима јавне продајe 

неизграђеног   грађевинског 

земљиштa у државној својини 

 

Члан 1. 

Под условима и на начин регулисан овом 

одлуком  провешће се лицитацијом продаја 

неизграђеног грађевинског земљишта у 

државној својини означено као к.ч. 3501 

Прњавор, пут без ознаке, површине 374 м², 

Пл. 112/2, к.о. Кожухе,  што по старом 

операту одговара  к.ч. 781/5 пут без ознаке 

Прњавор, површине 374м², уписана у з.к. 

уложак број 771 к.о. СП Кожухе.  

Члан2. 

Почетна цијена земљишта утврдиће се на 

основу процјене овлаштеног процјенитеља.        

Члан3. 

За учешће у поступку лицитације учесник је 

дужан уплатити износ 10% од продаје 

продајне цијене на жиро рачун продавца 

број 5620050000070090 накнада за 

излицитирано земљиште. 

Члан 4. 

Продајну цијену наведеног земљишта, 

учесник лицитације с којима ће се закључити  

уговор, обавезан је уплатити у року од 10. 

дана након закљученог поступка лицитације 

а предаја земљишта у посјед купцу 

извршиће се у року од 8 дана након уплате 

купопродајне цијене о чему ће се сачинити 

записник о примопредаји. 

Члан 5. 

Поступак лицитације грађевинског 

земљишта спровешће Комисија за 

лицитације коју је именовао овај орган. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику  

Општине Добој“.  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-253/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 
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      202. 
     На  основу  члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), 
члана 30. Статута општине Добој („Службени 
гласник  општине Добој“ број: 5/05, 3/08 и 
2/12), члана 129. Пословника Скупштине 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“ број:10/05 и 9/08)  Скупштина 
општине Добој на сједници одржаној 14. 
септембра 2012. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о ангажовању новчаних средстава  

 

Члан 1.  

Одобрава се ангажовање новчаних 

средстава у износу од 603.967,60 КМ.                                         

на име помоћи, у рјешавању проблема 

функционалнијег смјештаја AД „Водовод“ 

Добој.                                              

Члан 2. 

Одобрена средства ће се ангажовати из 

буџета општине Добој, са групе конта 372 

200 - буџетске резерве.  

Члан3. 

Реализација ове одлуке ће се извршити 

преносом одобрених средстава на жиро 

рачун АД „Водовод“ Добој.  

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику  

Општине Добој“.  

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-241/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

 
 

     203. 
     На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  101/04, 42/05 и 18/06 ) , члана  

30. и 66.Статута општине Добој („Службени 

гласник општине Добој“број 5/05, 3/08 и 

2/12), члана 130. Пословника Скупштине 

општине Добој („Службени гласник општине 

Добој“ број   10/05 и 9/08 )  и Одлуке о 

одређивању висине закупнине за 

непрофитне организације, установе и 

удружења грађана (Сл. гласник општине 

Добој“, број: 1/10) , Скупштина општине 

Добој на сједници одржаној дана 14. 

септембра 2012. године донијела је :  

ОДЛУКУ 

o додјели пословног простора 

 

Члан 1. 

Додјељује се Фондацији „Центар за дјецу и 

омладину са сметњама у развоју“ Добој на 

кориштење пословни простор у улици 

Немањина 14. укупне површине 157 м2 од 

чега 102 м2 чини канцеларијски простор, а 

55 м2 подрумски простор,  на неодређно 

вријеме. 

Члан 2. 

За додјељени пословни простор закупац ће 

плаћати закупнину у мјесечном износу од  

0,10 КМ / м2 . 

 

Члан 3. 

Утврђени износ закупнине за пословни 

простор из члана 1. ове одлуке увећава се за 

износ пореза на додатну вриједност и износ 

за комуналну накнаду. 
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Члан  4. 

Овлашћује се начелник општине Добој да у 

складу са одредбама ове одлуке са 

закупцем потпише уговор о закупу у којем ће 

закупнина бити утврђена у складу са чланом  

2. ове одлуке. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Добој. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-242/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

 
 
     204. 
     На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  101/04, 42/05 и 18/06 ), члана  

30. и 66. Статута општине Добој („Службени 

гласник општине Добој“број 5/05, 3/08 и 

2/12), члана 130. Пословника Скупштине 

општине Добој („Службени гласник општине 

Добој“ број:10/05 и 9/08) на сједници 

одржаној дана  14.  септембра 2012. године 

донијела је : 

 

О   Д    Л   У    К   А 

о стављању ван снаге  Одлуке 

 

Члан 1. 

Одлука о прихватању понуде по праву прече 

куповине   број 01-013-282/11 од 30.06.2011 

године којом је прихваћена понуда Чабрић 

Ахмета за продају непокретности-

неизграђеног градског грађевинског 

земљишта уписаног у ПЛ број:445/0 КО 

Добој, површине 4.464 м2, по цијени од 

40,50 КМ/м2  

 ставља се  ван снаге.           

 

Члан 2. 

Ова одлука  ступа на снагу  осмог дана од 

дана  објављивања у Службеном гласнику 

општине Добој. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-258/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

 
 
 
 
 
     205. 
     На основу члана 8. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“ број:112/06 ),  члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник  

Републике Српске„ број:101/04, 42/05, 

118/05), члана 30.  Статута  општине Добој  

(„Службени гласник општине Добој“ број: 

5/05, 3/08 и 2/12)  и члана 129. Пословника 

Скупштине општине Добој („Службени 

гласник општуине Добој“ број 10/05 и 9/08 )  

Скупштина  општине Добој је на сједници 

одржаној дана  14.  спетембра 2012. године, 

донијела  

О   Д   Л   У   К   У 

о прихватању понуде по праву прече 

куповине 
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          Члан 1. 

Прихвата се понуда  Чабрић Ахмета из 

Добоја, Чабрић Алмасе из Добоја, Чабрић 

Ферида из Добоја, Чабрић Исмета из 

Грачанице, Чабрић Решада из Добоја и 

Чабрић Сеида из Добоја, сувласника 

некретнине са дијелом 1/6, за продају 

непокретности – неизграђеног градског 

грађевинског земљишта евидентираног у ПЛ 

број  445/1, КО Добој, означених као  к.ч.  

број 7335 /нови премјер/, односно к.ч. број 

369 /стари премјер/, „Бара“ њива 3 класе  

површине 4.464 м2 , уписане у з.к. уложак 

3981 КО СП Добој (  некретнина се налази  

непосредно у близини  тржног центра БМД)  

по цијени од  40,50 КМ / м2, а што за  укупну 

површину износи  180.792,00 КМ. 

 

Члан  2. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у Службеном гласнику 

општине Добој. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-243/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

 

     206. 

     На основу члана 8. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“ број:112/06 ),  члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник  

Републике Српске „ број:101/04, 42/05 и 

118/05), члана 30.  Статута  општине Добој  

(„Службени гласник општине Добој“ број: 5/05, 

3/08 и 2/12) и члана 129. Пословника 

Скупштине општине Добој („Службени гласник 

општуине Добој“ број 10/05 и 9/08 )  Скупштина  

општине Добој је на сједници одржаној дана   

14.  септембра  2012. године, донијела  

О   Д   Л   У   К   У 

о прихватању понуде по праву прече куповине 

непокретноси 

               

Члан 1. 

Прихвата се понуда „ЖГП“ а.д. Добој за продају 

непокретности означених као к.ч.број: 6978 и 

6980/1 /по новом премјеру/ уписаних у ПЛ. 

број: 762 КО Добој, што одговара к.ч. 

број:307/13, 307/6 и 306/7 /стари премјер/ 

уписаних у ЗК уложак број:817 и 854 КО Липац, 

укупне површине земљишта од 1318 м2 и 

објектима и то: 

 пословна зграда бр:1, величине 
24,50x9,60 метара, површине 206,75 
м2; 

 пословна зграда бр:2, величине 
24,50x9,40 метара, површине 212,51 
м2; 

 пословна зграда бр.1, величине 
24,70x8,90 метара, површине 203,08 
м2; 

 помоћна зграда бр.3, величине 
11,10x4,75 метара, површине 24,75 м2. 

 

Члан 2. 

Средства за набавку накретнина из члана 1. ове 

одлуке ће се ангажовати из буџета општине 

Добој. 

Укупна цијена предметних некретнина износи 

480.000,00 КМ. 

Члан 3. 

Послови куповине некретнине извршиће се 

закључивањем уговора код нотара. 
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Члан 4. 

Овлашћује се начелник Општине за 

потписивање уговора о куповини предметне 

некретнине. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику  општине 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-244/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

 

 

     207. 

     На основу члана 30 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број  

101/04  и 42 / 05, 118/05 ) члана 30. Статута  

општине Добој („Службени гласник општине 

Добој“ број 5 / 05, 3/08 и 2/12  ),   члана  129. 

Пословника о раду Скупштине општине  

Добој („Службени гласник општине Добој“ 

број 10/05 и 8/09), Скупштина општине Добој 

на сједници одржаној дана 14. септембра 

2012 године доноси  

О Д Л У К У 

о  приступању пројекту модернизације и 

реконструкције уличне јавне расвјете у 

граду Добоју 

 

Члан 1. 

Приступа се активностима модернизације и 

реконструкције постојеће уличне јавне 

расвјете у граду Добоју која подразумијева 

комплетну замјену постојеће градске 

расвјете са ЛЕД штедном расвјетом и 

демонтажу постојећих расвјетних тијела.   

 

                                        Члан 2. 

Обавезује се Одјељење за стамбено 

комуналне послове општине Добој да 

припреми документацију потребну за 

расписивање и спровођење тендера у циљу 

реализације активности из члана 1. ове 

одлуке, те да обавијести Скупштину општине 

ради доношења одлуке о настављању 

активности. 

       Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-245/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

 

 

 

     208. 

     На основу члана 22. и 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ 
број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 30. став 5. 
Закона о заштити и добробити животиња 
(„Службени гласник РС“ број:111/08), члана 2. 
Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник РС“ број:124/11), члана 30. 
Статута  општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“ број: 5/05, 3/08 и 2/12) и члана  
129. Пословника о раду Скупштине општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“ број: 
10/ 05 и 8/09 ), Скупштина општине Добој  на 
сједници одржаној дана 14.  септембра 2012 
године је донијела 
 

О Д Л У К У 

о оснивању Прихватилишта за животиње 

на подручју општине Добој 
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Члан 1. 

У циљу заштите здравља и безбједности 

грађана, као и заштите напуштених и 

изгубљених животиња, њихових права, 

добробити и поштовања њихових живота, овом 

одлуком оснива се Прихватилиште за животиње 

на подручју општине Добој са сједиштем на 

локалитету Преслице (у даљем тексту: 

Прихватилиште). 

 
Члан 2. 

Прихватилиште за животиње има обавезу да 
обезбједи смјештај за пронађене (напуштене и 
изгубљене) животиње, бригу о њима и њихово 
могуће даље удомљавање.  

 
 

Члан 3. 

Прихватилиште је дужно да са животињама 
поступа у складу са њиховим основним правима 
и добробити, да их храни у складу са њиховим 
потребама и да им обезбједи довољне 
количине воде. 
Животиње не смију бити изложене физичкој 
нелагоди и страху и морају бити заштићене од 
повреда и болести. 
Животиње смјештене у Прихватилишту 
збрињавају се најдуже 30 дана. 

 
 

Члан 4. 

Прихватилиште се финансира из буџета 
Општине и других видова финансирања 
(донације, поклони и друго). 
 

Члан 5. 

Овом одлуком се врши пренос овлашћења у 

вршењу послова из домена организације рада и 

управљања Прихватилиштем, успостављања 

хигијеничарске службе, хватање и збрињавање 

напуштених животиња на Јавну установу 

„Спортско рекреациони центар Преслица“ 

Добој. 

У случају да Јавна установа „Спортско 

рекреациони центар Преслица“ Добој не 

обезбиједи потребна одобрења за вршење ових 

послова или повјерене послове неквалитетно 

извршава, Општина  ће вршење услуга 

повјерити хигијеничарској служби регистрованој 

за ту дјелатност са којом ће надлежни 

општински орган закључити уговор о вршењу 

услуга.  

 
Члан 6. 

Организација и начин рада Прихватилишта, као 
и поступак и радње које се предузимају са 
напуштеним животињама регулисаће се 
посебним правним актима донесеним од стране 
надлежног општинског органа. 
 
 

Члан 7. 

Надзор над радом Прихватилишта врши орган 
надлежан за послове ветеринарске инспекције. 
 
 

Члан 8. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-246/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

     

 

     209. 

     На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој („Службени гласник општине Добој“, 

број 5/05, 3/08, 2/12) и члана 136. 

Пословника Скупштине општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број 

10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на 

сједници од 14. Септембра 2012. године,  



Страна    354                                            СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                                                                   Број 7 

  

 
д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се информација о утрошку 

електричне енергије за јавну расвјету 

за период јануар-јун 2012. године. 

2. Овај закључак биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-260/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

 

 

     210. 

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

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о  именовању в.д.  начелника Одјељења  за 

европске интеграције и енергетско-

еколошку ефикасност општине Добој     

 

Члан 1. 

Именује  се в.д. начелник Одјељења за 

европске интеграције и енергетско-

еколошку ефикасност општине Добој  са 

14.09.2012. године   

Мишић Радислав дипл. инжињер 

архитектуре 

                                 

Члан 2. 

Ово рјешење  ће се објавити у „Службеном 
гласнику Општине Добој“. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  01-013-259/12               ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој: 14.09.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 
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II  АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

     211. 

     На  основу  члана  44. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број  
101/ 04, 42 /05 и 118/05 )  и члана  51. Статута  
општине Добој  („Службени гласник  
општине Добој“ број 5/05 и 3/08), начелник 
општине Добој донио је 
 

О   Д   Л   У   К   У 

о  измјени  и допуни Одлуке оснивању  и  

унутрашњој  организацији 

административне службе општине 

                           

Члан 1. 

У Одлуци  о оснивању и унутрашњој 

организацији административне  службе  

општине Добој  број 02-022-1-1875/08  од 

30.07.2008. године  („Службени гласник 

општине Добој“ број 8/08,6/10 )   у даљем 

тексту  >Одлука< , у  члану 6. се додаје 

следеће  и гласи : 

У члану 6. иза тачке 8. додаје се тачка 9. која 

гласи : 

9. Одјељење за европске интеграције и 

енергетско-еколошку ефикасност  

 

Члан 2. 

У Одлуци  иза члана 14. додаје се члан 14-А 

који гласи : 

Одјељење за европске интеграције и 

енергетско еколошку ефикасност : 

Предметно одјељење учествује у рјешавању 

и води проблематику по питању Европских 

интеграција и локалне заједнице, 

координира и прати усклађеност правног 

система Европске уније са актима које 

доноси ова локална заједница, врши 

провјеру и даје мишљење о усклађености 

прописа локалне заједнице  са актима 

Европске уније, активно учествује у 

организацији семинара из области 

европских интеграција, енергетске 

ефикасности и еколошке ефикасности на 

нивоу локалне заједнице. Такође ово 

одјељење ради на изради пројектиних 

приједлога из области енергетске 

ефикасности, обновљивих извора енергије  

те заштите животне средине, судјелује у 

изради пројеката који се аплицирају код 

Европских фондација, сачињава потребне 

извјештаје, анализе, планове који су у вези 

Европских интеграција те сачињавају 

потребне извјештаје, анализе и планове који 

су у вези са заштитом животне средине и 

енергетско-еколошке ефикасности. 

 

Члан  3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,  

а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Добој. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  02-022-1-2447/12                  НАЧЕЛНИК 
Добој: 28.08.2012.    

        Обрен Петровић, с.р. 

 

 

     212. 

     На основу члана 43.  став 1.  тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи  («Службени 

гласник РС» број 101 / 04, 42/05 и 118/05 )  и 

члана 51. став 1 . алинеја  8,  Статута  

општине Добој («Службени гласник  

општине Добој» број 5/05, 3/08), начелник 

општине   Добој , д о н о с и  
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П Р А В И Л Н И К 

о измјенама  и допунама  Правилника  о 

организацији и систематизацији  радних 

мјеста  општинске административне службе 

општине Добој 

 

У Правилнику о организацији и 

ситематизацији  радних мјеста  општинске 

административне  службе општине  Добој 

(Пречишћени текст) број 02-022-1-1063/12 

од 25.04.2012.године. објављена у 

(„Службеном Гласнику општине Добој“број 

4/12) у даљем  тексту : Правилник  

 

Члан 1. 

 У члану 2. Правилника иза тачке 8. додаје се 

тачка 9. и гласи : 

9. Одјељење за европске интеграције и 

енергетско-еколошку ефикасност 

 

Члан 2. 

Иза члана 14. додаје се члан  14-А  који  

гласи : 

13.1.1.   Одјељење за европске интеграције 

и енергетско-еколошку ефикасност 

општине Добој 

 

Члан 3. 

У члану 14-А се додаје следеће а које гласи : 

13.1.1. Начелник Одјељења за европске 

интеграције и енергетско-еколошку 

ефикасност општине Добој 

 Опис послова радног мјеста: 
 

- Начелник одјељења организује рад и 
одговара за законитост и 
благовременост обављања послова и 
задатака из дјелокруга рада 
одјељења, 

- пружа стручну помоћ радницима 
одјељења и по потреби организује 
радне и стручне састанке одјељења; 

- усклађује рад Одјељења са 
одјељењима и организационим 
јединицама у Административној 
служби; 

- усклађује рад Одјељења са 
надлежним државним органима, 
организацијама и институцијама у 
оквиру овлашћења; 

- учествује у изради планова, 
програма рада и извјештаја о раду 
одјељења 

- одговоран је за припрему и обраду 
материјала који се предлажу 
Скупштини општине који се односе 
на одјељење, 

- одговоран је за извршење одлука и 
закључака Скупштине општине који 
се односе на одјељење 

- одговоран је за благовремено 
извјештавање стручне службе и 
начелника о извршењу одлука и 
закључака Скупштине општине који 
се односе на одсјеке и одјељење; 

- учествује у изради општих и 
појединачних аката по налогу 
начелника општине; 

- предлаже начин расподјеле 
финансијских средстава из 
дјелокруга рада одјељења; 

- координира и прати усклађивање 
правног система са системом 
Европске уније 

- учествује у припреми докумената 
који се тичу Евроспке уније и локалне 
заједнице 

- врши провјеру и даје мишљење о 
усклађености прописа Евроспке 
уније и аката јединице локлане 
управе 

- контролише рад шефова одсјека и 
радника у одјељењу; 

- предлаже начелнику општине 
распоред службеника у одјељењу, 
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- предлаже требовање потрошног 

материјала за одјељење, 
- подноси захтјев за покретање 

дисциплинског поступка за раднике у 
Одјељењу; 

- потписује путне налоге за раднике 
Одјељења и о томе извјештава 
начелника; 

- за извршење послова из дјелокруга 
Одјељења издаје рјешења, налоге и 
упутства; 

- одговоран је за исправност и 
одржавање средстава за рад; 

- активно учествује у допуни и 
ажурирању WEB странице општине 
Добој, из дјелокруга рада одјељења; 

- остварује сарадњу са другим 
одјељењима у циљу извршавања 
послова и задатака из дјелокруга 
одјељења; 

- обавља и друге послове по налогу 
начелника општине; 

- за свој рад одговоран је Начелнику 
општине. 

 Сложеност послова: 
             Најсложенији 
 

 Службено звање: 
Самостални стручни сарадник 

 

 Посебни услови за 

обављање : 

Висока стручна спрема, VII/1 степена 

стручне спреме , завршен 

Архитектонски факултет, Технички 

факултет, Правни факултет или други 

факултет друштвеног смјера, 

најмање пет (5) година радног 

искуства у струци, положен стручни 

испит за рад у државним органима 

управе, познавање рада на 

рачунарима. 

 Начин попуне радног мјеста : 

Објављивањем јавног конкурса 

 Број извршилаца: 

Један (1) 

13.1.2. Координатор за  европске 

интеграције и енергетско-еколошко 

инжењерство општине Добој 

 Опис послова радног мјеста: 
 

- организује са начелником одјељења 
рад одјељења и одговара за 
законитост и    благовременост 
обављања послова и задатака из  
дјелокруга  одјељења, 

- руководи, координира и надзире 
извршавање послова и задатака у 
одјељењу, 

- пружа стручну помоћ радницима 
одјељења и по потреби организује 
радне и стручне састанке радника 
одјељења, 

- координира и прати усклађивање 
правног система са системом 
Европске уније 

- координација рада и сарадња са 
надлежним државним и ентитетским 
органима, организацијама и 
институцијама у циљу континуираног 
и активног учешћа општине у 
процесима европских интеграција 

- праћење Европске  регулативе у 
области локалне  заједнице 

- извјештавање о имплементацији 
пројеката  

- учествује у припреми докумената 
који се тичу Евроспке уније и локалне 
заједнице 

- врши провјеру и даје мишљење о 
усклађености прописа Евроспке 
уније и аката јединице локлане 
управе 

- по налогу непосредног руководиоца 
партиципира или руководи радним 
тимовима који се формирају за 
остваривање појединих задатака или 
групе задатака а у вези Европских  
интеграција и локалне заједнице 

- Активно учествује у организацији 
семнинара из области Европских 
интеграција, енергетске ефикасности 
и еколошке ефикасности на нивоу 
јединице локалне самоуправе 
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- Ради на изради пројектних 

приједлога из области енергетске 
ефикасности , обновљивих извора 
енергије и заштиту животне средине  

- израђује планове, програме рада и 
извјештаје о раду одјељења заједно 
са начелником одјељења  и 
одговоран је за припрему и обраду 
материјала који се предлажу 
Скупштини општине, 

- предлаже требовање потрошног 
материјала за одјељење, 

- потписује управне акте из дјелокруга 
рада одјељења, 

- потписује путне налоге за 
службенике одјељења, 

- предлаже расписивање тендера по 
Закону о јавним набавкама БиХ, 

- учествује у изради општих и 
појединачних аката по налогу  
начелника    

- прати стање у областима које су у 
надлежности одјељења, 

- остварује сарадњу са другим 
одјељењима у циљу извршавања 
послова и задатака из дјелокруга 
рада одјељења, 

- за свој рад одговоран је начелнику 
општине .  

 

 Сложеност послова: 
             Најсложенији 
 

 Службено звање: 
Самостални стручни сарадник 

 

 Посебни услови за 

обављање : 

Висока стручна спрема, VII/1 степена 

стручне спреме , завршен 

Архитектонски факултет, Технички 

факултет, Правни факултет или други 

факултет друштвеног смјера, 

најмање три (3) године радног 

искуства у струци, положен стручни 

испит за рад у државним органима 

управе, познавање рада на 

рачунарима. 

 

 Начин попуне радног мјеста : 

Објављивањем јавног конкурса 

 

 Број извршилаца: 

Један (1) 

 
13.1.3. Самостални стручни сарадник за 
европске интеграције 
 

 Опис послова радног мјеста: 
 

- обавља оперативне послове у 
сарадњи са начелником датог 
одјељења а који се доносе на 
Европске  интеграције и локалну 
заједницу 

- обавља оперативне послове у изради 
стручних докумената везаних за 
Европске интеграције и локалну 
заједницу 

- учествује у изради пројеката који се 
аплицирају код Европских фондова у 
процесу Европске интеграције и 
међународне сарадње 

- Обавља послове и задатке везано за 
сарадњу са међународним 
организацијама и другим 
представницима у области Евроспких 
интеграција 

- учествује у прикупљању потребних 
података и документације које су 
потребне за Европске интеграције 

- сачињава потребне извјештаје 
анализе, планове и пројекте те друга 
акта која су у вези са Европских 
интеграцијама 

- врши активну промоцију (путем 
кампања, јавних иступања) 
европских интеграција на нивоу 
општине Добој 

- координира и прати усклађивање 
правног система Европске уније и 
једнице локане самоуправе који су 
потребни за аплицирање  према 
међународним организацијама по 
пројектима чији је носилац општина 
Добој 
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- учествује у припреми докумената 

који се тичу Европске уније и локалне 
заједнице 

- праћење Европске  регулативе у 
области локалне  заједнице 

- извјештавање о имплементацији 
пројеката  

- учествује у припреми докумената 
који се тичу Европске уније и локалне 
заједнице 

- по налогу непосредног руководиоца 
партиципира или руководи радним 
тимовима који се формирају за 
остваривање појединих задатака или 
групе задатака а у вези Европских 
интеграција и локалне заједнице 

- Активно учествује у организацији 
семнинара из области Европских 
интеграција на нивоу јединице 
локалне самоуправе 

- Ради на изради пројектних 
приједлога из области енергетске 
ефикасности , обновљивих извора 
енергије и заштиту животне средине  

- праћење реализације стратешких и 
других развојних докумената, 
предлаже њихову корекцију и 
извјештавање о томе начелника 
одјељења 

- праћење програма и фондова 
Европске уније  доступних Босни и 
Херцеговини те израда извјештаја о 
истом 

- обавља и друге послове које му 
повјери Начелник општине и 
Начелник одјељења акоји су у вези 
са дјелокругом његовог рада 

- за свој рад је одговоран  Начелнику 
одјељења и Начелнику општине 

 

 Сложеност послова: 
             Најсложенији 

 

 Службено звање: 
Самостални стручни сарадник 

 
 
 

 Посебни услови за 

обављање : 

Висока стручна спрема, VII/1 степена стручне 
спреме , завршен Технички факултет, Правни 
факултет, Економски факултет  или други 
факултет друштвеног смјера, или факултет 
природног смјера, најмање једна (1) година 
радног искуства у струци, положен стручни 
испит за рад у државним органима управе, 
познавање рада на рачунарима. 
 
 

 Начин попуне радног мјеста : 

Објављивањем јавног конкурса 

 

 Број извршилаца: 

Један (1) 

 
 
13.1.4 Самостални стручни сарадник за 
енергетско-еколошко инжењерство 
 
 

 Опис послова радног мјеста: 
 

- ради на изради пројектних 
приједлога из области  енергетске 
ефикасности, обновљивих извора 
енергије и заштите животне  
средине, 

- прати најаве позива и отворене 
позиве  за достављање  пројекта од 
стране ЕУ  фондова  програма и 
других финансијских  институција  из 
предметних области, 

- прати  и извјештава  о 
имплементацији  пројеката  

- прати испуњавање  задатака 
утврђених  стратешким документима 
за прикључење  ЕУ из предметних 
области 

-  израђује планове те подноси 
извјештаје а у вези успостављања 
стандарда енергетске  ефикасности 
на територији општине Добој 

- израђује планове те подноси 
извјештаје начелнику одјењења а у 
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вези очувања животне средине на 
територији локалне заједнице  

- сарађује са надлежним органима 
како на републичком тако и на 
државном нивоу који се баве 
заштитом животне средине те врши 
прикупљање података од истих 

- прукпља полугодишње податке који 
се издају од стране надлежних 
органа а по питању еколошког 
инжењерства на нивоу општине 
Добој 

- афирмација и промоција  позитивних 
еколошких стандарда на нивоу 
јединице локалне зајднице 

- израђује планове те подноси 
извјештаје а у вези успостављања 
стандарда енергетске  ефикасности 
на територији општине Добој 

- израђује планове те подноси 
извјештаје а у вези успостављања 
стандарда еколошког инжењерства  
на територији општине Добој 

- обавља и друге послове  и задатке  
које му повјери Начелник општине 
- за свој рад одговоран је начелнику 
одјељења и Начелнику општине. 
  

 

 Сложеност послова: 
             Најсложенији 
 

 Службено звање: 
Самостални стручни сарадник 

 
 

 Посебни услови за 

обављање : 

Висока стручна спрема, VII/1 степена стручне 
спреме , Правни факултет, Економски 
факултет  или други факултет друштвеног 
смјера или Факултет природног смјера, 
најмање једна (1) година радног искуства у 
струци, положен стручни испит за рад у 
државним органима управе, познавање 
рада на рачунарима. 
 
 
 

 Начин попуне радног мјеста : 

Објављивањем јавног конкурса 

 

 Број извршилаца: 

Један (1) 

 

 

13.1.5. Технички секретар 
 

 Опис послова радног мјеста: 
 

- врши пријем и отпрему поште 
- обавља техничке послове за 

руководне раднике одјељења, 
- води евиденцију присуствовања на 

раду и саставља потребне спискове и 
извјештаје, 

- куца текст по диктату и врши препис 
аката, рукописа, матрица, тонских 
записа и других материјала, 

- сравњава текст изворника са 
преписом и отклања грешке, 

- одлази на терен у својству 
записничара, 

- обавља све друге дактилографске 
послове, 

- врши умножавање и слагање 
материјала, 

- задужује ситни канцеларијски 
материјал, 

- обавља и друге послове и задатке 
које му повјери начелник одјељења, 

- за свој рад одговоран је  начелнику 
одјељења  

 
 

 Сложеност послова: 
             Једноставнији 
 

 Службено звање: 
Стручни сарадник 

 

 Посебни услови за 

обављање : 

Средња стручна спрема управног или 
биротехничког смјера или друга средња 
стручна спрема друштвеног смјера или 
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дактилограф 1-а класе и најмање 6 мјесеци 
радног искуства на истим или сличним 
пословима и задатцима, положен стручни 
испиз и познавање рада на рачунару. 
 
 

 Начин попуне радног мјеста : 

Објављивањем јавног конкурса 

 

 Број извршилаца: 

Један (1) 

Члан 5. 

Овај  Правилник  о измјенама и допунама  

Правилника о организацији и 

систематизацији  радних мјеста  општинске 

административне  службе   Добој ступа  на 

снагу  даном доношења а биће објављена у 

Службеном гласнику  општине Добој. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  02-022-1-2448/12                  НАЧЕЛНИК 
Добој: 28.08.2012.    

        Обрен Петровић, с.р. 

 

 

  

     213. 

     На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“) и члана 66. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број 

5/05 и 3/08), начелник општине Добој, 

доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

 

Члан 1. 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ КОМИСИЈА за додјелу 

средстава заједницама етажних власника, 

планираних Програмом уређења 

грађевинског земљишта за 2012. годину 

(„Службени гласник општине Добој“, број 

1/12), по поднешеним захтјевима, у саставу: 

 

1. Радислав Мишић, предсједник, 

2. Нада Катанић, члан, 

3. Радмила Млинаревић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Именована Комисија ће у року од осам дана 

прегледати захтјеве, извршити увид на 

терену, сачинити приједлог приоритета за 

додјелу средстава за помоћ ЗЕВ-у и исти 

доставити начелнику општине. 

 

Члан 3. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Добој. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  02-022-1-2596/12                  НАЧЕЛНИК 
Добој: 30.08.2012.    

        Обрен Петровић, с.р. 

              

         

                                       

     214. 

     На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 66. Статута 

општине Добој („Службени гласник општине 

Добој“, број 5/05), начелник општине Добој 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању општинског 

мултидисциплинарног тима за превенцију 

малољетничког преступништва и развој 

алтернативних мјера 
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Члан 1. 

 

Именује се Општински мултидисциплинарни 

тим за превенцију малољетничког 

преступништва и развој алтернативних 

мјера. Формирање тима дио је пројекта 

„Ресторативна правда за малољетнике у БиХ 

– ублажавање посљедица малољетничког 

криминалитета“ који заједнички проводе 

Удружење грађана Биро за људска права 

Тузла и Удружење грађана Топеер Добој. 

Пројекат финансира Европска унија кроз 

програм ЕИДХР. 

 

 

Члан 2. 

 

Чланови Општинског мултидисциплинарног 

тима су: 

1. Данијела Вареница, Центар за 

социјални рад Добој, дипл. 

Социјални радник, 

2. Љубиша Ђукановић, ЦЈБ Добој, ПС 

Добој 1, помоћник командира, 

3. Мирослав Завођа, ЈУ Дом ученика 

Добој, васпитач, 

4. Драгана Рађа, МУП, ЦЈБ, инспектор 

криминалистичке полиције, 

5. Љерка Станимировић, МУП, ЦЈБ 

Добој, портпарол, 

6. Ваја Тодоровић, Окружно 

тужилаштво Добој, окружни тужилац, 

7. Сњежана Шешлија, УГ Топеер, 

извршна директорица, 

8. Тања Чакаревић Јефтић, шеф 

Одсјеказа друштвене дјелатности у 

Одјељењу за привреду и друштвене 

дјелатности општине Добој. 

 

 

Члан 3. 

 

Задатак Општинског мултидисциплинарног 

тима је да проводи активности предвиђене 

Пројектом а усмјерених на превенцију 

малољетничког преступништва и развој 

алтернативних мјера те других активности у 

оквиру превенције малољетничког 

преступништва на подручју општине Добој. 

 

 

Члан 4. 

 

Ово рјешенје ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Добој“. 

 

 

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

Број:  02-022-1-2408/12                  НАЧЕЛНИК 
Добој: 17.08.2012.    

        Обрен Петровић, с.р. 
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III  ОГЛАСИ 

ОГЛАС 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број  07-372-1-3/12 

од 16.02.2012 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених 

зграда, у регистарском листу број: 347/4 упис 

оснивања Заједнице етажних власника 

зграде Улица Краља Александра 62 Добој са 

сљедећим подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних 

власника зграде, улица Краља Александра 

број: 62, Добој, оснивачи: четири етажна 

власника зграде, дјелатност-управљање 

зградом за рачун етажних власника, иступа у 

правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара 

цјелокупном имовином,чланови одговарају 

супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде, заједницу 

заступа Дрљић Ромео-самостално и без 

ограничења. 

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

 

Број: 07-372-1-3/12. 

Дана: 16.02.2012. године. 

 

ОГЛАС 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број 07-372-1-

13/12 од 29.05.2012 године, извршио је у 

регистру заједница етжних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 

225/3 упис оснивања промјене лица 

овлашћеног за заступање етажних власника 

зграде у Улици Краља Драгутина број 16 и 18 

у Добоју са сљедећим подацима: 

Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступанје Заједнице етажних власника 

зграде у Добоју, Улица Краља Драгутина бр. 

16, 18, па се из Регистра брише Мишић 

Михајло предсједник ЗЕВ-а, а као ново лице 

овлаштено за заступање Заједнице уписује 

се Мањић Боро предсједник Скупштине 

заједнице, заступа Заједницу самостално и 

без ограничења.  

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

 

Број:07-372-1-13/12. 

Дана:29.05.2012 године. 

 

ОГЛАС 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број 07-372-1-

14/12 од 29.05.2012 године, извршио је у 

регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 

353/4 упис оснивања промјене лица 

овлашћеног за заступање Заједнице етажних 

власника зграде у улици Николе Пашића 

број 16 у Добоју са сљедећим подацима: 
 

Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника 

зграде у Добоју, у Улици Николе Пашића 

бр.16, па се из Регистра брише Апостоловић 

Владислав досадашњи предсједник УО, а 

као нова лица овлаштена за заступање 

Заједнице уписују се: Апостоловић 

Владислав предсједник УО, заступа 

заједницу самостално и без ограничења и 

Гостић Славко члан УО, заступа заједницу 

самостално и без ограничења.  

 

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

 

Број:07-372-1-14/12. 

Дана:29.05.2012 године. 
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ОГЛАС 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број 07-372-1-

15/12 од 30.05.2012 године, извршио је у 

регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 

126/2 упис оснивања промјене лица 

овлашћеног за заступање Заједнице етажних 

власника зграде у Улици Кнеза Лазара 8-12 

Добој са сљедећим подацима:  
 

Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника 

зграде у Добоју, у Улици Кнеза Лазара бр.8-

12, па се из Регистра брише Вукопратовић 

Пепица  предсједник УО, а као ново лице 

овлаштено за заступање Заједнице уписује 

се Смиљанић Срђан предсједник УО, заступа 

Заједницу самостално и без ограничења.  

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

 

Број:07-372-1-15/12. 

Дана:30.05.2012 године. 

 

ОГЛАС 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број 07-372-1-

16/12 од 05.06.2012 године, извршио је у 

регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 

354/4 упис оснивања Заједнице етажних 

власника зграде, Улица Војводе Мишића бб 

“Сунчана падина Л-4“, Добој са сљедећим 

подацима: 

Назив и сједиште: Заједница етажних 

власника зграде Добој, Улица Војводе 

Мишића бб “Сунчана падина Л-4“, оснивачи: 

Девет етажних власника зграде, дјелатност-

управљање зградом за рачун етажних 

власника, иступа у правном промету 

самостално у оквиру дјелатности, за обавезе 

одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде, 

заједницу заступају: Спасојевић Васкрсије, 

предсједник ЗЕВ-а самостално и без 

ограничења.  

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

 

Број:07-372-1-16/12. 

Дана: 05.06.2012 године. 

 

 

ОГЛАС 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број 07-372-1-

17/12 од 25.06.2012 године, извршио је у 

регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 

355/4 упис оснивања промјене лица 

овлашћеног за заступање Заједнице етажних 

власника зграде у Улици Хиландарска број 8 

у  Добоју са сљедећим подацима: 

Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника 

зграде у Добоју, у Улици Хиландарска 8, па 

се из Регистра бришу Шљивић Данко,  

предсједник УО и Васиљевић Зоран, 

предсједник ЗЕВ-а, а као нова лица 

овлаштена за заступање уисују се 

Цвијановић Радослав, предсједник УО, 

заступа Заједницу самостално и без 

ограничења и Вуковић Раде, предсједник 

ЗЕВ-а, заступа Заједницу самостално и без 

ограничења.  

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

 

Број:07-372-1-17/12. 

Дана:25.06.2012 године. 
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ОГЛАС 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број 07-372-1-

18/12 од 26.06.2012 године, извршио је у 

регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 

356/4 упис оснивања Заједнице етажних 

власника зграде, Улица Николе Тесле бр. 6 

Добој, са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница етажних 

власника зграде, Улица Николе Тесле бр. 6 у 

Добоју, оснивачи: три етажна власника 

зграде, дјелатност-управљање зградом за 

рачун етажних власника, иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, 

чланови одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде, заједницу заступа: Вихљанцев 

Татјана, предсједник ЗЕВ-а самостално и без 

ограничења.  

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

 

Број:07-372-1-18/12. 

Дана: 26.06.2012 године. 

 

ОГЛАС 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број  07-372-1-

19/12 од 19.07.2012 године, извршио је у 

регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 

357/4, упис оснивања Заједнице етажних 

власника зграде Улица Солунских 

Добровољаца бр, Ц-3/Л-1 Добој са 

сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница етажних 

власника зграде, Добој, Улица Солунских 

Добровољаца бр,Ц-3/Л-1, оснивачи: 

Двадесет 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: Хаџић Миро 

предсједник УО самостално и без 

ограничења и Дамјановић Бранимир 

предсједник ЗЕВ-а самостално и без 

ограничења.  

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

 

Број:07-372-1-19/12. 

Дана: 19.07.2012 године. 

 

ОГЛАС 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број 07-372-1-

20/12 од 20.07.2012 године, извршио је у 

регистру заједница етжних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број 

358/4 упис оснивања Заједнице етажних 

власника зграде, у Улици Озренских српских 

бригада бб Добој са сљедећим подацима: 

 

Назив и сједиште: Заједница етажних 

власника зграде, Улица Озренских српских 

бригада бб у Добоју оснивачи: 

четрдесетдевет етажних власника зграде, 

дјелатност - управљање зградом за рачун 

етажних власника, иступа у правном промету 

самостално у оквиру дјелатности, за обавезе 

одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде, 

заједницу заступа Јурошевић Вујадин 

предсједник УО ЗЕВ-а самостално и без 

ограничења.  

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

 

Број:07-372-1-20/12. 

Дана: 20.07.2012 године._____________________ 
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ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број 07-372-1-

21/12 од 25.07.2012 године, извршио је у 

регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број 

77/01 упис оснивања промјене лица 

овлашћеног за заступање Заједнице етажних 

власника зграде у Улици Кнеза Лазара 26 

Добој са сљедећим подацима:  

Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника 

зграде у Добоју, у Улици Кнеза Лазара бр.26, 

па се из Регистра брише Дакић Гордана  

предсједник ЗЕВ-а, а као ново лице 

овлаштено за заступање Заједнице уписује 

се Стојановић Душанка предсједник ЗЕВ-а, 

заступа Заједницу самостално и без 

ограничења  

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

 

Број:07-372-1-21/12. 

Дана:25.07.2012 године. 
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Оснивач и издавач листа „Службени гласник општине Добој” је Општина Добој, тел. (053) 242-

153, факс (053) 242-258. „Службени гласник општине Добој” излази по потреби на српском језику, 

ћириличним писмом, ијекавског изговора у тиражу око 100 примјерака. Главни и одговорни 

уредник Миленко Иванчевић. Редакцијски одбор: Славица Живковић, Славојка Сегдар и Џевад 

Хаџикадунић. Рјешењем Министарства информисања Републике Српске, број 01-213/96. од 05. 06. 

1996. године Јавно гласило „Службени гласник општине Добој” је уписан у Регистар јавних 

гласила под редним бројем 143. 

 

Штампа: “СИПОС” доо Добој. За штампарију: Борислав Милошевић 

 


