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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
326.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 

о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС бр: 101/04, 
42/05) и члана 30. Статута општине Добој (Сл. 
Гласник општине Добој бр: 5/05 и 3/08) и члана 
129 Пословника о раду Скупштине општине 
Добој (Сл. Гласник општине Добој бр: 10/05 и 9/08) 
Скупштина општине Добој на сједници одржаној 
дана 29. септембра 2008. године донијела је:

ОДЛУКУ  
о сагласности на одлуке Начелника 

општине бр. 02-022-1-06-19/08 
од 17.09.2008. године и 02-022-1-

06-21/08 од 18.09.2008. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Одлуку Начелника 
општине бр. 02-022-1-06-19/08 од 17.09.2008. године 
о прерасподјели буџетских средстава у износу 
од 7.000,00 КМ у оквиру потрошачких јединица 
0028 120 Начелник општине и 0028 510 Центар 
за културу и образовање и Одлуку Начелника 
општине бр. 02-022-1-06-21/08 од 18.09.2008. године 
о прерасподјели буџетских средстава у износу 
од 7.000,00 КМ у оквиру потрошачких јединица 
0028 120 Начелник општине и 0818 038 Народна 
библиотека.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у Службеном гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-411/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 29. 9. 2008. г. Добој           СКУПШТИНЕ 
    ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

327.
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 сје дн-
ици одржаној 29. септембра 2008. године, доноси:

ОДЛУКУ 
 о давању сагласности на 

одлуке начелника општине

Даје се сагласност на донесене одлуке начелни-
ка општине о ангажовању новчаних средстава у 
периоду од 16.06.2008. године до 22.09.2008. године и 
то сљедеће одлуке:

- Одлука број: 02-022-1-02-38/08 од 16.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 29.249,78 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
санације клизишта МЗ Стријежевица, са позиције 614 
300 – Средства за финансирање Цивилне за штите.

- Одлука број: 02-022-1-02-43/08 од 08.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 7.020,00 КМ за РТВ „БН“ Бијељина, на име 
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емитовања ТВ прилога у програму БН Телевизије, са 
позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 022-022-02-48/08 од 14.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у из носу 
од 12.500,00 КМ Синдикату општинских орга на 
управе, на име додјеле једнократне новчане по моћи, 
са позиције Средства за помоћ Синдикату опш-
тинских органа управе,

- Одлука број: 02-022-1-02-49/08 од 14.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 7.020,00 КМ за РТВ „БН“ Бијељина, на име 
медијског праћења активности на подручју општине 
за шести мјесец 2008. године, са позиције Трошкови 
информисања,

- Одлука број: 02-022-1-53/08 од 09.07.2008. године 
о ангажовању буџетских средстава у износу од 
8.775,00 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на име 
исплате трошкова адвоката у предмету тужиоца 
„Добојпутеви“ АД Добој, са позиције Остале 
уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-02-56/08 од 15.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.755,00 КМ за НТВ „Патриа“ Добој, на име 
емитовања Хронике Добоја за шести мјесец 2008. 
године, са позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-57/08 од 16.07.2008. године 
о ангажовању буџетских средстава у износу од 
4.731,90 КМ у корист буџета СО Добој, на име исплате 
трошкова пореза на промет непокретности, по основу 
уговора о продаји непокретности купца Српска 
православна црквена општина Усора и продавца 
Општина Добој, са позиције Остале уговорене 
услуге,

- Одлука број: 02-022-1-61/08 од 21.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.632,50 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на 
име тужбе Бјелошевић Андије, са позиције Остале 
уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-02-64/08 од 21.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 4.927,88 КМ за ДОО „Прода-комерц“ из 
Велике Буковице, на име санације оштећене кровне 
конструкције Дома културе у Доњој Костајници, са 
позиције Буџетска резерва,

- Одлука број: 02-022-1-67/08 од 28.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.784,25 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на 
име исплате трошкова заступања по тужби Хасукић 
Едина ради накнаде штете, са позиције Трошкови 
затезник камата и судских рјешења.

- Одлука број: 02-022-1-02-69/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
7.020,00 КМ за РТВ „БН“ Бијељина, на име медијског 

праћења активности на подручју општине Добој, са 
позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-02-70/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.998,00 КМ за „Аутокомерц“ Добој, на име 
извршених радова рушења монтажног објекта у ул. 
Николе Пашића, са позиције Буџетска резерва,

- Одлука број: 02-022-1-02-71/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 4.095,00 КМ за РТВ „Виком“ Бања Лука, на име 
емитовања Хронике Добоја за мјесец јули 2008. 
године, са позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-02-73/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.755,00 КМ за НТВ „Патриа“ Добој, на име 
емитовања Хронике Добоја за мјесец јули 2008. 
године, са позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-02-74/08 од 06.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.850,00 КМ за РТВ „БН“ Бијељина, на име 
емитовања Хронике Добоја, са позиције Трошкови 
информисања,

- Одлука број: 02-022-1-02-75/08 од 15.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
7.020,00 КМ за РТВ „БН“ Бијељина, на име медијског 
праћења активности на подручју општине Добој, са 
позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-02-76/08 од 20.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 4.095,00 КМ за РТВ „Виком“ Градишка, на име 
емитовања Хронике Добоја, са позиције Трошкови 
информисања,

- Одлука број: 02-022-1-02-77/08 од 21.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 7.000,00 КМ за ТВ „Канал 3“ Прњавор, на име 
емитовања Хронике Добоја, са позиције Трошкови 
информисања,

- Одлука број: 02-022-1-02-78/08 од 03.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.000,00 КМ за ДОО „Свитања“ Добој, на име 
штампања листа „Свитања“, са позиције Трошкови 
информисања,

- Одлука број: 02-022-1-80/08 од 02.09.2008. године 
о ангажовању буџетских средстава у износу од 
1.696,50 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на име 
исплате трошкова заступања у предмету тужитеља 
Хасукић Едина и др. против општине Добој, са 
позиције затезних камата и судских рјешења.

- Одлука број: 02-022-1-81/08 од 02.09.2008. године 
о ангажовању буџетских средстава у износу од 1.608,75 
КМ за Адвоката Горана Нешковића, на име исплате 
трошкова заступања у предмету тужитеља Хасукић 
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Едина и др. против општине Добој, са позиције 
Трошкови затезних камата и судских рјешења,

- Одлука број: 02-022-1-02-82/08 од 12.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
3.500,00 КМ за Радио Добој, на име плаћања заосталог 
дуга Регулаторној агенцији за комуникације, са 
позиције Трошкови информисања.

- Одлука број: 02-022-1-84/08 од 19.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 7.000,00 КМ за ТВ „Канал 3“ Прњавор, на име 
исплате трошкова телевизијског емитовања „Хронике 
Добоја“, са позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-85/08 од 19.09.2008. године о 
ангажовању буџетских средстава у износу од 4.212,00 
КМ за „Џунгла“ Добој, на име исплате трошкова 
телевизијског праћења значајних активности на 
подручју општине Добој, са позиције Трошкови 
информисања,

- Одлука број: 02-022-1-86/08 од 19.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 4.095,00 КМ за РТВ „Виком“, на име исплате 
трошкова медијско маркетиншких услуга, са позиције 
Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-88/08 од 19.09.2008. године 
о ангажовању буџетских средстава у износу од 
5.850,00 КМ за РТВ „БН“ Бијељина, на име исплате 
трошкова медијско-маркетиншких услуга, са 
позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-89/08 од 19.09.2008. године 
о ангажовању буџетских средстава у износу од 
7.020,00 КМ за РТВ „БН“ Бијељина, на име исплате 
трошкова медијско-маркетиншких услуга, са 
позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-90/08 од 19.09.2008. године 
о ангажовању буџетских средстава у износу од 
5.850,00 КМ за РТВ „БН“ Бијељина, на име исплате 
трошкова медијско-маркетиншких услуга, са 
позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-91/08 од 19.09.2008. године о 
ангажовању буџетских средстава у износу од 1.755,00 
КМ за НТВ „Патриа“ Добој, на име исплате трошкова 
телевизијског емитовања Хронике Добоја за август 
2008. године, са позиције Трошкови информисања,

- Одлука број: 02-022-1-03-31/08 од 02.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.789,89 КМ за „Добојинвест“ АД Добој, на име 
услуга пројектовања и надзора, са позиције Остале 
уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-03-33/08 од 15.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
1.755,00 КМ за „Водовод“ АД Добој, на име трошкова 
израде тендерске документације, са позиције Остале 
уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-03-34/08 од 18.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 22.005,97 КМ за „Грађ-промет“ ДОО Добој, на име 
санације мокрих чворова, са позиције Средства за 
финансирање трошкова текућег одржавања,

- Одлука број: 02-022-1-03-35/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.000,00 КМ за „Радио-градина“ ДОО Матузићи – 
Добој Југ, на име плаћања спонзорства књиге „Добој 
у 20. стољећу“, са позиције Остале уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-03-36/08 од 18.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.228,50 КМ за адвоката Бранка Ристића, на име 
плаћања адвокатских услуга, са позиције Трошкови 
затезних камата и судских рјешења,

- Одлука број: 02-022-1-03-37/08 од 18.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.0850,18 КМ нотару Стаменку Васићу из Добоја, 
на име плаћања овјере уговора, са позиције Трошкови 
затезних камата и судских рјешења,

- Одлука број: 02-022-1-03-40/08 од 16.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.696,50 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на 
име трошкова у предмету Хасукић Един и други, 
са позиције Трошкови затезних камата и судских 
рјешења,

- Одлука број: 02-022-1-03-41/08 од 16.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.012,75 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на 
име трошкова заступања у предмету против тужбе 
ДОО „Џунгла“ Добој, са позиције Трошкови затезних 
камата и судских рјешења,

- Одлука број: 02-022-1-03-42/08 од 16.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.784,25 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на 
име трошкова у предмету против тужбе Хасукић 
Един и други, са позиције Трошкови затезних камата 
и судских рјешења,

- Одлука број: 02-022-1-04-290/08 од 16.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 37.500,00 КМ за Саобраћајни факултет у Добоју, на 
име финансирања Саобраћајног факултета у Добоју, 
друга рата буџетских средстава, са позиције Средства 
за финансирање Саобраћајног факултета,

- Одлука број: 02-022-1-04-291/08 од 16.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Радио клуб „Горњи град“ Добој, на 
име регистрације код надлежног органа, са позиције 
Средства за финансирање друштвених организација 
и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-292/08 од 16.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ Центру за предузетништво Добој, 
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на име обављања програмских задатака у циљу 
доприноса привредном развоју општине Добој, са 
позиције Средства за финансирање друштвених 
организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-294/08 од 16.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 13.482,89 КМ за ЈП Шумарство, Шуме Републике 
Српске, Шумско газдинство „Добој“ из Добоја, на 
име подмирења трошкова у газдовању приватним 
шумама, са позиције Подршка – грантови привредним 
активностима на руралном подручју,

- Одлука број: 02-022-1-04-296/08 од 16.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 2.000,00 КМ за Општинску организацију 
Црвеног крста Добој, на име редовних активности 
за мјесец јуни 2008. године, са позиције Средства за 
финансирање Црвеног крста Добој,

- Одлука број: 02-022-1-04-297/08 од 17.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 6.666,00 КМ за ЈЗУ Дом здравља Добој, на име 
исплате др Кадијевић Зорану за четврти и пети мјесец 
2008. године, са позиције Средства за финансирање 
превентивне здравствене заштите,

- Одлука број: 02-022-1-04-298/08 од 18.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 3.000,00 КМ за ФК „Слога“ Добој, на име 
набавке ЕКГ апарата за спортску амбуланту Клуба, 
са позиције Интервенције у области образовања, 
културе и спота,

- Одлука број: 02-022-1-04-299/08 од 18.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Удружење пољопривредника и 
занатлија Грапска Горња, на име куповине сјеменске 
робе и гнојива, са позиције Подршка - грантови 
привредним активностима на руралном подручју,

- Одлука број: 02-022-1-04-300/08 од 19.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 11.536,00 КМ за ЈОДП „Противградна заштита 
РС“, на име услуга противградне заштите за 2008. 
годину, са позиције Подршка - грантови привредним 
активностима на руралном подручју,

- Одлука број: 02-022-1-04-301/08 од 19.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 11.032,00 КМ за ЈОДП „Противградна заштита 
РС“, на име трошкова изградње и техничког 
опремања, постављања и увезивања 4 противградне 
станице – друга рата, са позиције Подршка грантови 
привредним активностима на руралном подручју,

- Одлука број: 02-022-1-04-302/08 од 19.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
15.000,00 КМ за Меџлис Исламске заједнице Добој, на 
име финансирања започете изградње у рату срушеног 

вјерског објекта у Которском Горњем, са позиције 
Средства за финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-303/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 174.000,00 КМ за Удружење понзионера општине 
Добој, на име исплате једнократних новчаних 
помоћи социјално угроженим пензионерима, са 
позиције Средства за помоћ социјално угроженим 
пензионерима,

- Одлука број: 02-022-1-04-304/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 12.390,80 КМ за Социјалистичку партију РС ОО 
Добој, на име финансирања за први и други квартал 
2008. године, са позиције Средства за финансирање 
политичких организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-305/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
43.000,00 КМ за Удружење грађана „Старт“ општине 
Добој, у складу са Уговором број: 02-022-1-242/08 од 
04.06.2008. године, са позиције Средства за учешће у 
финансирању друштвених организација и удружења 
грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-306/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
3.700,00 КМ за Удружење грађана „Међуопштинска 
организација слијепих и слабовидних“ општине 
Добој, у складу са Уговором број: 02-022-1-243/08 од 
04.06.2008. године, са позиције Средства за учешће у 
финансирању друштвених организација и удружења 
грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-307/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 7.500,00 КМ за Удружење грађана „Млади у 
акцији мост – мак мост“ општине Добој, у складу са 
Уговором број: 02-022-1-244/08 од 04.06.2008. године, 
са позиције Средства за учешће у финансирању 
друштвених организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-308/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.500,00 КМ за Удружење грађана „Мерхамет“ 
општине Добој, у складу са Уговором број: 02-022-1-
245/08 од 04.06.2008. године, са позиције Средства за 
учешће у финансирању друштвених организација и 
удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-309/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 9.000,00 КМ за Удружење грађана „Удружење 
параплегичара обољелих од дјечије парализе и 
осталих тјелесних инвалида регије Добој“ општине 
Добој, у складу са Уговором број: 02-022-1-246/08 од 
04.06.2008. године, са позиције Средства за учешће у 
финансирању друштвених организација и удружења 
грађана,
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- Одлука број: 02-022-1-04-310/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.000,00 КМ за Удружење гранађа „Едукативно 
ресурни центар Добој“ општине Добој, у складу са 
Уговором број: 02-022-1-247/08 од 04.06.2008. године, 
са позиције Средства за учешће у финансирању 
друштвених организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-311/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.200,00 КМ за Удружење грађана „Еуро плус, 
центар за промоцију европских вриједности“ 
општине Добој, у складу са Уговором број: 02-022-1-
248/08 од 04.06.2008. године, са позиције Средства за 
учешће у финансирању друштвених организација и 
удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-312/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.000,00 КМ за Удружење грађана „Савез инвалида 
рада“ општине Добој, у складу са Уговором број: 
02-022-1-249/08 од 04.06.2008. године, са позиције 
Средства за учешће у финансирању друштвених 
организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-313/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.500,00 КМ за Удружење грађана КУД „Градина“ 
општине Добој, у складу са Уговором број: 02-022-1-
250/08 од 04.06.2008. године, са позиције Средства за 
учешће у финансирању друштвених организација и 
удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-314/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.500,00 КМ за Удружење грађана „Удружење 
жена болесних од карцинома дојке „Нарцис“ општине 
Добој, у складу са Уговором број: 02-022-1-251/08 од 
04.06.2008. године, са позиције Средства за учешће у 
финансирању друштвених организација и удружења 
грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-315/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 4.000,00 КМ за Удружење грађана КУД „Добој“ 
општине Добој, у складу са Уговором број: 02-022-1-
252/08 од 04.06.2008. године, са позиције Средства за 
учешће у финансирању друштвених организација и 
удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-316/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.500,00 КМ за Удружење грађана „Удружење за 
узајамну помоћ у душевним кризама „Нада“ општине 
Добој, у складу са Уговором број: 02-022-1-254/08 од 
04.06.2008. године, са позиције Средства за учешће у 
финансирању друштвених организација и удружења 
грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-317/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.000,00 КМ за Удружење грађана „Удружење 
породица са четворо и више дјеце „Будућност“ 
општине Добој, у складу са Уговором број: 02-022-1-
255/08 од 04.06.2008. године, са позиције Средства за 
учешће у финансирању друштвених организација и 
удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-318/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
2.000,00 КМ за Удружење грађана „Удружење глувих 
и наглувих регије Добој“ општине Добој, у складу са 
Уговором број: 02-022-1-256/08 од 04.06.2008. године, 
са позиције Средства за учешће у финансирању 
друштвених организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-319/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.000,00 КМ за Удружење грађана „Актив жена 
Свјетлича“ општине Добој, у складу са Уговором број: 
02-022-1-257/08 од 04.06.2008. године, са позиције 
Средства за учешће у финансирању друштвених 
организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-320/08 од 20.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 7.000,00 КМ за Удружење грађана „Омладински 
сабез „Хелиос“ општине Добој, у складу са Уговором 
број: 02-022-1-258/08 од 04.06.2008. године, са позиције 
Средства за учешће у финансирању друштвених 
организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-321/08 од 24.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.330,00 КМ за Удружење грађана КУД „Младост“ 
Которско, на име плаћања израде народних ношњи, 
са позиције Интервенције у области образовања, 
културе и спота,

- Одлука број: 02-022-1-04-322/08 од 24.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
3.000,00 КМ за МЗ Уларице – Усора, на име уређења 
фудбалског стадиона у Уларицама, са позиције 
Интервенције у области образовања, културе и 
спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-324/08 од 02.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Општински одбор „СУБНОР-а“ 
Добој, на име трошкова издавања публикације под 
називом „Путевима партизанским“, са позиције 
Средства за финансирање друштвених организација 
и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-325/08 од 02.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Омладински фудбалски клуб 
„Придјел Доњи“, на име редовних трошкова за 
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мјесец јуни 2008. године, са позиције Интервенције у 
области образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-327/08 од 02.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за МЗ Присаде, на име санирања 
растиња поред главног пута на подручју мјесне 
заједнице, са позиције Мјесне заједнице,

- Одлука број: 02-022-01-04-332/08 од 02.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Мото клуб „Еаглес-орлови“ 
Добој, на име организације четврте „Моторијаде“ у 
Добоју на платоу испред СРЦ „Џунгла“, са позиције 
Интервенције у области образовања, културе и 
спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-333/08 од 02.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Удружење глувих и наглувих регије 
Добој, на име додатних средстава за реализацију 
пројекта – обука у гестовном говору (чујућих лица), 
са позиције Средства за финансирање друштвених 
организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-336/08 од 02.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Завичајно удружење Завидовићана 
у Добоју, на име обављања редовних активности и 
финансирања завичајног гласила Возућица-Удрим, 
са позиције Средства за финансирање друштвених 
организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-337/08 од 02.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за ФК „Вучијак“ Мајевац, на име 
уређења инфраструктуре на полигону у Мајевцу 
поводом одржавања традиционалног јулског ноћног 
турнира у малом фудбалу, са позиције Интервенције 
у области образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-338/08 од 03.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 41.390,63 КМ за „Аутокомерц“ Добој, на име 
асфалтирања локалних путева Требава, дионица 
Ћелићи у Костајници, са позиције Средства за 
реконструкцију и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-339/08 од 03.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 50.000,00 КМ за Извршни одбор Традиционалног 
међународног рукометног ТВ турнира шампиона 
Добој, на име организације Јубиларног 40-тог 
међународног рукометног ТВ турнира шампиона 
„Добој 2008“, са позиције Средства за финансирање 
рукометног турнира,

- Одлука број: 02-022-1-04-340/08 од 03.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 50.000,00 КМ за ЈП „СРЦ Преслица“ Добој, на 
име измирења приспјелих обавеза за личне дохотке 

радницима и за редовно пословање, са позиције 
Средства за финансирање развоја туризма,

- Одлука број: 02-022-1-04-346/08 од 09.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 13.836,45 КМ за „Аутокомерц“ Добој, на име 
грађевинско занатских радова на Дому културе 
у МЗ Кладари, са позиције Средства за учешће у 
реконструкцији објеката културе,

- Одлука број: 02-022-1-04-347/08 од 09.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 12.191,55 КМ за ЈП Шумарства, Шуме РС, Шумско 
газдинство „Добој“, на име трошкова у газдовању 
приватним шумама, са позиције Подршка грантовима 
привредним активностима на руралном подручју,

- Одлука број: 02-022-1-04-348/08 од 09.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 25.000,00 КМ за ЈП „Агенција за развој малих и 
средњих предузећа општине Добој“, на име редовних 
активности, са позиције Средства за финансирање 
Агенције за развој малих и средњих предузећа,

- Одлука број: 02-022-1-04-349/08 од 09.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 19.110,00 КМ за „МГ Минд“ Мркоњић Град, на име 
плаћања Окончане ситуације, са позиције Одржавања 
локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-350/08 од 10.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 33.964,25 КМ за „Риал-шпед“ ДОО Добој Исток, 
на име асфалтирања пута у МЗ Орашје, са позиције 
Средства за реконструкцију и асфалтирање локалних 
путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-352/08 од 10.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 41.044,00 КМ за АД „Аутокомерц“ Добој, на име 
асфалтирања локалних путева Требава 2008. године 
– МЗ Адари, са позиције Средства за реконструкцију 
и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-353/08 од 10.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изн осу 
од 30.000,00 КМ за ЈП „СРЦ Преслица“ Добој, на име 
приспјелих обавеза, плата и редовног пословања, са 
позиције Средства за финансирање развоја туризма,

- Одлука број: 02-022-1-04-354/08 од 09.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у из носу од 
5.000,00 КМ за Алпинистички клуб „ПАУК“ Добој, 
на име финансирања алпинистичке експедиције 
за одлазак у горје Каракорум (држава Пакистан), 
са позиције Интервенције у области образовања, 
културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-355/08 од 09.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за Шаховски клуб „Добој“ из Добој, 
на име измирења дуга из претходног периода када је 
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рад клуба био прекинут, са позиције Интервенције у 
области образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-356/08 од 10.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
1.160,00 КМ у сврху исплате подстицајних средстава 
индивидуалним пољопривредним про и звођачима на 
основу Програма кориштење сре дстава за унапређење 
пољопривредне прои зводње, са позиције Подршка 
- грантови привредним акти вностима на руралном 
подручју,

- Одлука број: 02-022-1-04-357/08 од 10.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
3.456,30 КМ, Споразум о заједничком финансирању 
„Добојпутеви“ Добој Југ, на име реконструкције 
локалног пута Дује – Хоџићи, са позиције Одржавања 
и заштиту локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-358/08 од 10.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
10.774,87 КМ Споразум о заједничком финансирању 
„Добојпутеви“ Добој Југ, на име реконструкције 
локалног пута Дује – Хоџићи, са позиције Одржавање 
локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-359/08 од 10.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 58.853,40 КМ за „Грађ-промет“ Добој, на име 
изведених радова на Дому културе у МЗ Придјел 
Доњи, са позиције Средства за финансирање 
реконструкције објеката културе,

- Одлука број: 02-022-1-04-360/08 од 10.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 15.000,00 КМ Српској православној црквеној 
општини мајевачкој, на име унутрашњег санирања 
Храма пресвете Богородице у Мајевцу, са позиције 
Средства за финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-361/08 од 10.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 418.120,30 КМ за МГ „Минд“ Мркоњић Град, РЈ 
МГ Путеви Прњавор, на име асфалтирања локалних 
путева Крњин 2, Фаза Б, са позиције Средства за 
реконструкцију и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-362/08 од 11.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 22.603,00 КМ за ДОО „Бета-план“ Добој, на 
име изградње трибина на спортском полигону у 
Цвртковцима, са позиције Средства за реконструкцију 
спортских објеката,

- Одлука број: 02-022-1-04-363/08 од 11.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за ФК „Озрен“ Пакленица, на име 
организовања традиционалног 7. петровданског 
сабора, са позиције Интервенције у области 
образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-365/08 од 11.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 110.000,00 КМ за Општински спортски савез Добој, 
на име финансирања спортских клубова, удружења и 
друштава за трећи квартал 2008. године, са позиције 
Средства за финансирање физичке културе,

- Одлука број: 02-022-1-04-366/08 од 11.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за ФК „Никос Канбера“ Руданка, на 
име финансирања трошкова за обављање редовних 
активности, са позиције Интервенције у области 
образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-367/08 од 14.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 7.500,00 КМ за ЈЗУ „Дом здравља“ Добој, на име 
трошкова мртвозорника, са позиције Средства за 
финансирање трошкова мртвозорства,

- Одлука број: 02-022-1-04-368/08 од 14.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 59.000,00 КМ за Мркоњићпутеве Мрко њић 
град, на име плаћања друге привремене си ту ације 
– асфалтирање локалног пута у МЗ Бу шле тић, са 
позиције Средства за реконструкцију и асфалтирање 
локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-373/08 од 17.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 53.735,00 КМ за „Аутокомерц“ Добој, на име 
асфалтирања локалних путева Требава 2008, са 
позиције Средства за реконструкцију и асфалтирање 
локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-374/08 од 17.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 31.037,50 КМ за „Аутокомерц“ Добој, на име 
асфалтирања локалних путева Требава 2008, са 
позиције Средства за реконструкцију и асфалтирање 
локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-375/08 од 17.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 97.487,50 КМ за „Аутокомерц“ Добој, на име 
асфалтирања локалних путева Требава 2008, са 
позиције Средства за реконструкцију и асфалтирање 
локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-376/08 од 17.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за ОФК „Придјел Доњи“, на име 
редовних трошкова за мјесец јули 2008. године, 
са позиције Интервенције у области образовања, 
културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-377/08 од 17.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.053,00 КМ за СГР „РПС Графика“ Добој, на 
име штампања 15.000 образаца за евидентирање 
пољопривредних произвођача, са позиције Подршка 



Strana  420 Broj 11S L U @ B E N I  G L A S N I K

– грантови привредним активностима на руралном 
подручју,

- Одлука број: 02-022-1-04-378/08 од 17.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
1.500,00 КМ за Спортско риболовно друштво „Босна“ 
Добој, на име финансирања трошкова поводом 
одржавања општинског такмичења друштва у свим 
категоријама, са позиције Средства за финансирање 
друштвених организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-381/08 од 18.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 38.600,00 КМ Удружењу грађана „Усора“ Добој, 
на име финансирања завршних радова на изградњи 
канализације у новом насељу Усора, са позиције 
Средства за одржавање водопривредних објеката и 
водотокова,

- Одлука број: 02-022-1-04-382/08 од 21.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 18.900,00 КМ Удружењу пензионера општине 
Добој, на име новчане помоћи социјално угроженим 
пензионерима, са позиције Средства за помоћ 
социјално угроженим пензионерима,

- Одлука број: 02-022-1-04-383/08 од 21.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 50.000,00 КМ за „СРЦ Преслица“ Добој, на име 
измирења обавеза и редовно пословање, са позиције 
Средства за финансирање развоја туризма,

- Одлука број: 02-022-1-04-384/08 од 22.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
15.000,00 КМ за Меџлис исламске заједнице Добој, на 
име завршетка радова на џамији Орашје, са позиције 
Средства за финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-385/08 од 22.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 15.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Осредак, на име изградње Св. Храма у 
Љебу, са позиције Средства за финансирање вјерских 
организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-386/08 од 21.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Еколошко удружење грађана 
„Преслица“ Добој, на име финансирања редовних 
активности удружења, са позиције Средства за 
финансирање друштвених организација и удружења 
грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-387/08 од 25.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за РК „Слога“ на име редовних 
активности пред почетак припрема за наредну 
сезону, са позиције Интервенције у области обра-
зовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-388/08 од 25.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 

од 1.500,00 КМ за Карате клуб „Озренски соколови“ 
Бољанић, на име финансирања предстојеће такми-
чарске сезоне, са позиције Интервенције у области 
образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-389/08 од 28.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно-
су од 1.932,00 КМ за „Грађ-промет“ Добој, на име 
испоручене робе за мјесну заједницу Орашје и 
изградњу спортског полигона у МЗ Орашје, са по-
зи ције Средства за учешће у санацији и изградњи 
спортских објеката,

- Одлука број: 02-022-1-04-390/08 од 28.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно-
су од 1.632,00 КМ за „Грађ-промет“ Добој, на име 
испоручене робе за Мјесну заједницу Орашје и 
изградњу спортског полигона у МЗ Орашје, са по-
зиције Средства за учешће у санацији и изградњи 
спортских објеката,

- Одлука број: 02-022-1-04-391/08 од 30.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 30.003,12 КМ за „Риал-шпед“ Добој Исток, на 
име асфалтирања локалног пута у МЗ Костајница, 
дионица Филиповићи, са позиције Средства за 
реконструкцију и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-392/08 од 30.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 23.400,00 КМ за „БЛ-Комерц“ ДОО Липац, на име 
изведених радова на омладинском дому у Буковачким 
Чивчијама, са позиције Средства за реконструкцију 
објеката културе,

- Одлука број: 02-022-1-04-393/08 од 30.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 15.000,00 КМ за МЗ Шеварлије, на име обнове и 
реконструкције џамије у Шеварлијама, са позиције 
Средства за финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-394/08 од 30.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.333,00 КМ за ЈЗУ Дом здравља Добој, на име 
исплате плате др Кадијевић Зоран за шести мјесец 
2008. године, са позиције Средства за финансирање 
превентивне здравствене заштите,

- Одлука број: 02-022-1-04-395/08 од 30.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 2.000,00 КМ за Општинску организацију 
Црвеног крста Добој, на име редовних активности 
за мјесец јули 2008. године, са позиције Средства за 
финансирање Црвеног крста Добој,

- Одлука број: 02-022-1-04-396/08 од 30.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 15.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Добој, на име изградње цркве Преподобног 
Сисоја Великог у Пољицу – Гаврићима, са позиције 
Средства за финансирање вјерских организација,
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- Одлука број: 02-022-1-04-397/08 од 11.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 50.000,00 КМ за „Геокоп“ д.о.о. Дервента, на име 
асфалтирања локалних путева Вучијак 2008, са 
позиције Средства за реконструкцију и асфалтирање 
локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-400/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 24.517,00 КМ за „Интеграл-инжењеринг“ а.д. 
Лакташи, на име извођења радова осигурања 
прилазном путу надвожњака преко пруге у 
Костајници, са позиције Средства за реконструкцију 
и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-401/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Јелањска, на име наставка изградње 
Светосавског дома у Јелањској, са позиције Средства 
за финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-402/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
6.120,00 КМ за Управу српске православне парохије 
Осредачке у Осредку, на име почетка радова на 
изградњи Светосавског дома у Осредку, са позиције 
Средства за финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-403/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.018,75 КМ за АД „Аутокомерц“ Добој, на име 
асфалтирања локалних путева Требава 2008, са 
позиције Средства за реконструкцију и асфалтирање 
локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-407/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 58.516,38 КМ за Klaus Lahmann д.о.о. Грачаница, 
на име изведених радова на инсталирању уличне 
расвјете у МЗ Грапска, са позиције Трошкови текућег 
одржавања,

- Одлука број: 02-022-1-04-408/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
5.000,00 КМ за Српску православну црквену општину 
Усора - Добој, на име финансирања трошкова у 
поступку оснивања и почетка рада црквене општине 
Усора, са позиције Средства за финансирање вјерских 
организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-409/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Велика Буковица, на име изградње новог 
храма „Светог Василија Острошког Чудотворца“ у 
Великој Буковици – Руданка, са позиције Средства за 
финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-410/08 од 04.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 

од 46.428,95 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
санације путева на Озрену са позиције Реконструкција 
и одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-411/08 од 05.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за ФК „Слога“ Добој, на име плаћања 
дијела котизације и измирења обавеза за режијске 
трошкове, са позиције Интервенције у области 
образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-412/08 од 05.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.350,00 КМ за Подручни кошаркашки одбор 
Добој, на име учешћа на међународном кошаркашком 
кампу „Јахорина 2008“, са позиције Интервенције у 
области образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-413/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 23.400,00 КМ за „Бл-Комерц“ ДОО Ли пац, на име 
изведених радова на уређену терена за културне, 
вјерске и спортске активности у МЗ Ли пац, са позиције 
Средства за финансирање вје рских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-414/08 од 06.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за ФК „Хајдук“ Кожухе, на име 
обављања редовних активности пред почетак 
такмичења у међуопштинској лиги, група „Запад“, 
са позиције Интервенције у области образовања, 
културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-415/08 од 06.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за ФК „Озрен“ Пакленица, на име 
набавке спортске опреме и финансирања текућих 
обавеза“, са позиције Интервенције у области 
образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-416/08 од 06.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 37.500,00 КМ за Радио Добој, на име аконтације за 
трећи квартал, са позиције Средства за финансирање 
Радио Добој,

- Одлука број: 02-022-1-04-417/08 од 06.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за „ДМС Градња“ ДОО Добој, на 
име изведених радова на Дому младих у МЗ Трњани, 
са позиције Средства за финансирање вјерских 
организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-418/08 од 06.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
69.006,60 КМ за АД „Аутокомерц“ Добој, на име 
асфалтирања локалних путева Требава, засеок 
Адари, дионица Вуковића Ријека – Ђерићи, са 
позиције Средства за реконструкцију и асфалтирање 
локалних путева,
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- Одлука број: 02-022-1-04-419/08 од 06.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.300,00 КМ за Црквену општину и парохију 
Српска Грапска, на име израде дијела столарије 
на Светосавском дому, са позиције Средства за 
финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-420/08 од 06.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.000,00 КМ за Меџлис исламске заједнице Добој, 
на име финансирања манифестације отварања 
џамије у Орашју и Сјенини, са позиције Средства за 
финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-421/08 од 06.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 39.530,00 КМ за ДОО „Плоско“ Осјечани, на име 
завршених радова за санацију локалних путева у МЗ 
Станари, са позиције Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-422/08 од 12.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од од 64.332,99 КМ за „Риал-шпед“ Добој Исток, 
на име окончања дијела радова на изградњи путне 
мреже у насељу Пољице, са позиције Средства за 
реконструкцију и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-423/08 од 13.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 59.480,05 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
окончаних радова за санацију макадамских путева на 
Крњину 1, са позиције Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-424/08 од 15.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.000,00 КМ за Савез удружења бораца НОР-а 
ОО Добој, на име обављања редовних активности и 
измирења насталих обавеза у претходном периоду, 
са позиције Средства за финансирање друштвених 
организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-425/08 од 15.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Велика Буковица, на име изградње новог 
храма „Светог Василија Острошког Чудотворца“ у 
Великој Буковици - Руданка, са позиције Средства за 
финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-426/08 од 15.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Велика Буковица, на име изградње новог 
храма „Светог Василија Острошког Чудотворца“ у 
Великој Буковици - Руданка, са позиције Средства за 
финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-428/08 од 15.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
2.520,18 КМ за СЗР „Електрон-Чапља“ Добој, на име 

изградње уличне расвјете у МЗ Орашје, са позиције 
Средства за финансирање мјесних заједница,

- Одлука број: 02-022-1-04-433/08 од 15.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.659,66 КМ за „Водовод“ Добој, на име испоруке 
воде за МЗ Макљеновац, са позиције Средства за 
финансирање мјесних заједница,

- Одлука број: 02-022-1-04-435/08 од 15.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Омладински фудбалски клуб 
„Придјел Доњи“ из Придјела Доњег, на име уплате 
средстава за мјесец август 2008. године, са позиције 
Интервенције у области образовања, културе и 
спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-436/08 од 15.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 9.502,62 КМ за ЈП Шумарства, Шуме 
Републике Српске, Шумско газдинство „Добој“, на 
име подмирења трошкова у газдовању приватним 
шумама, са позиције Подршка – грантови привредним 
активностима на руралном подручју,

- Одлука број: 02-022-1-04-437/08 од 15.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
68.994,90 КМ за АД „Аутокомерц“ Добој, на име 
асфалтирања пута у МЗ Кожухе – Ђерићи, са 
позиције Средства за реконструкцију и асфалтирање 
локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-438/08 од 15.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Мјесну заједницу Јелах, на име 
организовања културно-спортске манифестације 
„Јелашко љето 2008“, са позиције Интервенције у 
области образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-439/08 од 15.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за РК „Слога“ Добој на име припрема 
играча за наредну сезону и за учешће на 40-том 
јубиларном МТВ Турниру шампиона „Добој 2008“, 
са позиције Интервенције у области образовања, 
културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-440/08 од 15.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Удружење пољопривредника 
и занатлија Грапска Горња, на име организовања 
спортске манифестације – традиционалног турнира у 
малом фудбалу, са позиције Средства за финансирање 
друштвених организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-442/08 од 18.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Добој, на име организовања и спремања 
славе Преображења Господњег, са позиције Средства 
за финансирање вјерских организација,
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- Одлука број: 02-022-1-04-443/08 од 18.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 37.699,72 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
завршних радова – санација макадамских путева у 
МЗ Липац, са позиције Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-444/08 од 18.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.740,50 за „Прода-комерц“ Добој, на име набавке 
материјала потребног за завршетак радова на 
фудбалском стадиону и спортском полигону у МЗ 
Костајници, са позиције Средства за финансирање 
мјесних заједница,

- Одлука број: 02-022-1-04-445/08 од 18.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 1.000,00 КМ за Општинску организацију 
Црвеног крста Добој, на име финансирања трошкова 
поводом учешћа екипа на републичком такмичењу 
у указивању прве помоћи на Палама, са позиције 
Средства за финансирање друштвених организација 
и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-447/08 од 18.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 59.887,00 КМ за „Геокоп“ Дервента, на име уплате 
разлике средстава за изведене радове на асфалтирању 
локалних путева Вучијак 2008, са позиције Средства 
за реконструкцију и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-104-448/08 од 20.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.682,22 КМ за ДОО „Грађ-промет“ Добој, на 
име изградње АБ пропуста у МЗ Љескове Воде, са 
позиције Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-449/08 од 20.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину подновљанску у Подновљу, на име изградње 
Храма Свете Тројице у Подновљу на локацији 
„Црвено Брдо“, са позиције Средства за финансирање 
вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-450/08 од 20.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.241,60 КМ за Редакцију часописа „Буцко“ 
Бања Лука, на име поклон – пакетића за првачиће 
у 2008/2009, са позиције Интервенције у области 
образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-451-08 од 21.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 31.774,10 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
санације макадамских путева у МЗ Текићица, са 
позиције Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-452/08 од 21.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 9.825,00 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 

санације макадамских путева у МЗ Суво Поље, са 
позиције Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-453/08 од 21.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
50.000,00 КМ за Организациони одбор међународног 
рукометног ТВ турнира шампиона Добој, на име 
организовања јубиларног 40-тог традиционалног 
међународног рукометног турнира шампиона „Добој 
2008“, са позиције Средства за финансирање физичке 
културе,

- Одлука број: 02-022-1-04-454/08 од 22.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
54.873,60 КМ за ОО СДС Добој, на име финансирања 
за први и други квартал 2008. године, са позиције 
Средства за учешће у финансирању политичких 
организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-455/08 од 22.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 16.252,80 КМ за ОО СНСД Добој, на име 
финансирања за први и други квартал 2008. године, 
са позиције Средства за учешће у финансирању 
политичких организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-456/08 од 22.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
23.977,00 КМ за ОО ПДП Добој, на име финансирања 
за први и други квартал 2008. године, са позиције 
Средства за учешће у финансирању политичких 
организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-457/08 од 22.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
4.264,40 КМ за ОО СДП Добој, на име финансирања 
за други квартал 2008. године, са позиције Средства 
за учешће у финансирању политичких организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-458/08 од 22.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Савез удружења бораца НОР-а 
Републике Српске, на име једнократне новчане 
помоћи, са позиције Средства за финансирање 
друштвених организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-459/08 од 22.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.333,00 КМ за Дом здравља Добој, на име 
исплате плате за мјесец јули 2008. године др Зорану 
Кадијевићу, са позиције Средства за финансирање 
превентивне здравствене заштите,

- Одлука број: 02-022-1-04-460/08 од 25.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за ЈП „СРЦ Преслица“ Добој, на 
име измирења приспјелих обавеза и за редовно 
пословање, за позиције Средства за финансирање 
развоја туризма,

- Одлука број: 02-022-1-04-462/08 од 16.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
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од 1.500,00 КМ за Центар за предузетништво Добој, 
на име текућих трошкова Центра, са позиције 
Средства за финансирање друштвених организација 
и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-463/08 од 16.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за КУД „Добој“ из Добоја на име 
измирења преосталих обавеза створених обављајући 
редовне активности од јануара-августа 2008. године, 
са позиције Интервенције у области образовања, 
културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-464/08 од 26.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 18.540,00 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
израде прилазних путева у МЗ Липац, монтажне 
куће Баре и Фабрика обуће Которско, са позиције 
Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-465/08 од 29.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за „Пријатељску кући“ Добој, на име 
санације објекта „Пријатељска кућа“, са позиције 
Средства за финансирање друштвених организација 
и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-466/08 од 27.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
43.917,50 за „Риал-шпед“, Добој Исток на име уплате 
разлике средстава за изведене радове на асфалтирању 
локалних путева Вучијак 2008, са позиције Средства 
за реконструкцију и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-467/08 од 28.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 19.800,00 КМ за „Билитранс“ д.о.о. Велика 
Буковица, на име чишћења и регулацију дијела 
потока „Поповац“, са позиције Средства за одржавање 
водопривредних објеката и водотокова,

- Одлука број: 02-022-1-04-468/08 од 28.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 34.800,00 КМ за „Риал-шпед“, Добој Исток на име 
извршених радова на асфалтирању локалног пута 
Потоци – Карановац у МЗ Бољанић, са позиције 
Средства за реконструкцију и асфалтирање локалних 
путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-469/08 од 28.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 20.000,00 КМ за ЈП „Агенција за развој малих 
и средњих предизећа општине Добој“ са позиције 
Средства за финансирање Агенције за развој малих 
и средњих предузећа,

- Одлука број: 02-022-1-04-472/08 од 03.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.500,00 КМ за Соколско друштво „Свети Сава“ 
Бољанић, на име организовања културно духовне 
манифестације „Дани чаја на Озрену“, са позиције 

Средства за финансирање друштвених организација 
и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-473/08 од 03.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Самосталну агенцију „Марби“ 
Добој, на име објављивања информативно-пропа-
гандних порука у часопису „ПољоГлас“ са позиције 
Подршка-грантови привредним активностима на 
руралном подручју,

- Одлука број: 02-022-1-04-474/08 од 05.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.748,94 КМ за „Водовод“ Добој, на име санације 
водоводне мреже у локалном водоводу у МЗ Ма-
кље новац, са позиције Средства за одржавање водо-
привредних објеката и водотокова,

- Одлука број: 02-022-1-04-475/08 од 05.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 69.750,00 КМ за Удружење пензионера општине 
Добој, на име једнократне новчане помоћи социјално 
угроженим пензионерима, са позиције Средства за 
помоћ социјално угроженим пензионерима,

- Одлука број: 02-022-1-04-476/08 од 08.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.650,00 КМ за Општинску организацију Црвеног 
крста Добој, на име набавке прехрамбено-хигијенских 
пакета за педесет социјално најугроженијих 
породица у МЗ Цвртковци, са позиције Средства за 
финансирање друштвених организација и удружења 
грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-477/08 од 09.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 99.750,00 КМ за Удружење пензионера општине 
Добој, на име једнократне новчане помоћи социјално 
угроженим пензионерима, са позиције Средства за 
помоћ социјално угроженим пензионерима,

- Одлука број: 02-022-1-04-478/08 од 10.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
3.000 КМ за Удружење грађана „Мост Европе“ Добој, 
на име финансирања трошкова одржавања културне 
манифестације „Сабор изворне пјесме“, са позиције 
Средства за финансирање друштвених организација 
и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-479/08 од 10.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за ОО Савеза удружења НОР-а Добој, 
на име издавања публикације под називом „Путевима 
партизанским“, са позиције Средства за финансирање 
друштвених организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-480/08 од 10.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.000,00 КМ за Савез удружења НОР-а Добој, на 
име редовних активности, са позиције Средства за 
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финансирање друштвених организација и удружења 
грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-495/08 од 12.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 6.000,00 КМ за Еколошко удружење грађана 
„Преслица“, на име редовних активности и штампања 
чланских књижица и брошура, са позиције Средства 
за финансирање друштвених организација и 
удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-497/08 од 12.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 28.000,00 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
посипања локалних путева у МЗ Усора монтажне 
куће Баре и Фабрика обуће Которско, са позиције 
Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-499/08 од 12.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за Општински спортски савез Добој, 
на име рефундације средстава уплаћених ФК „Полет“ 
Подновље за одлазак на традиционални турнир 
у Угљевик, са позиције Интервенције у области 
образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-500/08 од 12.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.000,00 КМ за Општинску организацију Црвеног 
крста Добој, на име редовних активности за мјесец 
август 2008, са позиције Средстава за финансирање 
Црвеног крста Добој,

- Одлука број: 02-022-1-04-502/08 од 15.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Осредак, на име прославе славе и освећења 
темеља Храма и Крстова у мјесту Љеб, са позиције 
Средства за финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-503/08 пд 15.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 15.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Доња Палежница, на име изградње нове 
цркве у Сјенини Ријеци, са позиције Средства за 
финансирање вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-504/08 од 15.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Доња Палежница, на име финансирања за 
освећење темеља и крстова новоизграђене цркве у 
Сјенини Ријеци, са позиције Средства за финансирање 
вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-505/08 од 16.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.500,00 КМ за Ротари клуб Добој, на име 
финансирања набавке књига за Народну библиотеку 
Добој и Гимназију „Јован Дучић“ Добој, са позиције 

Средства за учешће у финансирању друштвених 
организација и удружења грађана,

- Одлука број: 02-022-1-04-506/08 од 16.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 11.200,00 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
посипања локалних путева у МЗ Пољице, са позиције 
Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-507/08 од 16.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 28.000,00 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
посипања локалних путева у МЗ Стријежевица, са 
позиције Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-508/08 од 15.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 58.023,00 КМ за „Риал-шпед“, Добој Исток на име 
извршених радова на асфалтирању локалних путева 
у Сјенини, дионица плато у центру Сјенине, са 
позиције Средства за реконструкцију и асфалтирање 
локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-509/08 од 16.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за ЈП „СРЦ Преслица“ Добој, на 
име редовних активности, са позиције Средства за 
финансирање развоја туризма,

- Одлука број: 02-022-1-04-511/08 од 17.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 69.500,00 КМ за „Риал-шпед“, Добој Исток на име 
извршених радова на асфалтирању локалних путева 
у Сјенини, дионица Штале – Сјенина, са позиције 
Средства за реконструкцију и асфалтирање локалних 
путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-512/08 од 17.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 39.900,00 КМ за Удружење пензионера општине 
Добој, на име једнократне новчане помоћи социјално 
угроженим пензионерима, са позиције Средства за 
помоћ социјално угроженим пензионерима,

- Одлука број: 02-022-1-04-513/08 од 18.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 11.200,00 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
посипања локалних путева у МЗ Придјел Доњи, са 
позиције Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-514/08 од 18.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 15.000,00 КМ за ЈП „СРЦ Преслица“ Добој, на 
име редовних активности, са позиције Средства за 
финансирање развоја туризма,

- Одлука број: 02-022-1-04-515/08 од 18.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 20.000,00 КМ за ИО Међународног рукометног 
ТВ турнира шампиона Добој, на име измирења 
дијела дуговања насталих организацијом турнира 
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шампиона „Добој 2008“, са позиције Интервенције у 
области образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-516/08 од 18.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
3.000,00 КМ за Кошаркашки клуб „Финдо“ Добој, на 
име финансирања трошкова за редовне активности, 
трошкова такмичења омладинских екипа у лиги 
младих КЦ Зеница, са позиције Интервенције у 
области образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-517/08 од 18.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за Спомен Храм Рођења Пресвете 
Богородице у Добој, на име финансирања трошкова 
за служење Прве ахијерејске литургије и славе 
Спомен Храма, са позиције Средства за финансирање 
вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-518/08 од 19.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 9.049,98 КМ за ЈП Шумарства, Шуме 
Републике Српске, Шумско газдинство „Добој“, на 
име подмирења трошкова у газдовању приватним 
шумама, са позиције Подршка – грантови привредним 
активностима на руралном подручју,

- Одлука број: 02-022-1-04-519/08 од 19.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 41.132,00 КМ за Удружење грађана за изградњу 
водовода у МЗ Сјенина и МЗ Сјенина Ријека са 
извођачем радова „Енерготехника“ Добој, на име 
израде пројектне документације за изградњу водовода 
у МЗ Сјенина и МЗ Сјенина Ријека, са позиције 
Средства за одржавање водопривредних објеката и 
водотокова,

- Одлука број: 02-022-1-06-520/08 од 19.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.016,00 КМ за ДОО „Кинг“ Добој, на име 
набавке опреме (рачунара и принтера) у оквиру 
пројекта „Формирање базе података индивидуалних 
пољопривредних произвођача на подручју општине 
Добој“, са позиције Набавка опреме,

- Одлука број: 02-022-1-04-522/08 од 22.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.333,00 КМ за ЈЗУ Дом здравља Добој, на име 
исплате плате др Зорану Кадијевићу за мјесец август 
2008. године, са позиције Средства за финансирање 
превентивне здравствене заштите,

- Одлука број: 02-022-1-08-55/08 од 02.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 16.400,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име једнократне новчане помоћи борачким 
категоријама, са позиције Средства за помоћ 
породицама погинулих бораца, РВИ-а, цивилних 
жртава рата и учесника рата,

- Одлука број: 02-022-1-08-56/08 од 02.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име трошкова меморијалног турнира у 
МЗ Љеб, са позиције Средства за финансирање 
Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-57/08 од 02.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име трошкова меморијалног турнира 
„Протојереј Цвијан Поповић“ у МЗ Станови, са 
позиције Средства за финансирање Општинске 
борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-61/08 од 03.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име трошкова традиционалног турнира 
у МЗ Трбук – Осојница, са позиције Средства за 
финансирање Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-62/08 од 04.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 20.000,00 КМ за Општинску борачку 
организацију Добој, на име додјеле новчаних 
средстава Дијагностичком центру др Бркић у Добоју 
за здравствене услуге породицама погинулих бораца 
и ратних војних инвалида, са позиције Средства 
за помоћ породицама погинулих бораца, РВИ-а, 
цивилних жртава рата и учесника рата,

- Одлука број: 02-022-1-08-63/08 од 11.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име трошкова меморијалног турнира у МЗ 
Церовица, са позиције Средства за финансирање 
Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-65/08 од 11.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 8.850,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име једнократне новчане помоћи борачким 
категоријама, са позиције Средства за помоћ 
породицама погинулих бораца, РВИ-а, цивилних 
жртава рата и учесника рата,

- Одлука број: 02-022-1-08-66/08 од 15.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.460,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име плаћања рачуна Цвјећари „Тара“, са 
позиције Средства за финансирање Општинске 
борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-67/08 од 17.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.117,75 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име радова на Спомен обиљежју „Требавско-
посавске буне“ на Дугој Њиви, са позиције Средства 
за финансирање Општинске борачке организације,
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- Одлука број: 02-022-1-08-68/08 од 17.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име трошкова електричне енергије 
породицама погинулих бораца, са позиције Средства 
за помоћ породицама погинулих бораца, РВИ-а, 
цивилних жртава рата и учесника рата,

- Одлука број: 02-022-1-08-69/08 од 17.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име трошкова парастоса погинулим 
борцима у МБО Брестово, са позиције Средства за 
финансирање Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-70/08 од 18.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за ФК „БСК“ Бушлетић, на име 
трошкова меморијалног турнира „Браћа Павловић“ 
Бушлетић, са позиције Средства за финансирање 
Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-71/08 од 18.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име трошкова традиционалног ноћног 
турнира у малом фудбалу у МБО Палежница Горња, 
са позиције Средства за финансирање Општинске 
борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-72/08 од 22.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име трошкова парастоса погинулим борцима 
у одбрамбено-отаџбинском рату у Мјесној борачкој 
организацији Трбук-Осојница, са позиције Средства 
за финансирање Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-75/08 од 31.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име трошкова меморијалног турнира и 
парастоса у МЗ Придјел Доњи, са позиције Средства 
за финансирање Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-77/08 од 05.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 9.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име исплате мјесечних примања запослених 
за мјесец мај 2008. године, са позиције Средства за 
финансирање Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-79/08 од 06.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 7.500,00 КМ за Организацију породица погинулих 
и заробљених бораца и несталих цивила општине 
Добој, на име финансирања за трећи квартал 2008. 
године, са позиције Средства за финансирање 
Организације породица погинулих и несталих бораца 
и несталих цивила,

- Одлука број: 02-022-1-08-80/08 од 13.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
4.500,00 КМ за Општинску борачку организацију, на 
име изградње спомен обиљежја погинулим борцима 
у Горњој Палежници, са позиције Средства за учешће 
у изградњи спомен обиљежја,

- Одлука број: 02-022-1-08-81/08 од 13.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 139.400,00 КМ за „МБО Инжињеринг“ Добој, на 
име плаћања дијела рачуна по уговору, са позиције 
Средства за реализацију Програма Општине за 
стамбено збрињавање борачких категорија,

- Одлука број: 02-022-1-08-82/08 од 14.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 22.850,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име једнократне новчане помоћи борачким 
категоријама, са позиције Средства за помоћ 
породицама погинулих бораца, РВИ-а, цивилних 
жртава рата и учесника рата,

- Одлука број: 02-022-1-08-86/08 од 16.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име дочека бораца у камп код манастира на 
Озрену, са позиције Средства за помоћ породицама 
погинулих и несталих бораца, РВИ-а, цивилних 
жртава рата и учесника рата,

- Одлука број: 02-022-1-08-89/08 од 15.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.170,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име плаћања 20 ком. Застава РС, са позиције 
Средства за финансирање Општинске борачке 
организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-91/08 од 15.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име једнократне новчане помоћи за 
Горана Малиновића, са позиције Средства за помоћ 
породицама погинулих и несталих бораца, РВИ-а, 
цивилних жртава рата и учесника рата,

- Одлука број: 02-022-1-08-92/08 од 15.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 7.000,00 КМ за Завичајно удружење Завидовићана 
Добој, на име обиљежавања 13 године егзодуса са 
подручја Возуће, са позиције Средства за помоћ 
породицама погинулих и несталих бораца, РВИ-а, 
цивилних жртава рата и учесника рата,

- Одлука број: 02-022-1-08-93/08 од 15.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име одржавања меморијалног турнира 
у МЗ Остружња Доња, са позиције Средства за 
финансирање Општинске борачке организације,
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- Одлука број: 02-022-1-08-94/08 од 17.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 23.400,00 КМ за Општинску борачку организацију, 
на име помоћи за борачку популацију, са позиције 
Средства за помоћ породицама погинулих и несталих 
бораца, РВИ-а, цивилних жртава рата и учесника 
рата,

- Одлука број: 02-022-1-08-95/08 од 17.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
5.000,00 КМ за Општинску борачку организацију, на 
име изградње спомен обиљежја погинулим борцима 
у Остружњи Горњој, са потиције Средства за учешће 
у изградњи спомен обиљежја,

- Одлука број: 02-022-1-08-99/08 од 22.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
2.000,00 КМ за Општинску борачку организацију, на 
име обиљежавања годишњице „Пробој Коридора“, са 
позиције Средства за помоћ породицама погинулих 
и несталих бораца, РВИ-а, цивилних жртава рата и 
учесника рата,

- Одлука број: 02-022-1-08-100/08 од 22.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 9.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име исплате мјесечних примања и 
материјалних трошкова запослених за мјесец јуни 
2008. године, са позиције Средства за финансирање 
Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-10-21/08 од 21.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за Удружење грађана „Добој Нови“ 
на име организације Сабора грађана МЗ Крсно поље 
– Бакотић, са позиције Средства за реализацију 
активности рјешавања проблематике избјеглог и 
расељеног становништва и повратника,

- Одлука број: 02-022-1-10-22/08 од 21.07.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Хускић Елвиру из Горње Грапске, 
на име једнократне помоћи, са позиције Средства за 
реализацију активности рјешавања проблематике 
избјеглог и расељеног становништва и повратника,

- Одлука број: 02-022-1-10-24/08 од 06.08.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за Удружење грађана „Јоховац“ на име 
санације ограде мјесног гробља, са позиције Средства 
за реализацију активности рјешавања проблематике 
избјеглог и расељеног становништва и повратника,

- Одлука број: 02-022-1-10-32/08 од 10.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу од 
1.500,00 КМ за Слободанку Трипић из Драгаловаца, 
на име једнократне помоћи, са позиције Средства за 
реализацију активности рјешавања проблематике 
избјеглог и расељеног становништва и повратника,

Члан 2

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02-013-410/08          ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

328.
На основу члана 36. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Сл. Гласник РС“, број: 96/03), 
члана 43. став 1. алинеја 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број: 101/04), члана 
30. Статута општине Добој („Сл. Гласник општине 
Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 129 Пословника 
о раду Скупштине општине Добој („Сл. Гласник 
општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина 
општине Добој на сједници од 29. септембра 2008. 
године, доноси:

ОДЛУКУ  
о прерасподјели средстава

Члан 1.

Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру 
потрошачке јединице 0028120 Начелник општине, 
0028 150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 0028 190 Одјељење за изградњу, 
обнову и развој и 0028 300 Центар за социјални рад 
у износу од 430.000,00 КМ.

Члан 2.

Средства распоређена Одлуком о буџету 
општине Добој за 2008. годину прерасподијелиће 
се на сљедећи начин:

0028 120 Начелник општине
У дијелу текући трошкови:
- на броју рачуна контног плана група 614 

800, подек. код. 120 014 Буџетска резерва, износ 
„280.000“ замјењује се износом „180.000“;

- на броју рачуна контног плана група 614 300, 
подек. код. 120 009 Средства за помоћ синдикалној 
организацији органа управе, износ „50.000“ 
замјењује се износом „60.000“;
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0028 150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности

У дијелу текуће помоћи:
- на броју рачуна контног плана група 614 200, 

подек. код. 150 028 Средства за помоћ социјално 
угроженим поензионерима, износ „650.000“ 
замјењује се износом „640.000“;

- на броју рачуна контног плана група 614 
200, подек. код. 150 029 Подршка – грантови 
привредним активностима на руралном подручју, 
износ „720.000“ замјењује се износом „400.000“;

0028 190 Одјељење за изградњу, обнову и 
развој

У дијелу текуће помоћи:
- на броју рачуна контног плана група 614 

200, подек. код. 190 001 Средства за реализацију 
активности рјешавања проблематике избјеглог 
и расељеног становништва и повратника, износ 
„218.000“ замјењује се износом „512.000“;

- на броју рачуна контног плана група 614 
200, подек. код. 190 003 Средства за учешће у 
заједничким пројектима, износ „232.000“ замјењује 
се износом „258.000“;

0028 300 Центар за социјални рад
У дијелу Текући трошкови:
- на броју рачуна контног плана група 611 200, 

подек. код. 300 002 Накнаде трошкова запослених, 
износ „143.000“ замјењује се износом „243.000“;

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-409/08              ПРЕДСЈЕДНИК
Дана: 29. 9. 2008. г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић

329.
На основу члана 29. Закона о промету непо-

кре тности („Службени гласник РС“, број: 29/94), 
члана 30. и 66. Статута општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 
129. Пословника Скупштине општине Добој („Слу-
жбени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08) 
Скупштина општине Добој на сједници одржаној 
дана 29. септембра 2008. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о неприхватању понуде

Члан 1.

Не прихвата се понуда Прешић Бранка и Прешић 
Војке за некретнине означене са к.ч. 6077/1 (дио) 
К.О. Добој а што одговара по старом операту броју 
к.ч. 254/7 К.О. Добој (дио) у укупној површини од 
101 м2. Који су општини Добој понуђени по цијени 
од 22.493,60 КМ.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-415/08.             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008.г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

330.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05), 
члана 30. став 1. алинеја 11. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05) и 
члана 129. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05) 
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној 
29. септембра 2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 5.401,95 (петхиљадачетиристотинеједна 
и 95/100) КМ Грађевинском одбору Трново поље 1 
и 2 у сврху изградње стамбеног објекта – куће за 
становање Благојевић Ранки и њеној ћерки.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028180, група конта 614 200, поде кономски 
код 180 003 – средства за помоћ породицама поги-
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нулих и несталих бораца, РВИ, цивилних жртава и 
учесника рата.

Члан 3.

Одобрена средства уплатиће се на жиро рачун 
испоручиоца материјала ДОО „Прода комерц“ 
Велика Буковица.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-422/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

331.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ на име 
Радислав Зарић, Липац 243 Добој, као помоћ у фи-
на нсирању постдипломских студија на Униве рзи-
тету у Новом Саду – Технички факултет „Ми ха јло 
Пупин“ Зрењанин.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ни цу 0028120, група конта 614 200, подеконо мски 
код 120 013 – помоћ у школовању студената и уче-
ника. Одобрена средства уплатиће се на текући ра-
чун Радислава Зарића.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а об-
јавиће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-430/08             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                           Енес Суљкановић, дипл. инж.

332.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ Убипарип – 
Околић Цвијети из Липца у сврху финансирања 
трошкова лијечења за сина Околић Перу.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028120, група конта 614 800, подеко номски 
код 120 014 – буџетска резерва.

Члан 3.

Одобрена средства уплатиће се на текући рачун 
Убипарип – Околић Цвијете из Липца.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-438/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.
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333.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 20/07) и члана 30. Статута општине 
Добој („Сл. Гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) 
и члана 129. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Сл. Гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08) 
Скупштина општине Добој на сједници одржаној 
дана 29. септембра 2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 3.000,00 КМ за Гојић Владанку из Добоја на 
име помоћи за лијечење двоје тешко обољеле дјеце.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из Буџета 
општине Добој, и теретиће потрошачку јединицу 
0028120, група конта 614 800, п.ек.код 120 014 – 
Буџетска резерва.

Члан 3.

Реализација одлуке извршиће се преносом 
средстава на Текући рачун Гојић Владанка Добој, 
бр. 562-005-80650659-29 отворен код НЛБ Развојне 
банке, Филијала Добој.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-446/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29. 9. 2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

334.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ на име 
Јанковић Милица, улица Кнеза Лазара 7/2 Добој, 
као помоћ у финансирању постдипломских студија 
на Универзитету у „Oxfordu“ у Великој Британији.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028120, група конта 614 200, подекономски 
код 120 013 – помоћ у школовању студената и уче-
ника.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-436/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

335.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 3.500,00 (трихиљадеипетстотина) КМ 
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Цвијановић Нади из Костајнице у сврху фина-
нсирања препокривања, односно замјене кровне 
ко нструкције породичног стамбеног објекта у 
потпуности.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028120, група конта 614 800, подеко номски 
код 120 014 – буџетска резерва.

Члан 3.

Одобрена средства уплатиће се на текући рачун 
Цвијановић Наде из Костајнице.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-440/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

336.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), члана 30. став 1. алинеја 11. Статута 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05, 3/08) и члана 129. Пословника 
Скупштине општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 10/05) Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној 29. септембра 2008. 
године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 15.000,00 (петнаестхиљада) КМ Основној 
школи „Свети Сава“ у Добоју на име финансирања 
санације фискултурне сале у просторијама школе.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028150, група конта 615 000, подеко номски 
код 615 200 средства за учешће у санацији и изгра-
дњи школских објеката.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-419/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

337.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

уп рави („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ на име 
Марија Ивић, улица Краља Петра I 21/24 Добој, 
као помоћ у финансирању постдипломских студија 
на Универзитету Сингидунум у Београду и то 
једногодишњи мастер студијски програм Пословни 
системи у туризму и хотелијерству, изборна опција 
Туристичко тржиште.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028120, група конта 614 200, подеко номски 
код 120 013 – помоћ у школовању студената и 
ученика. Одобрена средства уплатиће се на текући 
рачун Марије Ивић.



Broj 11 Strana  433S L U @ B E N I  G L A S N I K

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-431/08          ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

338.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ на име 
Елдина Мехинагић, Службеник у Одјељењу за 
изградњу, обнову и развој као помоћ у финансирању 
постдипломских студија на Факултету политичких 
наука у Сарајеву.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028120, група конта 614 200, подеко номски 
код 120 013 – помоћ у школовању студената и уче-
ника. Одобрена средства уплатиће се на текући 
рачун Елдине Мехинагић.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-429/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

339.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), члана 30. став 1. алинеја 11. Статута 
опш тине 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ на име 
Милетић Бранко, улица Карађорђева бр. 52 Добој, 
као помоћ при изради и одбрани магистарског рада 
на Саобраћајном факултету у Добоју.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028120, група конта 614 200, подеко номски 
код 120 013 – помоћ у школовању студената и 
ученика. Одобрена средства уплатиће се на текући 
рачун Милетић Бранка.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-426/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

340.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:
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ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 4.000,00 (четирихиљаде) КМ на име 
мр Драгиша Марковић, улица Кнеза Лазара 9-3/6 
Добој, ради финансирања докторске дисертације 
на Агромедитеранском факултету у Мостару под 
називом „Утицај агроеколошких фактора на принос 
сјемена и крме смиљките и црвене дјетелине“.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку 
јединицу 0028120, група конта 614 200, 
подекономски код 120 013 – помоћ у школовању 
студената и ученика. Одобрена средства уплатиће 
се на текући рачун мр Драгиша Марковић број: 
301-59-0022-6, код Бобар банке.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-434/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

341.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05) и 
члана 30. Статута општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 5/05, 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 29. септембра 2008. године, доноси:

ОДЛУКУ  
о ангажовању буџетских 

средстава за финансирање обуке 
и преквалификације радника

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 30.000,00 КМ (тридесетхиљада конверти-

би лних марака) Д.О.О. „Миљановић“ Доњи Придјел 
за финансирање обуке и преквалификацију 32 
радника за потребе текстилне дјелатности.

Члан 2.

Одобрена средства ангажоваће се на терет 
организациони код 0028150 – Одјељење за привреду 
и друштвене дјелатности, економски код 614 200 
– подршка – грантови привредним активностима 
у руралном подручју. Реализација ових средстава 
извршиће се преносом средстава на трансакциони 
рачун Д.О.О. „МИЉАНОВИЋ“ Доњи Придјел број: 
5511051128096397 Uni Credit Bank а.д. Бања Лука.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-413/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008.г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

342.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 6.653,80 (шестхиљадашестстотинапед
есеттри и 80/100) КМ на име мр Саша Павловић 
предсједнику, диригенту и и умјетничком 
руководиоцу мјешовитог хора Српског пјевачког 
друштва „Ива“, етно групе „Ива“ и забавног 
ансамбла групе „До“ из Добоја, као финансијску 
помоћ за куповину музичко-техничке опреме.
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Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку 
јединицу 0028150, група конта 614 300, подекономски 
код 150 012 – Интервенције у области образовања 
културе и спорта. Одобрена средства уплатиће се 
на жиро рачун Српског пјевачког друштва „Ива“ 
број: 5620058070716470 код НЛБ Развојна банка, 
ЈИБ 4402898870001.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-439/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

343.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
20/07), 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), на сједници одржаној дана 29. септембра 
2008. године, доноси:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 2.000,00 КМ, на име Васиљевић (Алекса) 
Боре, учесника рата, у сврху лијечења дјетета.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу 
0028 180, Одјељење за борачко инвалидску заштиту, 
ек. код 614 200 под. ек. код 180 003 – Средства за 
помоћ породицама погинулих и несталих бораца, 
РВИ, ЦЖ и учесника рата.

Члан 3.

Реализација Одлуке извршиће се преносом 
средстава на текући рачун именованог.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-444/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

344.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05), 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 29. септембра 2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 120.672,00 КМ Удружењу „Вања“ 
Добој за измирење трошкова накнаде за уређење 
грађевинског земљишта за изградњу стамбено-
пословног објекта на земљишту означеном на к.ч. 
5500/1, 5501, 5502/3, 5503/55, 5503/4 и дио 5499/1 к.о. 
Добој.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој а теретиће потрошачку јединицу 
0028 190, група конта 614 200, под економски код 
190 001 – средства за реализацију активности 
проблематике избјеглог и расељеног становништва 
и повратника.
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Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обј-
а  в љи вања у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-417/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008.г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

345.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 
118/05), члана 30. став 1. алинеја 11. Статута опш-
тине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника Ску-
пштине општине Добој („Службени гласник опш-
тине Добој“, број: 10/05 и 9/08) Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној 29. септембра 2008. 
године, донијела је:

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ на име Марко 
Суботић, улица Немањина 52/1 из Добоја, као помоћ 
при изради експеримента магистарске тезе из 
области безбједности саобраћаја на Саобраћајном 
факултету у Добоју.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028120, група конта 614 200, подеко номски 
код 120 013 – помоћ у школовању студената и уче-
ника.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-433/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

346.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ на име 
Тања Даниловић, улица Краља Твртка 8 Добој, као 
помоћ за плаћање школарине на постдипломским 
студијама и израде магистарског рада на тему 
„Проблеми реформе основног образовања у Босни 
и Херцеговини“, на Факултету пословне економије 
у Бања Луци.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028120, група конта 614 200, подеко номски 
код 120 013 – помоћ у школовању студената и уче-
ника.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-435/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

347.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 
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општине Добој, на сједници одржаној 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ на име Игор 
Цоцић, улица Стефана Првовенчаног 20/17 Добој, 
као помоћ у суфинансирању постдипломских-
магистарских студија на Економском факултету 
у Бања Луци, на смјеру „Свјетска трговина и 
Европске интеграције“.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028120, група конта 614 200, подеко номски 
код 120 013 – помоћ у школовању студената и уче-
ника. Одобрена средства уплатиће се на текући 
рачун Игор Цоцић.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-432/08            ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 29.09.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                           Енес Суљкановић, дипл. инж.

348.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ на име Далибор 

Ђерић, улица Светог Саве 99 Добој, као помоћ 
односно подршка школовању на постдипломским 
студијама на Економском Факултету Универзитета 
у Београду.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку 
јединицу 0028120, група конта 614 200, 
подекономски код 120 013 – помоћ у школовању 
студената и ученика. Одобрена средства уплатиће 
се на текући рачун Далибора Ђерића.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-437/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.10.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

349.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05), 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), 
Скупштина општине Добој на сједници одржаној 
дана 29.09.2008. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
д.о.о. Џунгла Добој за измирење обавеза по рачу ну 
у износу од 142.004,00 КМ (словима сточе трде се-
тидвијехиљаде КМ).

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој а теретиће потрошачку јединицу 
0028 160, група конта. 821 600 под.ек.код. 160 002, 
трошкови уређења.
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Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-423/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

350.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ на име 
Глигорић Славко, Липац бб Добој, као помоћ у 
финансирању израде и одбране Магистарске тезе 
на Универзитету у Новом Саду Технички факултет 
„Михајло Пупин“ Зрењанин, научна област: 
„Управљањем Развојем“, смјер: Предузетништво.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028120, група конта 614 200, поде коно мски 
код 120 013 – помоћ у школовању студената и 
ученика. Одобрена средства уплатиће се на текући 
рачун Славка Глигорића.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-428/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

351.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/04, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ на име 
Илда Хозић, улица Немањина 26/4 Добој, као 
помоћ у суфинансирању постдипломских студија 
на Филозофском факултету у Бањој Луци, одсјек 
разредна настава.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи-
ницу 0028120, група конта 614 200, подеко номски 
код 120 013 – помоћ у школовању студената и 
ученика. Одобрена средства уплатиће се на текући 
рачун Илде Хозић.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-427/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

352.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник Општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08) члана 129. Пословника Скупштине општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
10/05 и 9/08) и приједлога Комисије за повратак 
број 02-013-16-24-3/08 од 26.09.2008. године, 
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној 
дана 29. септембра 2008. године, донијела је:
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ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

I

Одобравају се средства у висини од 24.700 КМ 
за једнократне новчане помоћи, на име лица:
1. Џанић Атиф  Помоћ у висини од 300 КМ
2. Авдић Ханифа  Помоћ у висини од 300 КМ
3. Ајнић Бисера Помоћ у висини од 300 КМ
4. Алдобашић Енес Помоћ у висини од 300 КМ
5. Аткић Нермин Помоћ у висини од 300 КМ
6. Ахметовић Адис Помоћ у висини од 300 КМ
7. Бајрић Бадема Помоћ у висини од 300 КМ
8. Бехлуловић Сенад  Помоћ у висини од 300 КМ
9. Бешић Ризах  Помоћ у висини од 300 КМ
10. Бешлагић Ермина - Емина
   Помоћ у висини од 300 КМ
11. Благојевић Сенка  Помоћ у висини од 200 КМ
12. Блесић Славојка Помоћ у висини од 200 КМ
13. Божић Бошко Помоћ у висини од 200 КМ
14. Божичковић Славојка 
   Помоћ у висини од 200 КМ
15. Буљубашић Смаил Помоћ у висини од 300 КМ
16. Буљубашић Фатима Помоћ у висини од 300 КМ
17. Васиљевић Данка  Помоћ у висини од 200 КМ
18. Гаврић Миленко Помоћ у висини од 300 КМ
19. Гојић Владанка Помоћ у висини од 500 КМ
20. Гојковић Марица Помоћ у висини од 200 КМ
21. Дидић Ибрахим Помоћ у висини од 300 КМ
22. Ђукић Божо Помоћ у висини од 200 КМ
23. Заимовић Зекија Помоћ у висини од 300 КМ
24. Ибраковић Јасмин Помоћ у висини од 500 КМ
25. Ибрахимовић Адмир 
   Помоћ у висини од 300 КМ
26. Ибрахимовић Расема 
   Помоћ у висини од 300 КМ
27. Ибрахимовић Ханча 
   Помоћ у висини од 300 КМ
28. Ивановић Петра Помоћ у висини од 200 КМ
29. Јацић Савуна Помоћ у висини од 200 КМ
30. Јашаревић Шефко Помоћ у висини од 300 КМ
31. Јусић Миранда Помоћ у висини од 300 КМ
32. Кајтарановић Рамиз 
   Помоћ у висини од 300 КМ
33. Камарић Мехмедалија 
   Помоћ у висини од 300 КМ
34. Карахођић Дуда Помоћ у висини од 300 КМ
35. Кикић Сеад Помоћ у висини од 300 КМ
36. Кремић Садета Помоћ у висини од 300 КМ
37. Макаревић Хусо Помоћ у висини од 300 КМ

38. Максимовић Драгиња 
   Помоћ у висини од 200 КМ
39. Махмутовић Ема Помоћ у висини од 300 КМ
40. Мешиновић Ханифа
   Помоћ у висини од 300 КМ
41. Мијатовић Алекса Помоћ у висини од 200 КМ
42. Миличевић Ружа Помоћ у висини од 200 КМ
43. Митровић Зорка Помоћ у висини од 400 КМ
44. Мујаџић Суљо Помоћ у висини од 500 КМ
45. Мујкановић Азра Помоћ у висини од 300 КМ
46. Мулалић Садудин Помоћ у висини од 300 КМ
47. Накић Милада Помоћ у висини од 300 КМ
48. Петровић Брано Помоћ у висини од 200 КМ
49. Петровић Свјетлана Помоћ у висини од 200 КМ
50. Поповић Славојка Помоћ у висини од 200 КМ
51. Радић Слободан Помоћ у висини од 200 КМ
52. Салихбашић Селиха
   Помоћ у висини од 300 КМ
53. Сејдиновић Мухамед
   Помоћ у висини од 300 КМ
54. Сејдиновић Неџад Помоћ у висини од 300 КМ
55. Селимбашић Рамиз Помоћ у висини од 300 КМ
56. Селимовић Вероника
   Помоћ у висини од 300 КМ
57. Селић Незира Помоћ у висини од 300 КМ
58. Селић Раска Помоћ у висини од 300 КМ
59. Симић Ђорђо Помоћ у висини од 200 КМ
60. Скопљак – Тешњак Алија 
   Помоћ у висини од 300 КМ
61. Скопљак Дамир Помоћ у висини од 300 КМ
62. Смајловић Мехмед – Мехо 
   Помоћ у висини од 300 КМ
63. Стевановић Саша Помоћ у висини од 400 КМ
64. Татановић Рамиз Помоћ у висини од 300 КМ
65. Тодић Драгица Помоћ у висини од 300 КМ
66. Тодић Ружица Помоћ у висини од 300 КМ
67. Трипуновић Биља Помоћ у висини од 200 КМ
68. Туркић Изета Помоћ у висини од 300 КМ
69. Хасукић Аземина Помоћ у висини од 300 КМ
70. Хатичић Ханифа Помоћ у висини од 300 КМ
71. Хаџикадунић Бајро 
   Помоћ у висини од 300 КМ
72. Хаџикадунић Рамо Помоћ у висини од 300 КМ
73. Хаџикадунић Салих Помоћ у висини од 300 КМ
74. Хаџић Есад  Помоћ у висини од 300 КМ
75. Хаџић-Бошњаковић Шехерзада 
   Помоћ у висини од 300 КМ
76. Хрњадовић Мирсад Помоћ у висини од 300 КМ
77. Хусаковић Сабахудин  
   Помоћ у висини од 300 КМ
78. Хусеинбашић Алмир  
   Помоћ у висини од 300 КМ
79. Хусић Ирма Помоћ у висини од 300 КМ
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80. Чабрић Хана Помоћ у висини од 300 КМ
81. Чакаревић Ратко Помоћ у висини од 200 КМ
82. Челиковић Селмина Помоћ у висини од 300 КМ
83. Шкорња Злата Помоћ у висини од 300 КМ
84. Хасић Хана Помоћ у висини од 300 КМ
85. Омерчић Сенка Помоћ у висини од 300 КМ
86. Мердић Есад Помоћ у висини од 300 КМ

II

Одобрена средства третират ће потрошачку 
јединицу 0028190 група конта 614 200 под еконо-
мски код 190001 – средства за рјешавање про блема 
избјеглог и расељеног становништва и повра тника

III

Реализација ове Одлуке извршит ће се из сре-
дстава буџета општине.

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-442/08             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

353.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник Општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08) члана 129. Пословника Скупштине општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
10/05 и 9/08) и приједлога Комисије за повратак број 
02-013-16-23-3/08 од 09.09.2008. године, Скупштина 
општине Добој, на сједници одржаној дана 29. 
септембра 2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

I

Одобравају се средства у висини од 12.000 КМ 
за једнократне новчане помоћи, на име лица:

1. Стевановић Саво из Палежнице Доње  
 Помоћ у висини од 3.000 КМ

2. Петровић Горан из Осјечана Горњих  
 Помоћ у висини од 3.000 КМ

3. Спахић Хазема из Чаршије   
 Помоћ у висини од 3.000 КМ

4. Ћелић Радмила из Добоја   
 Помоћ у висини од 3.000 КМ

II

Одобрена средства третират ће потрошачку 
јединицу 0028190 група конта 614 200 под 
економски код 190001 – средства за рјешавање 
проблема избјеглог и расељеног становништва и 
повратника.

III

Реализације ове Одлуке извршит ће се из 
средстава буџета општине.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-441/08          ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

354.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
20/07), 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), на сједници одржаној дана 29. септембра 
2008. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 500,00 КМ, на име Гостић (Ђорђе) 
Драгутину, РВИ, у сврху рјешавања основних 
егзистенцијалних питања.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу 
0028 180, Одјељење за борачко инвалидску заштиту, 
ек. код 614 200, под ек. код 180 003-Средства за 
помоћ породицама погинулих и несталих бораца, 
РВИ, ЦЖ и учесника рата.
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Члан 3.

Реализација Одлуке извршиће се преносом 
средстава на текући рачун именованог.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-443/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

355.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/07), 
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), на сједници одржаној дана 29. септембра 
2008. године, доноси:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 1000,00 КМ, на име Ђенић (Лука) Милета, 
у сврху рјешавања основних егзистенцијалних 
питања.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу 
0028 180, Одјељење за борачко инвалидску заштиту, 
ек. код 614 200 под ек. код 180 003 – Средства за 
помоћ породицама погинулих и несталих бораца, 
РВИ, ЦЖ и учесника рата.

Члан 3.

Реализација Одлуке извршиће се преносом 
средстава на текући рачун именованог.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-445/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

356.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05), 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 29. септембра 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ 

ДОБОЈ У ЧЛАНСТВО ЛОКАЛНЕ 
АКЦИОНЕ ГРУПЕ РЕГИЈЕ ДОБОЈ

Члан 1.

Општина Добој приступа у чланство Локалне 
акционе групе регије Добој.

Члан 2.

Општина Добој се обавезује да ће као накнаду 
за чланство Локалној акционој групи регије Добој 
мјесечно плаћати износ од 800,00 КМ.

Члан 3.

Општина Добој ће кроз чланство у Локалној 
акционој групи регије Добој промовисати развојне 
циљеве Општине и учествовати у финансирању 
пројектних приједлога који су од приоритетног 
развојног значаја за Општину Добој.
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Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и 
за њену реализацију се задужује Предсједник 
Скупштине општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-420/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

357.
На основу члана 50. Закона о уређењу простора 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
84/02), члана 30. Статута општине Добој, 
(Службени гласник општине Добој“, број: 5/05, 
3/08), и Пословника Скупштине општине Добој, 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 
и 9/08), Скупштина општине Добој, на сједници 
одржаној 29. септембра, 2008. године, доноси:

ОДЛУКУ  
о доношењу измјене 
Регулационог плана

Члан 1.

Доноси се измјена Регулационог плана „Центар-
Добој“ ревизија, блок 6 (у даљем тексту: Измјена 
плана). Границе простора који је обухваћен 
Измјеном плана одређене су у графичком дијелу 
Измјене плана.

Члан 2.

Елаборат Измјене плана састоји се од текстуалног 
и графичког дијела.

1. ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
I Просторна цјелина,
II Геотехничке карактеристике и услови,
III Инфраструктура
 3.1. Саобраћај,
 3.2. Хидротехничка инфраструктура
 3.3. Електроенергетска инфраструктура
 3.4. Телекомуникације
 3.5. Топлификација
IV Животна средина

 5.1. Заштита животне средине
 5.2. Систем зелених површина
V Оцјена стања организације, уређења и ко р-

и шћења простора

В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОР-
ГА НИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРО-
СТОРА

I Јавне службе и друге друштвене дјелатно сти
II Инфраструктура
III Парцелација
IV Животна средина
 4.1. Заштита животне средине
 4.2. Систем зелених површина
V Биланс потреба и могућности

Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КО-
РИШТЕЊА ПРОСТОРА

I Организација простора
II Јавне службе и друге друштвене дјелатности
III Урбанистичко – технички услови,
IV Инфраструктура
 4.1. Саобраћај
 4.2. Хидротехничка инфраструктура
 4.3. Електроенергетска телекомуникациона 

инфраструктура
 4.4. Топлификација
V Парцелација
VI Животна средина
 6.1. Заштита животне средине
 6.2. Систем зелених површина
VII Биланси површина

Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВО ЂЕ ЊЕ 
ПЛАНА

Е. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2. ГРАФИЧКИ ДИО
1.  ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА  P = 1:1000
1.a. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ВАЛО РИЗАЦ-

ИЈОM P = 1:1000  
 ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА (намјена објеката)
1.б. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ВАЛОРИ ЗА-

Ц И ЈОМ    P = 1:1000
 ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА (бонитет објеката)
1.в. КАРТА РУШЕЊА              P = 1:1000
2. ИЗВОД ИЗ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ЦЕНТАР“                           P = 1:1000
 (из 2004. године)
 План просторне организације и спратност 

објекта
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3. ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
     P = 1:1000

4. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ 
     P = 1:1000

5. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУ-
КТУРЕ     P = 1:1000

6. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕ-
КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
     P = 1:1000

 
7. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУ КТУРЕ 

     P = 1:1000
8. СИНТЕЗНИ ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ 

– хидротехника, енергетика, Електроенергетика и 
телекомуникације   P = 1:1000

9. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИО-
НИХ ЛИНИЈА    P = 1:1000

10. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ P = 1:1000
11. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИ-

НА     P = 1:1000

3.

Елаборат Измјене плана, израђен у Урба нисти-
чком заводу Републике Српске, а.д. Бања Лука, у 
мјесецу септембру 2008. године, у прилогу је, и 
саставни је дио ове одлуке.

4.

Измјеном плана је урађен општи интерес за 
изградњу стамбених објеката и за уређивање 
земљишта за ту изградњу (чл. 15. став 2. и 48. Закона 
о експропријацији, Сл. гл. РС 112/06, 37/07). Измјена 
плана је основа за утврђивање општег интереса за 
експропријацију непокретности за остале намјене 
(члана 15. став 1. Закона о експропријацији).

5.

Измјена плана је основа за промјену облика 
и површине постојећих парцела градског грађе-
винског земљишта и осталог грађевинског земљи-
шта, у смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу 
простора („Сл. гласник РС“, бр. 84/02, 14/03, 112/06, 
53/07) и члана 23. став 1. тачка 2. Закона о премјеру 
и катастру непокретности („Сл. гласник РС“, број: 
34/06).

6.

Измјена плана се излаже на стални јавни увид 
код градског органа управе надлежног за послове 
просторног уређења.

7.

О провођењу ове одлуке стараће се орган из 
тачке 6. ове Одлуке.

8. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 
раније донесени просторно – плански документи 
проведеног карактера, у дијелу у којем нису у 
сагласности са Измјеном плана.

9.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-414/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

358.
На основу члана 50. и 61. Закона о уређењу 

простора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 84/02, 14/03, 112/06, 53/07), и члана 30. Статута 
општине Добој, („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05 и 3/08 и члана 129. Пословника 
СО-е Добој, („Сл. гласник општине Добој“, број: 
10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на 
сједници одржаној 29. септембра, 2008. године, 
доноси:

ОДЛУКУ  
о доношењу измјене 
Регулационог плана

Члан 1.

Доноси се измјена Регулационог плана „Центар-
Добој“ ревизија, локација 3.3. (у даљем тексту: 
Измјена плана). Границе простора који је обухваћен 
Измјеном плана одређене су у графичком дијелу 
Измјене плана.
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Члан 2.

Елаборат Измјене плана састоји се од текстуалног 
и графичког дијела.

1. ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
I Просторна цјелина,
II Геотехничке карактеристике и услови,
III Инфраструктура
 3.1. Саобраћај,
 3.2. Хидротехничка инфраструктура 
 3.3. Електроенергетска инфраструктура
 3.4. Телекомуникације
 3.5. Топлификација
IV Животна средина
 5.1. Заштита животне средине
 5.2. Систем зелених површина
V Оцјена стања организације, уређења и 

коришћења простора
В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА 
ПРОСТОРА

I Јавне службе и друге друштвене дјела тности
II Инфраструктура
III Парцелација
IV Животна средина
 4.1. Заштита животне средине
 4.2. Систем зелених површина
V Биланс потреба и могућности

Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА

I Организација простора
II Јавне службе и друге друштвене дјелатности
III Урбанистичко – технички услови,
IV Инфраструктура
 4.1. Саобраћај
 4.2. Хидротехничка инфраструктура
 4.3. Електроенергетска телекомуникациона 

инфраструктура
 4.4. Топлификација
V Парцелација
VI Животна средина
 6.1. Заштита животне средине
 6.2. Систем зелених површина
VII Биланси површина

Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА

Е. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2. ГРАФИЧКИ ДИО
1.  ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА P = 1:1000
1.а. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ВАЛОРИЗА-

ЦИЈОМ ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА (намјена обје-
ката)      P = 1:1000

1.б. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА 
ВАЛОРИЗАЦИЈОМ ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА 
(бонитет објеката)   P = 1:1000

1.в. КАРТА РУШЕЊА  P = 1:1000
2. ИЗВОД ИЗ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ЦЕНТАР“ (из 2004. године)
План просторне организације и спратност 

објекта     P = 1:1000

3. ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
4. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ 

     P = 1:1000
5. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУ-

КТУ РЕ     P = 1:1000
6. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕ-

КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ        
     P = 1:1000

 
7. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУК ТУ РЕ 

     P = 1:1000
8. СИНТЕЗНИ ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ 

– хидротехника, енергетика, Електроенергетика и 
телекомуникације   P = 1:1000

9. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛА ЦИО-
НИХ ЛИНИЈА    P = 1:1000

10. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ P = 1:1000

3.

Елаборат Измјене плана, израђен у Урба нисти-
чком заводу Републике Српске, а.д. Бања Лука, у 
мјесецу септембру 2008. године, у прилогу је, и 
саставни је дио ове одлуке.

4.

Измјеном плана је утврђен општи интерес 
за изградњу стамбених објеката и за уређивање 
земљишта за ту изградњу (чл. 15. став 2. и 48. Закона о 
експропријанцији, Сл. гл. РС 112/06, 37/07). Измјена 
плана је основа за утврђивање општег интереса за 
експропријацију непокретности за остале намјене 
(члана 15. став 1. Закона о експропријацији).
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5.

Измјена плана је основа за промјену облика 
и површине постојећих парцела градског 
грађевинског земљишта и осталог грађевинског 
земљишта, у смислу чланова 26. и 27. Закона о 
уређењу простора („Сл. гласник РС“, бр. 84/02, 
14/03, 112/06, 53/07) и члана 23. став 1. тачка 2. 
Закона о премјеру и катастру непокретности („Сл. 
гласник РС“, број: 34/06).

6.

Измјена плана се излаже на стални јавни увид 
код градског органа управе надлежног за послове 
просторног уређења.

7.

О провођењу ове одлуке стараће се орган из 
тачке 4. ове Одлуке.

8.

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 
раније донесени просторно – плански документи 
проведеног карактера, у дијелу у којем нису у 
сагласности са Измјеном плана.

9.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-416/2008.           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

359.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08) члана 15. Закона о грађевинском земљишту 
РС („Службени гласник РС“, број: 112/06), члана 
4. Правилника о поступку јавног надметања 
за продају грађевинског земљишта у државној 
својини („Службени гласник РС“, број: 14/07) и 
члана 129. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 

и 9/08) Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 29.09.2008. године, доноси:

ОДЛУКУ  
о начину и условима јавне 

продаје неизграђеног земљишта 
у државној својини

I

Под условима и на начин регулисан овом одлу-
ком провешће се продаја ДОО „Грађ-промет“ Добој 
непосредном погодбом неизграђеног земљи шта у 
државној својини и то:

- к.ч. 6506/1 КО Добој Бара ливада површине 
1608 м2

II

Почетна цијена земљишта из тачке 1. ове одлуке 
износи 40,50 КМ/м2 (словима: четрдесет КМ и 
50/100)

III

За учешће у поступку лицитације учесник је 
дужан уплатити износ од 10% од продајне цијене 
на жиро рачун продавца број 562 – 005 – 0000 – 
157 3900 Развојна банка, врста прихода: 722412, 
накнада за излицитирано земљиште.

IV

Продајну цијену наведеног земљишта, уче сник 
лицитације са којим ће се закључити уго вор, оба-
везан је уплатити у року од 10 дана након закљу-
ченог поступка лицитације а предаја земљи шта у 
посјед купцу извршиће се у року од 8 дана након 
уплате купопродаје цијене о чему ће се сачинити 
записник о примопредаји.

V

Поступак лицитације грађевинског земљишта 
спровешће Комисија за лицитацију коју је именовао 
овај орган.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-421/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.
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360.
На основу члана 17. Закона о окупљању грађана 

(„Службени гласник РС“, број: 21/96), 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 на сједници одржаној 
дана 29. септембра 2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о измјенама и допунама 

Одлуке о одређивању мјеста 
за окупљање грађана

Члан 1.

Члан 2. Одлуке о одређивању мјеста за окупљање 
грађана („Службени гласник општине Добој“, број: 
1/00) мијења се и гласи: 

„Мјеста за окупљање грађана предвиђена овом 
одлуком су: спортска дворана, спортски стадиони 
и полигон“.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-407/08          ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОБОЈ
            Енес Суљкановић, дипл. инж.

361.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) 
члана 30. и 66. Статута општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 
129. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 
и 9/08), Скупштина општине Добој је на сједници 
одржаној дана 29.09.2008. године, донијела:

ОДЛУКУ  
о уступању непокретности 

на кориштење Саобраћајном 
факултету у Добоју

I

Општина Добој уступа на кориштење без нак-
наде Саобраћајном факултету у Добоју своје непо-
кре тности у Добоју и то:

- пословни простор површине 353 м2 (приземље 
испод Пољопривредног завода) површине 353 м2 
изграђеног на парцели к.ч. 4922/1 и к.ч. 4922/2 КО 
Добој,

- пословни објекат на парцели означеној к.ч. 
4923/3 површине 944 м2 (амфитеатри)

- земљиште означено на к.ч. 4922/1 површине 
2225 м2.

II

Општина Добој и Саобраћајни факултет ће 
закључити посебан Уговор о кориштењу којим ће 
дефинисати међусобна права и обавезе.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-418/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

362.
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 101/04, 42/05), члана 30. Статута општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05, 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 29. септембра 2008. 
године, доноси:

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава 
ради измирења обавеза по основу 

Одлуке о допунским правима 
бораца, ратних војних инвалида 

и породица погинулих бораца

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 30.950,00 (тридесетхиљададе ветсто-
пе десет) КМ, ради измирења обавеза према кори-
сницима допунских права утврђених Одлуком 
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о допунским правима бораца, РВИ-а и породица 
погинулих бораца („Службени гласник општине 
Добој“, број: 1/06) насталих у периоду од фебруара 
2008. до септембра 2008. године.

Члан 2.

Одобрена средства ће се исплатити из буџета 
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу 
0028180, група конта 614200 Средства за помоћ 
породицама погинулих и несталих бораца, РВИ, 
цивилних жртава рата и учесника рата. Исплата 
појединачним корисницима ће се извршити на 
текуће рачуне на основу списка корисника које 
ће Одјељењу за финансије доставити Одјељење 
за борачко-инвалидску заштиту. За провођење 
ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије 
општине Добој.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-412/08          ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

363.
На основу члана 30. и члана 66. Статута општине 

Добој („Сл. гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08) и члана 129. Пословника Скупштине општине 
Добој („Сл. гласник општине Добој“, број: 10/05 
и 9/08), Скупштина општине Добој, на сједници 
одржаној дана 29. септембра 2008. године, доноси:

ПРЕПОРУКУ 
о цијени топлотне енергије

I

Препоручује се „Градској топлани“ Добој да 
снизи цијену за испоручену топлотну енергију 
односно да иста износу:

- за стамбени простор 1,00 КМ по метру 
квадратном увећано за трошкове пореза на додату 
вриједност,

- за школске и предшколске установе 1,50 КМ 
по метру квадратном увећано за трошкове пореза 
на додату вриједност,

- за пословне просторе 3,00 КМ по метру 
квадратном увећано за трошкове пореза на додату 
вриједност.

II

Ова препорука биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-448/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

364.
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 75/04) и 
члана 61. 215. и 245. Закона о предузећима („Сл. 
гласник Републике Српске“, број: 24/98, 62/02, 6602, 
38/03 и 97/04), члана 30. став 1. тачка 2. Статута 
општине Добој („Сл. гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој, 
Скупштина општине Добој на сједници одржаној 
дана 29. септембра 2008. године, доноси:

СТАТУТ  
ЈКП „Топлана-Добој“ д.о.о. Добој

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом Предузеће за производњу и 
испоруку топлотне енергије „Топлана – Добој“ 
д.о.о. Добој организује се у складу са Законом и 
уређују се слиједећа питања у погледу правног 
статута и пословања: Фирма и сједиште предузећа, 
дјелатност предузећа, основни капитал и средства 
предузећа, начин потписивања фирме предузећа, 
органи предузећа, начин избора и дјелокруг органа 
предузећа, примјена етичког кодекса, расподјела 
добити и начин покрића губитака, поступак 
набавке у предузећу, планирање пословања 
предузећа, оснивање и куповина других предузећа, 
примјена књиговодствених и финансијских 
рачуноводствених стандарда, резерве предузећа, 
заштита животне средине, одбор за ревизију 
и одјељење интерне ревизије, забрањене и 
ограничене активности предузећа, престанак и 
промјена облика предузећа, друга питања значајна 
за успјешно и законито пословање предузећа.
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Члан 2.

Предузеће је основано оснивачким актом Одлу-
ком СО Добој број 01-013-379/08 од 10.09.2008. 
године.

Члан 3.

Предузеће је правно лице које обавља дјелатност 
уписану у судски регистар ради стицања добити 
и обављања дјелатности од посебног друштвеног 
интереса у складу са Законом.

Члан 4.

На основу Одлуке СО Добој број 01-013-379/08 
од дана 10.09.2008. године „Топлана Добој“ д.о.о. 
Добој се оснива као правни субјект, друштво са 
огра ниченом одговорношћу.

Члан 5.

Предузеће послује у складу са Законом, добрим 
пословним обичајима и пословним моралом.

II – ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 6.

Фирма Предузећа гласи: Јавно комунално 
предузеће за производњу и испоруку топлотне 
енергије „Топлана – Добој“ друштво са ограниченом 
одговорношћу Добој. Предузеће ће у пословању 
користити скраћену фирму која гласи. „Топлана – 
Добој“ д.о.о. Добој.

Члан 7.

Сједиште Предузећа је: Добој ул. Ђенерала Дра-
же бр.25.

Члан 8.

Предузеће има печат, који је округлог облика и 
садржи назив и сједиште друштва у концентричним 
круговима. Предузеће има штамбиљ правоугаоног 
облика који садржи назив и сједиште фирме, са 
мјестом за број и датум. Ближе одредбе о броју 
печата и штамбиља, њиховој величини, ознакама, 
чувању и руковању уредиће се актом Управе 
предузећа.

Члан 9.

Предузеће има свој заштитни знак и логотип 
фирме, чији изглед, начин заштите и коришћења 
уређује Надзорни одбор својим актом.

Члан 10.

Предузеће на својим пословним просторијама 
истиче назив фирме и адресу сједишта.

III – ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 11.

Предузеће обавља претежну дјелатност, прои-
зводња и испорука топлотне енергије под ши фром: 
40.300, која у складу са Законом о комуналним 
дјелатностима представља дјелатност од посебног 
друштвеног интереса, а ради задовољавања по-
треба корисника са топлотном енергијом, ради 
чега је и основано као правни субјект.

Члан 12.

Поред претежне дјелатности Предузеће у 
циљу побољшања искориштености расположивих 
капацитета и побољшања финансијских резултата 
у цјелини обавља и слиједеће дјелатности у складу 
са Законом о класификацији дјелатности и о 
регистру јединица разврставања:

28.520  Основни машински радови:
- бушење, стругање, глодање, еродирање, ренди-

сање, летовање,  развртање, равнање, тесте ри сање, 
оштрење, брушење, заваривање, спајање и друге 
ра дове на металним комадима,

40.300 Производња и снабдијевање паром и то-
плом водом:

- производња, скупљање и дистрибуција паре и 
топле воде за:  гријање, погонске и друге сврхе,

- производња и дистрибуција хладне воде у 
сврху хлађења,

45.212 Изградња објеката нискоградње:
- изградња специфичних објеката нискоградње 

као што су:
- мостови, укључујући и мостове за уздигнуте 

ауто-путеве, вијадукти, тунели и подземна жеље-
зница,

- цјевоводи за пренос на велике даљине, дале-
ководи и објекти веза,
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- градски цјевоводи, градски електроенергетски 
водиви и објекти веза, укључујући комуналне 
грађевинске радове и др,

- монтажу и подизање конструкција на 
градилишту од претходно изграђених дијелова,

45.330 Постављање цијевних инсталација
- постављање инсталација у зградама или 

другим грађевинским  објектима за: водоводне 
инсталације и санитарну опрему, гасне инсталације, 
гријање, вентилацију, опрему и канале за хлађење 
или климатизацију, аутоматске противпожарне 
тушеве и др, прикупљање соларне енергије и 
гријање (неелектрично),

45.340 Остали инсталациони радови:
- постављање инсталација у зградама или 

другим грађевинским  објектима за: освјетљење 
и сигналне системе на путевима, жељезницама, 
аеродромима и лукама, Прибор и уређаји, д.н. 
поправка и одржавање инсталација у зградама или 
другим објектима.

50.101 Трговина моторних возила на велико
- трговина на велико новим и коришћеним 

возилима: путничка моторна возила, укључујући 
и специјална путничка моторна возила као што 
су амбулантна возила, минибуси и др, камиони, 
приколице и полуприколице, возила за камповање 
као што су камп-приколице, мото-куће и др,

- трговина на велико теренским моторним 
возилима (џип и др.),

- аукцијска продаја и продаја преко интернета,
50.102 Трговина моторних возила на мало
- трговина на мало новим и коришћеним 

моторним возилима: путничка моторна возила, 
укључујући и специјална путничка моторна 
возила као што су амбулантна возила, минибуси и 
др, камиони, приколице и полуприколице, возила 
за камповање као што су камп-приколице, мото-
кућице и др,

- трговина на мало теренским моторним вози-
лима (џип и др.),

- аукцијска продаја и продаја преко интернета,
50.103 Посредовање у трговини моторним 

возилима
- трговина на мало и трговина на велико преко 

посредника,
50.200 Одржавање и оправка моторних возила
- одржавање и оправка моторних возила: 

механичке оправке, електричке оправке, оправка 
система електронског паљења, обичан сервис, 
оправка каросерије, оправка дијелова моторног 
возила, прање, полирање и др, прскање и бојење, 
оправка вјетробрана и прозора, оправка спољних 
и унутрашњих гума, подешавање или замјена 

заштита од корозије, вуча, уграђивање дијелова и 
прибора (што није дио процеса производње), помоћ 
на путу и др.

50.301 Трговина дијеловима и прибором за 
моторна возила на велико

50.302 Трговина дијеловима и прибором за 
моторна возила на мало

50.303 Посредовање у трговини дијеловима и 
прибором за моторна возила,

51.130 Посредовање у трговини дрвном грађом 
и грађевинским материјалом,

51.140 Посредовање у трговини машинама, 
индустријском опремом,  бродовима и авионима,

- посредовање у продаји пољопривредних ма-
шина,

- посредовање у продаји канцеларијских маши-
на,

51.150 Посредовање у трговини намјештајем, 
предметима за домаћинство и    
металном и гвожђарском робом,

51.160 Посредовање у трговини текстилом, 
одјећом, обућом и предметима    
од коже,

- посредовање у продаји крзна,
51.340 Трговина на велико алкохолним и другим 

пићима
- купивина вина без амбалаже (у рифузи) и 

пуњење боца без претходне обраде,
- куповина вина без амбалаже (у рифузи) и 

препродаја уз претходно мијешање, прочишћавање 
и пуњење у боце,

51.350 Трговина на велико дуванским произво-
дима,

51.370 Трговина на велико кафом, чајевима, ка-
ка ом и зачинима,

51.410 Трговина на велико текстилом
- трговина на велико предивима,
- трговина на велико тканинама,
- трговина на велико рубљем за домаћинство,
- трговина на велико позамантеријом и прибором 

(игле, конац и сл.),
51.421 Трговина на велико одјећом
- трговина на велико одјећом, укључујући и 

спортску одјећу,
- трговина на велико галантеријом, као што су 

рукавице, кравате, нараменице и др,
- трговина на велико предметима од крзна,
- трговина на велико кишобранима,
51.422 Трговина на велико обућом
- трговина на велико обућом,
51.430 Трговина на велико електричним апара-

тима за домаћинство и радио и телевизијским 
уређајима
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- трговина на велико грамофонским плочама, 
тракама, компакт-дисковима, DVD-овима и видео-
тракама,

- трговина на велико опремом за освјетљење,
- трговина на велико жицом, прекидачима и 

другом инсталационом опремом за домаћинство,
51.510 Трговина на велико чврстим, течним и 

гасовитим горивима и сличним производима
- трговина на велико моторним мастима, 

мазивима, уљима и др,
51.531 Трговина на велико дрветом
- трговина на велико необрађеним дрветом,
- трговина на велико производима примарне 

обраде дрвета,
51.532 Трговина на велико грађевинским матери-

јалом и санитарном опремом
- трговина на велико бојама и лаковима,
- трговина на велико грађевинским материјалом: 

пијесак, шљунак и др,
- трговина на велико равним стаклом,
- трговина на велико санитарном опремом: каде, 

лавабои и тоалетни и други санитарни предмети 
од порцулана,

51.540 Трговина на велико металном робом, 
цијевима, уређајима и опремом за водовод и 
гријање

- трговина на велико санитарном инсталационом 
опремом: цијеви, водови, славине, Т-дијелови, спо-
јеви, гумене цијеви и др,

- трговина на велико алатом као што су пиле, 
чекићи, одвијачи и др. ручни алати,

51.810 Трговина на велико алатним машинама
- трговина на велико компјутеризованим алат-

ним машинама,
51.820 Трговина на велико машинама за руда-

рство и грађевинарство,
51.870 Трговина на велико осталим машинама 

за индустрију, трговину и навигацију
- трговина на велико саобраћајном опремом, 

осим моторних возила, мотоцикла и бицикла,
- трговина на велико роботима за производне 

линије,
- трговина на велико електричним предметима 

као што су електромотори, трансформатори и сл,
- трговина на велико електронским компоне-

нтама,
- трговина на велико жицама, прекидачима и 

другом инсталационом опремом за индустрију,
- трговина на велико осталим на другом мјесту 

непоменутим  машинама за индустрију, трговину, 
навигацију и друге услуге,

- трговина на велико мјерним инструментима и 
опремом,

51.900 Остала трговина на велико искључиво за 
сопствени рачун

- специјализована трговина на велико која није 
на другом мјесту класификована,

- трговина на велико различитом робом, без 
посебне специјализације,

52.110 Трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама, претежно хране, пића и дувана

- трговина на мало разноврсном робом, 
претежно храном, пићима или дуваном: дјелатност 
продавницама мјешовите робе у којима се поред 
хране, пића и дувана као главних производа, 
продају и други разни производи као што су одјећа, 
намјештај, кућни апарати, метална роба, козметика 
и др,

52.120 Остала трговина на мало у неспецијали-
зованим продавницама

- трговина на мало разноврсном робом, међу 
којом не преовлађује  храна, пића и дуван: дје-
латност робних кућа које се баве општом прода јом 
и које на посебним линијама продају разноврсне 
производе, укључујући и одјећу, намјештај, кућне 
апарате, металну робу, козметику, накит, играчке, 
спортску опрему и др,

52.460 Трговина на мало металном робом, 
бојама и стаклом

- продаја на мало: материјала и опреме за 
активности уради сам, косилица за травњаке без 
обзира на врсту погона, металне робе, боја, премаза 
и лакова, равног стакла, осталог грађевинског 
материјала као што су опека и цријеп и др,

52.486 Трговина на мало горивом за домаћи-
нство

- трговина на мало: уљем за ложење за 
домаћинство, плином у боцама, угљем и дрветом,

52.500 Трговина на мало половном робом, у 
продавницама

- трговина на мало половним књигама,
- трговина на мало антиквитетима,
- трговина на мало осталом половном робом,
52.630 Остала трговина на мало изван прода-

вница
- трговина на мало производима на начин који 

није на другом мјесту  предвиђен: продаја преко 
лица која долазе на врата купцу, продаја преко 
аутомата, продаја преко путујућих продаваца, 
дјелатност аукцијских кућа за трговину на мало, 
интернет аукције,

60.240 Превоз робе у друмском саобраћају
- превоз друмом трупаца, стоке, расхлађених 

терета, тешких терета, расутих терета (укључујући 
и превоз танкер-камионима, скупљање млијека по 
фармама), аутомобила и др.
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- превоз отпада и отпадног материјала сакупље-
ног од стране трећих лица, 

- превоз намјештаја,
- изнајмљивање камиона с возачем,
- превоз терета запрежним возилима,
63.120 Складишта и стоваришта
- рад складишних објеката за све врсте робе 

укључујући и складиштење робе у слободним 
царинским зонама: рад силоса за житарице, 
стоваришта за опште терете, стоваришта-хладњаче 
и др, складиштење разноврсне робе,

74.200 Архитектонске и инжењерске дјелатности 
и техничко савјетовање

- савјетодавни и архитектонски послови: проје-
ктовање грађевинских и других објеката, надзор 
грађења, планирање градова насеља и простора

- пројектовање машина и индустријских по-
стројења,

- инжењеринг, вођење пројеката и техничке 
активности: пројекти за нискоградњу, хидроградњу 
и саобраћај, израда и реализација елабората у 
вези с електроником, енергетиком, рударством, 
хемијском индустријом, машинством, систем-
инжењерингом и сигурносним инжењерингом

- израда пројеката који се користе за кондици-
онирање, расхлађивање, пречишћавање испити ва-
ње загађености ваздуха, пројеката за акустику и др,

- геолошке и истраживачке активности: 
површи нска мјерења и посматрања ради добијања 
информација о подземној структури и налазиштима 
нафте и природног гаса, минералних подземних 
вода,

- временске прогнозе,
- савјетодавни послови техничких консултаната, 

осим инжењера,
- геодетска истраживања: геодетско премјера-

ва ње терена,  хидрографска мјерења, подземна 
мје рења, премјеравање граница, картографско и 
просторно информисање, индустријска и грађеви-
нска премјеравања и др,

74.300 Техничко испитивање и анализа
- мјерење у вези с чистоћом воде и ваздуха, 

мјерење радиоактивности и сл. и анализа 
потенцијалних загађења као што су загађења 
димом, отпадним водама и др,

- испитивања хигијенске исправности хране, 
укључујући ветеринарско испитивање и контролу 
везану за производњу хране,

- испитивање чврстоће и ломљивости,
- тестирање прорачуна за грађевинске елеме-

нте,

- издавање сертификата за бродове, ваздухоплове, 
моторна возила, посуде под притиском, нуклеарна 
постројења и др,

- периодично испитивање моторних возила у 
погледу безбједности на друму,

Спољна трговина непрехрамбеним произво-
дима, увоз-извоз,

Услуге у спољно трговинском пословању у 
оквиру регистроване дјелатности.

IV – ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 13.

Имовину предузећа – друштва чине покретне 
и непокретне ствари, новчана средства, хартије 
од вриједности и имовинска права у складу са 
оснивачким актом и другим општим актима и 
прописима.

Члан 14.

Оснивачки капитал чине новчана средства у 
износу од 2.500,00 КМ

Члан 15.

Основни капитал предузећа може се повећати 
и смањити Одлуком Скупштине општине Добој у 
складу са Законом и Статутом.

V – ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 16.

Органи Предузећа су:
1. Скупштина,
2. Надзорни одбор,
3. Управа.

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Члан 17.

Скупштину друштва чини Скупштина општине 
Добој, као оснивач правног лица.

Члан 18.

Скупштина је надлежна да:
- доноси Статут предузећа и измјене и допуне 

Статута предузећа.



Strana  452 Broj 11S L U @ B E N I  G L A S N I K

- доноси етички кодекс,
- доноси Пословник о раду Скупштине,
- доноси трогодишњи План пословања предузећа 

и ревидиране планове пословања,
- доноси Програм инвестиција за плански период,
- именује и разрјешава Надзорни одбор,
- именује и разрјешава Одбор за ревизију,
- одлучује о трајној пословној сарадњи и повези-

вању са другим предузећима,
- усваја годишњи обрачун и извјештај о посло-

вању,
- одлучује о расподјели годишње добити и по-

кри ћу губитака,
- одлучују о повећању и смањењу основног 

капитала,
- одлучује о оснивању нових предузећа,
- одлучује о статусним промјенама,
- одлучује о другим питањима у складу са Зако-

ном и општим актима,

Члан 19.

Надзорни одбор се састоји од три члана. Чланове 
Надзорног одбора бира Скупштина општине 
по поступку предвиђеном Законом и другим 
прописима.

Члан 20.

У прелазном периоду од дана доношења Одлуке о 
оснивању до дана избора Надзорног одбора, послове 
и задатке предметног органа вршиће привремени 
Надзорни одбор именован од Скупштине општине 
Добој на дан доношења оснивачког акта.

Члан 21.

За члана Надзорног одбора кандидати морају 
испуњавати слиједеће:

1. Опште услове:
- да су старији од 18 година и да имају општу 

здравствену способност,
- да нису отпуштени из Државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем нивоу 
власти у БиХ или ентитета у периоду од 3 године 
од дана објављивања конкурса,

- да се против кандидата не води кривични 
поступак и да није осуђиван за кривично дјело 
које га чини неподобним за обављање послова 
Надзорног одбора,

- да се на кандидата не односи члан IX 1. Устава 
БиХ.

2. Посебни услови:
- ВСС, завршен факултет техничког или 

друштвеног смијера,
- најмање 5 година радног искуства у струци,
- познавање садржаја и начина рада Надзорног 

одбора,
- да посједује опште и посебно стручно искуство 

везано за рад предузећа комуналне дјелатности, 
а нарочито производња и испорука топлотне 
енергије.

Члан 22.

Скупштина општине доноси Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор чланова 
Надзорног одбора. Конкурс се објављује у 
Службеном гласнику РС, и дневном листу који се 
дистрибуира на подручју Републике Српске. Рок 
за достављање пријава са доказом о испуњавању 
услова износи 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

Члан 23.

Скупштина општине доноси Одлуку о именовању 
Комисије за номиновање чланова Надзорног одбора 
и избора Управе друштва. Комисија се састоји од 
три члана у саставу који регулишу важећи прописи. 
Комисија за номинацију чланова Надзорног одбора 
ће по истеку рока за достављање пријава, прегледати 
пријаве са приложеном документацијом које су 
достављане у прописаном року, саставити листу 
са ужим избором најбољих кандидата, позвати 
кандидате на разговор-интервју, сачинити писмену 
препоруку са ранг листом кандидата и доставити 
Скупштини.

Члан 25.

Скупштина доноси Одлуку о избору чланова 
Надзорног одбора на основу писмене препоруке и 
ранг листе достављено од Комисије.

Члан 26.

Надзорни одбор на првој сједници бира 
предсједника и усваја Пословник о раду. Надзорни 
одбор доноси одлуке већином гласова од укупног 
броја чланова Надзорног одбора.
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Члан 27.

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 
године.

Члан 28.

Чланови Надзорног одбора имају право на новчану 
накнаду за свој рад. Критеријум за одређивање 
накнаде је сложеност послова у надлежности 
Надзорног одбора и степен одговорности, те 
финансијске могућности предузећа. Висину 
накнаде за рад одређује Скупштина општине.

Члан 29.

Чланство у Надзорном одбору може престати 
прије истека мандата из слиједећих разлога:

1. смрт члана Надзорног одбора,
2. писменом оставком поднесеном од стране 

члана,
3. разрјешењем члана Надзорног одбора.
Престанак чланства у Надзорном одбору 

потврђује Скупштина општине.

Члан 30.

Скупштина може разријешити члана Надзорног 
одбора из слиједећих разлога:

1. ако постане неспособан за рад у Надзорном 
одбору због здравствених разлога.

2. ради доношења штетних одлука по пословање 
предузећа.

3. ради доношења штетних Одлука о инвестирању 
и Одлука о инвестицијама које немају оправдање у 
Програму инвестиција предузећа,

4. исказивање губитка у пословању предузећа 
двије године узастопно,

5. ради судјеловања у сукобу интереса,
6. учешћа у активностима забрањеним Законом 

и извршења радњи којим се наноси материјална 
штета предузећу.

Члан 31.

Надзорни одбор је надлежан да:
- надзире рад управе,
- доноси Пословник о свом раду,
- подноси приједлог Статута и етичког кодекса 

Скупштини,
- предлаже именовање и разрјешење чланова 

Одбора за ревизију,

- именује и разрјешава чланове Управе у складу 
са поступцима утврђени Статутом и Законом,

- доноси смјернице о набавкама у предузећу и 
врши надзор над њиховим спровођењем,

- одобрава препоруке Одбора за ревизију о 
расподјели добити те другим питањима,

- даје овлашћење за ограничене активности у 
складу са Законом,

- даје упутство директору за спровођење истраге 
у вези са учињеним неправилностима,

- даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи 
и повезивању са другим предузећима,

- доноси Одлуке о инвестирању у складу са 
Законом и Статутом,

- даје приједлог Скупштини о оснивању нових 
предузећа,

- обавља и друге послове утврђене Законом и 
општине актом предузећа,

Управа

Члан 32.

Управу Предузећа чини:
1. Директор предузећа,
2. Извршни директор за техничку област,
3. Извршни директор за правно-економску 

област.

Члан 33.

Избор управе Предузећа врши се по поступку 
јавног конкурса. Конкурс се објављује у дневном 
листу који се дистрибуира на подручју Републике 
Српске. Рок за подношење пријава са доказом о 
испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања 
Конкурса.

Члан 34.

Након истека рока за подношење пријава, 
Комисија ће кандидате који су поднијели пријаву 
у року и који испуњавају тражене услове позвати 
на разговор - интервју. Разговор - интервју се мора 
обавити у року од 15 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс.

Члан 35.

Надзорни одбор доноси Одлуку о избору Управе 
предузећа у року од 15 дана од дана обављеног 
разговора – интервјуа са кандидатима.
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Члан 36.

За директора предузећа може бити именован 
кандидат који поред општих услова предвиђеним 
Законом испуњава и посебне услове и то:

- да има високу стручну опрему, техничког или 
друштвеног смјера (седми степен),

- радно искуство од 5 година,
- да посједује организационе и руководне 

способности,
- да нема законских сметњи за именовање на 

функцију директора.

Члан 37.

Кандидат за извршног директора за техничку 
област мора испуњавати, поред општих услова 
предвиђеним Законом, и слиједеће посебне услове:

- да има високу стручну спрему, техничке 
струке (седми степен),

- радно искуство од 5 година у струци,
- да посједује организационе и руководне 

способности из области којом ће руководити,
- да нема законских сметњи за именовање на 

функцију извршног директора.
За извршног директора правно-економске 

области може бити именован кандидат који поред 
општих услова предвиђених Законом испуњава и 
слиједеће посебне услове:

- да има високу стручну спрему правне или 
економске струке (седми степен),

- радно искуство од најмање 5 година у струци,
- да посједује руководне и организационе 

способности из области којом ће руководити,
- да нема сметњи за именовање на функцију 

извршног директора.

Члан 38.

Управа предузећа је надлежна да:
- извјештава Надзорни одбор на захтјев 

Надзорног одбора о извршавању послова из 
дјелокруга Управе,

- спроводи етички кодекс предузећа,
- припрема и израђује План пословања предузећа, 

те се стара и надгледа његову реализацију,
- организује и води пословање предузећа,
- заступа предузеће пред трећим лицима,
- стара се за законитост рада предузећа,
- предлаже и спроводи смјернице о набавкама у 

предузећу у складу са Законом,
- утврђује приједлог о расподјели добити и 

покрићу губитака,

- даје приједлог Надзорном одбору о пословној 
сарадњи и повезивању са другим предузећима,

- предлаже Програм инвестиција за плански 
период,

- даје приједлоге Надзорном одбору о доношењу 
инвестиционих одлука у складу са Програмом 
инвестиција,

- даје приједлоге Надзорном одбору о оснивању 
нових предузећа или стицању власничких удјела у 
новим предузећима,

- доноси одлуке из области радних односа 
у складу са Законом, колективним уговором и 
општим актима предузећа,

- доноси Правилник о раду и друге опште акте у 
складу са Законом и другим важећим прописима,

- врши друге послове утврђене Законом, Стаутом 
и другим актима предузећа.

Члан 39.

Директор предузећа има права и обавезу за све 
надлежности предвиђене Законом и чланом 38. овог 
Статута. Извршни директор има права и обавезе 
предвиђене Законом и Статутом, а које се односе на 
област дјелокруга рада за који је извршни директор 
именован, те за интерне контроле утврђене у 
поглављу 3. Закона о јавним предузећима за које је 
одговоран.

Члан 40.

Мандат управе траје 4 године. Чланови управе 
закључују уговор са Надзорним одбором којим се 
поближе уређује међусобна права и обавезе.

Члан 41.

Управи мандат може престати прије истека 
мандата из слиједећих разлога.

1. ради смрти члана управе,
2. подношењем оставке од стране члана управе,
3. разрјешењем члана управе.

Члан 42.

Члан Управе може бити разријешен из ра злога 
предвиђених чланом 43. Закона о јавним преду-
зећи ма
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Члан 43.

У случају разрјешења члана управе од стране 
Надзорног одбора без оправданог разлога, одно-
сно разлога предвиђеним Законом и Статутом 
предузећа, члан Управе има право на накнаду 
штете. Висина накнаде штете не може износити 
мање од збира 6 плата члана управе ни више од 
12 мјесечних плата члана управе, чији основ чини 
висина плате остварена у последњем мјесецу прије 
разрјешења.

VI – ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА И 
НАЧИН ПОТПИСИВАЊА ФИРМЕ 
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 44.

Предузеће заступају директор и извршни 
директори. Извршни директор је овлашћен да 
заступа предузеће из области за коју је именован. 
Овлашћење извршног директора уз ограничење 
заступања, одређено од стране Надзорног одбора, 
биће уписано у регистар надлежног суда.

Члан 45.

Директор предузећа и извршни директори као 
законски заступници дужни су придржавати се 
овлашћења из Закона, Статута и одлука надлежних 
органа предузећа, приликом заступања предузећа 
у правном промету.

Члан 46.

Директор предузећа може дати другом лицу 
писмену пуномоћ за заступање предузећа, уз 
сагласност једног од извршних директора.

VII – УСВАЈАЊЕ И ПРИМЈЕНА 
ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

Члан 47.

Предузеће је дужно да од стране надлежног 
органа усвоји Етички кодекс. Приједлог Етичког 
кодекса сачињава Надзорни одбор у договору са 
Одбором за ревизију.

Члан 48.

Етички кодекс ће обавезно садржавати забране 
у погледу сукоба интереса, забране одавања 
пословних тајни, забране у погледу конкуренције, 
забране у погледу кредита, те садржај изјаве којом 
се испуњавају дужности чланова органа предузећа 
и запослених радника предузећа.

Члан 49.

Примјену етичког кодекса у предузећу 
обезбјеђују Управа предузећа. Управа предузећа 
је дужна да обезбједи да сва одговорна лица и 
радници предузећа поступају у складу са Етичким 
кодексом, а против лица која крше Етички кодекс 
спроведу дисциплински поступак.

VIII – РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН 
ПОКРИЋА ГУБИТКА

Члан 50.

У свакој финансијској години Управа предузећа 
ће на бази утврђеног износа нето добити израженог 
у свом ревидираном финансијском извјештају, 
предложити износ који ће се распоредити као добит 
за дату финансијску годину.

Члан 51.

Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина 
општине на образложен приједлог Управе уз 
прибављено мишљење Одбора за ревизију и 
Надзорног одбора.

Члан 52.

Уколико предузеће искаже губитак на крају 
финансијске године, одлуку о начину покрића 
губитка доноси Скупштина општине. Губитак 
исказан на крају финансијске године може се 
покрити из обавезних резерви предузећа и на друге 
начине утврђене Законом.

IX – РЕЗЕРВЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 54.

Предузеће формира обавезну резерву. У обавезне 
резерве се сваке финансијске године од добити 
коју предузеће оствари уноси 5%, док резерва не 
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достигне сразмјеру према основном капиталу у 
процесу од 10%.

X – ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 55.

Трогодишњи план пословања предузећа израђује 
Управа предузећа у складу са међународним 
рачуноводственим стандардима и прописима и 
стандардима Републике Српске.

Члан 56.

Трогодишњи План пословања усваја Скупштина 
општине.

Члан 57.

План пословања мора бити израђен и усклађен 
са основним садржајем предвиђеним Законом о 
јавним предузећима.

Члан 58.

План пословања представља основ пословних 
активности предузећа и управе предузећа. У 
случају измјењених околности Управа предузећа 
ће извршити ревидирање Плана пословања ради 
прилагођавања тржишним условима.

XI – ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ 
И ФИНАНСИЈСКИХ 
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА

Члан 59.

Надзорни одбор предузећа има обавезу и 
одговорност да:

- организује припрему и израду вјеродостојних 
рачуноводствених извјештаја, евиденција и 
финансијских исказа сачињених у складу са 
важећим Законима о рачуноводству и ревизији из 
којих је видљив финансијски положај предузећа,

- надзире Управу предузећа у примјени 
препорука датих од стране ревизора.

XII – ПОСТУПАК ЈАВНИХ НАБАВКИ

Члан 60.

Све набавке од стране предузећа бити ће 
спроведене уз строго поштовање одредби Закона и 
других прописа који регулишу наведену област.

Члан 61.

Управа предузећа је дужна да:
1. донесе Правилник и Упутство о набавкама у 

предузећу,
2. надзире запослене предузећа у примјени 

Закона, те одредби Правилника и Упутства о 
набавци у предузећу,

3. поднесе извјештај о набавци Одбору за 
ревизију и Надзорном одбору у року од 15 дана, од 
дана закључења уговора о набавци.

Члан 62.

У поступку набавке Надзорни одбор је дужан 
да:

1. размотри Правилник и Упутство за набавке у 
смислу усаглашености са Законом,

2. врши надзор над радом Управе и запослених 
у погледу примјене важећих прописа у поступку 
набавке,

3. размотри извјештај о набавци те поднесе 
пријаву надлежним органима у случају 
установљавања кршења прописа и процедура у 
поступку набавке, те злоупотребе.

XIII – НЕДОПУШТЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ 
АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 63.

Предузеће неће вршити активности који су за-
брањене чланом 40. Закона о јавним преду зећи ма.

Члан 64.

Управа Предузећа може предузимати ограничене 
активности, на основу писменог овлашћења већине 
чланова Надзорног одбора.

Ограничене активности сходно Закону су:
1. закључење Уговора о цесији дуга,
2. закључење Уговора о простој компензацији,
3. учешће и закључење мултилатералне 

компензације,
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4. измирење дуга према предузећу у случају да 
дужник плаћа повјериоцу предузећа,

5. да врши отпис дуговања.

XIV – ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ

Члан 65.

Предузеће формира Одбор за ревизију.
Одбор за ревизију је састављен од 3 члана.
Одбор за ревизију бира на првој сједници 

предсједника.
Одбор за ревизију предузећа бира Скупштина 

општине.
Приједлог кандидата за чланове Одбора за 

ревизију Скупштини подноси Надзорни одбор 
предузећа. Надзорни одбор кандидате за чланове 
Одбора утврђује на основу јавног конкурса 
објављеног у средствима јавног информисања.

Члан 66.

За чланове Одбора за ревизију предузећа могу 
бити предложени и изабрани кандидати који имају 
завршену високу или вишу стручну спрему и 
најмање 5 година радног искуства, са посебним 
знањима на контроли финансијског пословања 
предузећа. За члана Одбора не може бити предложен 
ни изабран кандидат који има финансијски и други 
пословни интерес у предузећу, односно везан за 
рад и пословање предузећа.

Члан 67.

Мандат чланова Одбора за ревизију траје 4 
године. Члан Одбора или Одбор у цјелини може 
бити разријешен дужности одлуком Скупштин. 
Разрјешење чланова Одбора врши се у случају 
неизвршавања обавеза и дужности предвиђених 
Законом.

Члан 68.

Одбор за ревизију врши послове и дужности 
предвиђене Законом о јавном предузећу.

XV – ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 69.

У оквиру предузећа организоваће се посебна 
организациона јединица под законским називом 
одјељење за интерну ревизију.

Члан 70.

Одјељење за интерну ревизију је организовано од 
послова директора одјељења и радника одјељења. 
Директор одјељења руководи одјељењем, није у 
радном односу у предузећу, а бира се у складу са 
важећим законом.

Члан 71.

Директор Одјељења интерне ревизије има право 
да изврши успоставу Одјељења за ревизију на 
начин да утврди организацију и систематизацију 
одјељења, број радних мјеста и извршилаца, те 
изврши избор радника одјељења. Број радних 
мјеста и извршилаца мора бити сразмјеран укупном 
броју радних мјеста и извршилаца у предузећу и 
финансијским могућностима предузећа. Радници 
Одјељења за интерну ревизију су у радном односу 
у предузећу.

Члан 72.

Одјељење за интерну ревизију врши послове, 
радне задатке и дужности регулисане Законом.

XVI – ЗАШТИТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

Члан 73.

У вршењу дјелатности и послова регистрованих 
код надлежног Суда, предузеће ће предузимати 
мјере заштите и унапређење радне и животне 
средине у складу са важећим прописима.

Члан 74.

Мјере заштите регулисаће се општим актима, 
Правилником о заштити на раду, Правилником о 
заштити од пожара и другим потребним општим 
актима.
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XVII – ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА

Члан 75.

Предузеће престаје из разлога предвиђеним 
чланом 96. Закона о предузећу и у другим 
случајевима предвиђеним Законом и важећим 
прописима.

XVIII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 76.

Општи акти предузећа биће усклађени са овим 
Статутом у року од 90 дана од дана ступања на 
снагу Статута.

Члан 77.

Сва питања која нису регулисана овим Статутом 
рјешаваће се у складу са одредбама Закона о јавним 
предузећима.

Члан 78.

Измјене и допуне Статута вршиће се по поступку 
усвајања.

Члан 79.

Статут ступа на снагу у року од 8 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-450/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

365.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-424/08
Добој, 29.09.2008.

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 29. септембра 2008. године, 
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Етички кодекс Јавног предузећа 

„Топлана Добој“ Добој.
2. Саставни дио закључка чини Етички кодекс 

Јавног предузећа „Топлана Добој“ Добој.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж.

366.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-453/08
Добој, 29.09.2008.

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 29. септембра 2008. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм јесење сјетве у 2008. години 

на подручју општине Добој.
2. Саставни дио закључка чини Програм јесење 

сјетве у 2008. години на подручју општине Добој.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж.

367.
На основу члана 30. и 60. 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 29. септембра 2008. 
године, доноси:
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о примјени Одлуке 

о допунским правима бораца, ратних војних 
инвалида и породица погинулих бораца у периоду 
од фебруара 2008. до септембра 2008. године.

2. Исплата новчаних средстава ради измирења 
обавеза по основу Одлуке о допунским правима 
бораца, ратних војних инвалида и породица 
погинулих бораца извршиће се на основу Одлуке 
о ангажовању новчаних средстава ради измирења 
обавезе.

3. Задужује се Начелник општине Добој 
да изврши исплату новчаних средстава за рад 
Комисије за борачка питања у укупном износу од 
1.600,00 КМ.

4. Овај Закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-451/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

368.
На основу 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 
29.09.2008. године

ЗАКЉУЧАК

I

Усваја се Информација о реализацији Одлуке 
о замјени некретнина и закључивања Уговора о 
размјени пословних простора између општине 
Добој и Куће слаткиша „Слатка тајна“ д.о.о. Добој.

II

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику Општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-447/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

369.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-408/08
Добој, 29.09.2008.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. 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, на сједници од 
29. септембра 2008. године, донијела је:

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању ванпарничног 

поступка утврђивања накнаде за експроприсано 
земљиште.

2. Овлашћује се Правобранилаштво Републике 
Српске – Сједиште замјеника у Добоју да у 
ванпарничном поступку утврђивања накнаде 
за експроприсане некретнине чији је корисник 
општина Добој, број: 085-0-B-06-000 086 закључи 
судско поравнање у износу од 20.262,00 КМ увећан 
за трошкове поступка као накнаду за експроприсане 
некретнине у сврху изградње из области саобраћајне 
инфраструктуре надвожњака двоколосјечне пруге 
између жељезничке станице Српска Костајница 
– Добој те спојени пут између магистралног пута 
М 17 Шешлије – Добој и регионалног пута P 465 
Добој – Модрича са роком исплате од 15 дана од 
дана закључивања поравнања.

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж.

370.
На основу члана 30. и 66. Статут 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 
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Добој, на сједници одржаној дана 29. септембра 
2008. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК

1. Додјељује се пословни простор у улици Краља 
Александра бр.39 А, површине 39,00 м2, и број 39 
Б, површине 47,00 м2, на привремено кориштење 
без накнаде Мјесној заједници Махала Доња Добој 
за њене потребе.

2. Задужује се начелник општине Добој да 
закључи Уговор о привременом кориштењу посло-
вног простора са Мјесном заједницом Махала Доња 
Добој.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-449/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.09.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

371.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-425/08
Добој, 29.09.2008.

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 29. септембра 2008. године, 
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Акционог плана развоја туризма 

подрегије Озрен суштински и формално технички 
је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

2. Задужује се Туристичка организација општине 
Добој, да у складу са Одлуком о јавним расправама 
у општини Добој („Сл. гласник општине Добој“, 
број: 1/06) организује и проведе јавну расправу, 
сумира приједлоге и сугестије изнесене на јавној 
расправи и припреми приједлог Акционог плана 
развоја туризма подрегије Озрен.

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл. инж.
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