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--- Op{tina Doboj ---

OP[TINE DOBOJ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

372.
На основу члана 34. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 3. 
и члана 20. Пословника Скупштине општине 
Добој (Службени гласник општине Добој“, број: 
10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на 
Конститутивној сједници одржаној дана 20.11.2008. 
године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника 

Скупштине општине Добој

Члан 1.

За предсједника Скупштине општине Добој 
иза  бран је:

ЕНЕС СУЉКАНОВИЋ, дипл. инж. из Добоја.

Члан 2.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавит ће се у „Службеном гласнику општине 
До бој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-504/08       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Добој, 20.11.2008.г.      КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

373.
На основу члана 34. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 3. и 
члана 20. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој, број: 10/05 и 
9/08), Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору потпредсједника 

Скупштине општине Добој

Члан 1.

За потпредсједника Скупштине општине Добој 
изабран је:

Мр БРАНИСЛАВ ГАРИЋ, из Добоја.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-503/08             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г.           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

374.
На основу члана 34. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 3. и 
члана 20. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 
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9/08), Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору потпредсједника 

Скупштине општине Добој

Члан 1.

За потпредсједника Скупштине општине Добој 
изабран је:

ЗЛАТКО СПАСОЈЕВИЋ, из Добоја.

Члан 2.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
вит ће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-502/08                      ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г.           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

375.
На основу члана 30. и 48. Статута општине 

Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 4. 
Пословника Скупштине општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), 
Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору замјеника 

начелника општине

Члан 1.

За замјеника начелника општине Добој изабран је:
МЛАДЕН МИЋИЋ, дипл. прав. из Добоја.

Члан 2.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
вит ће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-501/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

376.
На основу члана 39. Статута општине Добој („Слу-

жбени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), а 
у вези са чланом 6. став 1. алинеја 6. Пословника 
Скупштине општине Добој („Слу жбе ни гласник 
општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина оп-
штине Добој на Конститутивној сје дници одржаној 
дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору в.д. секретара 

Скупштине општине Добој

Члан 1.

За в.д. секретара Скупштине општине Добој 
иза   бран је:

МИЛЕНКО ИВАНЧЕВИЋ, дипл. прав. из 
Добоја.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-492/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.

377.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 7. 
Пословника Скупштине општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), 
Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору в.д. начелника Одјељења 
за борачко-инвалидску заштиту

Члан 1.

За в.д. начелника Одјељења за борачко-инвали-
дску заштиту Административне службе општине 
Добој изабран је:

СЊЕЖАНА ЂУКИЋ, дипл. прав. из Добоја.
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Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-493/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

378.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник Општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 
7. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 
10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на 
Конститутивној сједници одржаној дана 20.11.2008. 
године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору в.д. начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности

Члан 1.

За в.д. начелника Одјељења за привреду и дру-
штве не дјелатности Административне службе оп-
штине Добој изабран је:

МИРО ХАЏИЋ, дипл. ецц. из Добоја.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-494/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

379.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 7. 
Пословника Скупштине општине Добој („Службени 
гласник општине ДОбој“, број: 10/05 и 9/08), 

Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору в.д. начелника 
Одјељења за финансије

Члан 1.

За в.д. начелника Одјељења за финансије Адми-
нистративне службе општине Добој изабран је:

ДРАГО ДУЈАКОВИЋ, дипл. ецц. из Добоја.

Члан 2.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
вит ће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-495/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

380.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 7. По-
словника Скупштине општине Добој („Слу жбе ни 
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Ску-
пштина општине Добој на Конститутивној сједници 
одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору в.д. начелника 

Одјељења за општу управу
Члан 1.

За в.д. начелника Одјељења за општу управу Ад-
ми ни стративне службе општине Добој изабран је:

НЕНАД ПАЛЕКСИЋ, дипл. прав. из Добоја.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-496/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл. инж.
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381.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 7. 
Пос лов ника Скупштине општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), 
Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору в.д. начелника Одјељења 

за просторно уређење

Члан 1.

За в.д. начелника Одјељења за просторно уре-
ђење Административне службе општине Добој 
иза   бран је:

НЕБОЈША МАРИЋ, дипл. прав. из Добоја.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-497/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

382.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 7. Пос-
ловника Скупштине општине Добој („Слу жбе-
ни глас ник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), 
Скупштина општине Добој на Конститутивној сјед-
ници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору в.д. начелника Одјељења 

за стамбено-комуналне послове

Члан 1.

За в.д. начелника Одјељења за стамбено-кому-
налне послове Административне службе општине 
Добој изабран је:

НОВАК БОЖИЧКОВИЋ, дипл. прав. из Добоја

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-498/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г.           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

383.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник Општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 7. 
Пословника Скупштине општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), 
Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору в.д. начелника 

Одјељења за инспекцијске и 
послове комуналне полиције

Члан 1.

За в.д. начелника Одјељења за инспекцијске и 
послове комуналне полиције Административне 
службе општине Добој изабран је:

СЛАВКО КОВАЧЕВИЋ, дипл.ецц. из По дно-
вља.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-499/08             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

384.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Служ бени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 7. Послов-
ника Скупштине општине Добој („Службени глас-
ник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина 



Broj 12 Strana  469S L U @ B E N I  G L A S N I K

општине Добој на Конститутивној сједници 
одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору в.д. начелника 

Одјељења за обнову, изградњу 
и развој Административне 

службе општине Добој

Члан 1.

За в.д. начелника Одјељења за обнову, изградњу 
и развој Административне службе општине Добој 
изабран је:

ИСМЕТ ХАЏИКАДУНИЋ, дипл. инж. тех. 
из Добоја.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-500/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

385.
На основу члана 50. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04 и 42/05), члана 30. Статута општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), члана 72. и 73. Пословника Скупштине 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине 
Добој на Конститутивној сједници одржаној дана 
20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Надзорног одбора 
за контролу јавне потрошње и 

имовине у општини Добој

Члан 1.

Именује се Надзорни одбор за контролу јавне 
потрошње и имовине у општини Добој у саставу:

1. Мирослав Радуловић, предсједник,
2. Бранислав Цвијановић, члан,
3. Рато Радоњић, члан.

Члан 2.

Надзорни одбор је стално радно тијело које је 
надлежно за:

- контролу јавне потрошње у општини и
- надзор над управљањем и располагањем имо-

вином општине.

Члан 3.

Надзорни одбор је дужан своје извјештаје, пре по-
руке и приједлоге подносити Скупштини оп штине 
Добој.

Надзорни одбор је дужан у свом раду чу вати 
личне податке службеника и пословне тајне утвр-
ђене одговарајућим прописима и поштовати досто-
јанство, добро име и интегритет појединца.

Члан 4.

Рад Надзорног одбора је јаван.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-505/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

386.
На основу члана 40. и 41. Статута општине 

Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05, 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 2. 
и члана 45. и 46. Пословника Скупштине општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на 
Конститутивној сједници одржаној дана 20.11.2008. 
године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и чланова 
Комисије за избор и именовање

Члан 1.

За предсједника и чланове Комисије за избор и 
именовање Скупштине општине Добој бирају се:

1. Симуна Жакула, предсједник,
2. Слободан Митровић, замјеник предсједника,
3. Љубица Вуковић, члан,
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4. Зоран Лазић, члан,
5. Садо Мешић, члан.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-511/08               ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Добој, 20.11.2008.г.      КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

387.
На основу члана 40. и 41. Статута општине 

Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 5. 
и члана 44. и 52. Пословника Скупштине општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на 
Конститутивној сједници одржаној дана 20.11.2008. 
године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ  
о избору предсједника и чланова 

Комисије за буџет, финансије 
и капитално планирање

Члан 1.

За предсједника и чланове Комисије за буџет, 
финансије и капитално планирање Скупштине 
општине Добој бирају се:

1. Здравко Петровић, предсједник,
2. Александар Ковачевић, члан,
3. Златко Спасојевић, члан,
4. Јасна Мехмедагић, члан,
5. Златко Кузмић, члан.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-506/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

388.
На основу члана 40. и 41. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 5. и члана 
74. 75. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 
9/08), Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и чланова 

Савјета за спорт и културу

Члан 1.

За предсједника и чланове Савјета за спорт и 
културу Скупштине општине Добој бирају се:

1. Енес Суљкановић, предсједник,
2. Јованка Стојчиновић, члан,
3. Владо Ђорђић, члан.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-507/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

389.
На основу члана 40. и 41. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 5. и члана 
44. и 50. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 
9/08), Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и чланова 
Комисије за статутарна питања, 

пословник и прописе

Члан 1.

За предсједника и чланове Комисије за стату-
тарна питања, пословник и прописе Скупштине 
општине Добој бирају се:
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1. Бранкица Поповић, предсједник,
2. Радмила Радојчић, члан,
3. Славица Живковић, члан,
4. Нихада Хусаковић, члан,
5. Споменко Василић, члан.

Члан 2.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
вит ће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-518/08             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

390.
На основу члана 40. и 41. Статута општине 

Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 5. 
и члана 44 и 65. Пословника Скупштине општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на 
Конститутивној сједници одржаној дана 20.11.2008. 
године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и 

чланова Комисије за послове из 
стамбено-комуналне области

Члан 1.

За предсједника и чланове Комисије за послове 
из стамбено-комуналне области Скупштине опш-
тине Добој бирају се:

1. Срето Ђурковић, предсједник,
2. Златко Спасојевић, члан,
3. Владо Ђурђевић, члан.

Члан 2.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
вит ће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-517/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

391.
На основу члана 40. и 41. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 5. и члана 
44 и 63. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 
9/08), Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и чланова 

Комисије за питање младих

Члан 1.

За предсједника и чланове Комисије за питање 
младих Скупштине општине Добој бирају се:

1. Далибор Ђурић, предсједник,
2. Кармела Керић, члан,
3. Суад Куловац, члан.

Члан 2.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
вит ће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-516/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

392.
На основу члана 40. и 41. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 5. и члана 
44. и 61. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 
9/08), Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и чланова 

Комисије за заштиту околине, 
културног и природног наслијеђа 

и просторног уређења

Члан 1.

За предсједника и чланове Комисије за заштиту 
околине, културног и природног наслијеђа и про с-
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то рног уређења Скупштине општине Добој бирају 
се:

1. Душан Панић, предсједник,
2. Душко Панзаловић, члан,
3. Драган Марковић, члан,
4. Милан Ћорић, члан,
5. Исмет Хаџикадунић, члан.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-515/08             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

393.
На основу члана 40. и 41. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 5. и члана 
44. и 59. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 
9/08), Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и чланова 

Комисије за борачка питања

Члан 1.

За предсједника и чланове Комисије за  борачка 
питања Скупштине општине Добој  бирају се:

1. Слободан Гостимировић, предсједник,
2. Споменко Василић, члан,
3. Златко Спасојевић, члан,
4. Радојица Игњић, члан,
5. Жељко Петровић, члан.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-514/08             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

394.
На основу члана 40. и 41. Статута општине Добој 

(„Службени гласник Општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 5. и члана 
44. и 57. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 
9/08), Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и чланова 

Комисије за вјерска питања

Члан 1.

За предсједника и чланове Комисије за вјерска 
питања Скупштине општине Добој бирају се:

1. Миленко Глигорић, предсједник,
2. Велемир Кузмић, члан,
3. Бајро Џафић, члан.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-513/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

395.
На основу члана 40. и 41. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 5. и члана 
44. и 55. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 
9/08), Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и чланова 
Комисије за награде и признања

Члан 1.

За предсједника и чланове Комисије за награде 
и признања Скупштине општине Добој бирају се:

1. Зоран Шкорић, предсједник,
2. Жељко Пејић, члан,
3. Садо Мешић, члан.
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Члан 2.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
вит ће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-512/08                     ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

396.
На основу члана 40. и 41. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 5. и члана 
44. и 53. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 
9/08), Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и чланова 
Комисије за мјесне заједнице и 

сарадњу са општинама и градовима

Члан 1.

За предсједника и чланове Комисије за мјесне 
заједнице и сарадњу са општинама и градовима 
Скупштине општине Добој бирају се:

1. Драган Марковић, предсједник,
2. Петра Божичковић, члан,
3. Душан Панић, члан,
4. Синиша Марић, члан,
5. Хасан Херцег, члан.

Члан 2.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
вит ће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-510/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

397.
На основу члана 40. и 41. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 5. и члана 
67. и 68. Пословника Скупштине општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 
9/08), Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дна 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и 

чланова Одбора за друштвени 
надзор и представке

Члан 1.

За предсједника и чланове Одбора за друштвени 
надзор и представке Скупштине општине Добој 
бирају се:

1. Љубица Вуковић, предсједник,
2. Миленко Глигорић, члан,
3. Велемир Кузмић, члан,
4. Богдан Радић, члан,
5. Златан Грбић, члан.

Члан 2.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
вит ће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-508/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

398.
На основу члана 40. и 41. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 6. став 1. алинеја 5. и члана 
67. и 70. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 
9/08), Скупштина општине Добој на Конститутивној 
сједници одржаној дана 20.11.2008. године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о избору предсједника и чланова 

Етичког одбора за праћење 
провођења Кодекса понашања 

изабраних представника – 
одборника Скупштине општине

Члан 1.

За предсједника и чланове Етичког одбора за 
праћење провођења Кодекса понашања изабраних 
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представника – одборника Скупштине општине 
Добој бирају се:

1. Петра Божичковић, предсједник,
2. Вања Круљ, члан,
3. Хана Мехмедагић, члан,
4. Смиља Ђуричић, члан,
5. Војо Јовановић, члан.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-509/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

399.
На основу члана 13. Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС“, број: 54/08), члана 30. став 1. 
алинеја 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05) и члана 
30. став 1. алинеја 3. Статута општине Добој 
(„Сл. гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), 
Скупштина општине Добој на сједници одржаној 
дана 20. новембра 2008. године донијела је:

ОДЛУКУ  
о покрићу дефицита по 

годишњем обрачуну буџета 
општине Добој за 2007. годину

Члан 1.

Одобрава се покриће дефицита буџета исказаног 
по Годишњем обрачуну буџета општине Добој за 
2007. годину у износу од 686.781 КМ.

Члан 2.

Покриће дефицита у износу од 686.781 КМ ће се 
извршити из остварених прихода и смањењем јавне 
потрошње у 2008. години, а што ће се конкретно 
утврдити Одлуком о измјенама и допунама Одлуке 
о буџету општине Добој за 2008. годину.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-475/08          ПРЕДСЈЕДНИК СО
Добој, 20.11.2008. г.        Енес Суљкановић, дипл.инж.

400.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), члана 30. став 
1. алинеја 11. Статута општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 
129. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Дообој“, број: 10/05 
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 20.11.2008. године донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 262.000,00 КМ (словима двјестошезде-
сетдвијехиљаде КМ) Удружењу професора сре-
дњих школа „Нада“ из Добоја за куповину градског 
гра ђевинског земљишта и накнаде за уређење гра-
дског грађевинског земљишта.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој а теретиће потрошачку јединицу 
0028 150, група конта 614 300, под економски код 
150 012 – интервенције у области образовања 
културе и спорта. Одобрена средства из става 1. ове 
одлуке уплатиће се на жиро рачун „Грађ-промет“ 
д.о.о. Добој као извођачу радова.

Члан 3.

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван 
снаге одлука о ангажовању новчаних средстава 
број 01-013-205/08 од 21.05.2008. године.
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Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-472/08         ПРЕДСЈЕДНИК СО
Добој, 20.11.2008. г.        Енес Суљкановић, дипл.инж.

401.
На основу члана 50. и 67. Закона о уређењу 

простора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 84/02), члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05), 
Пословника Скупштине општине Добој, („Сл. 
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), 
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној 
20.11.2008. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о приступању измјени дијела 
Регулационог плана „Центар“ 

Добој-ревизија (дио блока број 9)

Члан 1.

Приступа се изради измјене дијела Регулационог 
плана „Центар“, (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Измјена Плана односи се на дио просторне 
цјелине дефинисане као дио Блока број 9 у 
регулационом плану. Простор је омеђен улицама 
Југ Богдана и Кнеза Милоша а протеже се до 
локација означених са бројевима 9.4. 9.12. Саставни 
дио Одлуке је и графички прилог са уцртаном 
границом обухвата.

Члан 3.

Измјеном дијела Плана утврђују се плански 
параметри за период од 2014. године.

Члан 4.

Рок за израду измјене дијела Плана је 3 (три) 
мјесеца од дана доношења ове Одлуке.

Члан 5.

Средства за израду измјене дијела Плана 
обезбједиће се из буџета општине Добој.

Члан 6.

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

Члан 7.

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

Члан 8.

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

Члан 9.

Уз приједлог Плана носилац припреме ће, уз 
образложење доставити све примједбе прикупљене 
у току јавне расправе које нису могле бити при хва-
ћене.

Члан 10.

Сви субјекти планирања дужни су да дају распо-
ложиве податке и друге информације нео пходне за 
израду Плана.

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-474/08             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008. г.           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.
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402.
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 3, 15, 16, и 17. Одлуке 
о комуналном реду („Службени гласник општине 
Добој“, број: 3/01, 11/05 и 8/06), члана 30. и 65. Статута 
општине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05), члана 129. и 130. Пословника Скупштине 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине 
Добој на сједници одржаној дана 20. новембра 2008. 
године, донијела је:

ОДЛУКУ 
о прикључењу на јавну расвјету 

мјесних заједница на подручју града

Члан 1.

Одобрава се прикључење на јавну расвјету 
сљедећих мјесних заједница: Усора, Орашје, Доња 
Махала, Чаршија, Баре и Добој Нови.

Члан 2.

Обавезује се Одјељење за стамбено-комуналне 
послове да проведе поступак прикључења код ЗДП 
„Електро Добој“ РЈ Добој.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а примјењиваће се од 01.12.2008. године и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-473/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

403.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Сл. гласник РС“, број: 54/08), 
члана 43. став 1. алинеја 2. Закона о локалној 
самоуправ („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 
118/05), 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), 

Скупштине општине Добој на сједници од 20. 
новембра 2008. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о прерасподјели средстава

Члан 1.

Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру 
потрошачких јединица: 0028 130 Одјељење за 
општу управу и 0028 170 Одјељење за стамбено 
комуналне послове, у износу од 100.000,00 а на 
приједлог Начелника општине.

Члан 2.

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

0028 130 Одјељење за општу управу
У дијелу Текући трошкови
- на броју рачуна контног плана група 611 200, 

подек. код 130 004, Накнаде трошкова запослених, 
износ „1.110.000“ замјењује се износом „1.210.000“.

0028 170 Одјељење за стамбено комуналне 
послове

У дијелу Текуће помоћи
- на броју рачуна контног плана група 615 

200, подек. код 170 003 Помоћи појединцима за 
порушене станове, износ „100.000“ замјењује се 
износом „0“.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-476/08                       ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 20.11.2008. г.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добој                             Енес Суљкановић, дипл.инж.

404.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Сл. Гласник РС“, број: 54/08), 
члана 43. став 1. алинеја 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број: 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 30. Статута општине Добој („Сл. 
Гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), и 
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члана 129. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Сл. гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), 
Скупштина општине Добој на сједници од 20. 
новембра 2008. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о прерасподјели средстава

Члан 1.

Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру 
потрошачких јединица: 0028 150 Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и 0028 170 
Одјељење за стамбено комуналне послове, у износу 
од 262.000,00 а на приједлог Начелника општине.

Члан 2.

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

0028 150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности

У дијелу Текући трошкови
- на броју рачуна контног плана група 614 200, 

подек. код 150 028, Средства за помоћ социјално 
угроженим пензионерима, износ „640.000“ 
замјењује се износом „578.000“.

- на броју рачуна контног плана група 614 
300, подек. код 150 012, Интервенције у области 
образовања, културе и спорта, износ „330.000“ 
замјењује се износом „592.000“.

0028 170 Одјељење за стамбено комуналне 
послове

У дијелу Капитални расходи
- на броју рачуна контног плана група 821 211, 

подек. код 170 005 Набавка грађевинских објеката-
јавна расвјета, износ „235.000“ замјењује се износом 
„35.000“.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-477/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 20.11.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добој               Енес Суљкановић, дипл.инж.

405.
На основу члана 30. став 1. алинеја  11. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број: 101/04 
и 42/05) и 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 одржаној 
дана 20. новембра 2008. године донијела је:

ОДЛУКУ  
о сагласности на одлуке Начелника 

општине о прерасподјели 
буџетских средстава између 

потрошачких јединица

Члан 1.

Даје се сагласност на Одлуке Начелника општи-
не и то:

Одлука бр. 02-022-1-06-27/08 од 16.10.2008. 
године о прерасподјели буџетских средстава у 
износу од 83.000,00 КМ у оквиру потрошачких 
јединица 0028 130 Одјељење за општу управу и 
0028 140 Одјељење за финансије.

Одлука бр. 02-022-1-06-28/08 од 17.10.2008. 
године о прерасподјели буџетских средстава у 
износу од 1.100.000,00 КМ у оквиру потрошачких 
јединица 0028 150 Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности и 0028 170 Одјељење за 
стамбено комуналне послове.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-478/08              ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 20.11.2008. г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добој                Енес Суљкановић, дипл.инж.

406.
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: 
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10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној 20. новембра 2008. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на 

одлуке начелника општине

Даје се сагласност на донесене одлуке начелника 
општине о ангажовању новчаних средстава у 
периоду од 23.09.2008. године до 10.11.2008. године 
и то сљедеће одлуке:

- Одлука број: 02-022-1-92/08 од 23.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 34.632,00 КМ за „Елнос“ Бања Лука 
– Електроенергетика на име набавке неонских 
свјетиљки са позиције Набавка грађ. објеката – 
јавна расвјета,

- Одлука број: 02-022-1-02-93/08 од 29.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 10.000,00 КМ за Синдикат општинских 
органа, на име додјеле једнократних новчаних 
помоћи, са позиције Средства за помоћ Синдикату 
општинских органа управе,

- Одлука број: 02-022-1-02-102/08 од 20.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 1.755,00 КМ за НТВ „Патриа“ Добој, 
на име емитовања Хронике Добоја за мјесец 
септембар 2008. године, са позиције Трошкови 
информисања,

- Одлука број: 02-022-1-02-106/08 од 23.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 1.755,00 КМ за НТВ „Патриа“ Добој, 
на име емитовања Хронике Добоја за мјесец 
септембар 2008. године, са позиције Трошкови 
информисања,

- Одлука број: 02-022-1-107/08 од 28.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 20.262,00 КМ на име депозита Основном 
суду за накнаду за експроприсане непокретности, 
са позиције Трошкови затезних камата и судских 
рјешења,

- Одлука број: 02-022-1-108/08 од 31.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.012,75 КМ за Адвоката Горана Нешковића, 
на име исплате трошкова заступања у предмету 
тужиоца АД „Дуван“ Добој, са позиције Трошкови 
затезних камата и судских рјешења,

- Одлука број: 02-022-1-03-44/08 од 26.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 30.000,00 КМ за Удружење „Локална акциона 
група регије Добој“, на име подршке пројекту 

„Подстицање руралног развоја кроз јачање 
туристичких капацитета ЛАГ регије“, са позиције 
Остале уговорене услуге,

- Одлука број: 02-022-1-03-45/08 од 29.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 68.000,00 КМ за Општинску изборну 
комисију Добој, на име накнаде предсједницима и 
члановима бирачких одбора, са позиције Средства 
за финансирање локалних избора,

- Одлука број: 02-022-1-03-46/08 од 29.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 16.500,00 КМ за Општинску изборну комисију 
Добој, на име накнаде тренерима бирачких одбора, 
додатно уређење бирачких мјеста, закуп приватних 
просторија за потребе бирачких мјеста у мјестима 
гдје нема друштвених објеката, накнаде повремено 
ангажованим радницима за утовар и истовар 
бирачког материјала, накнаде за рад оператера на 
рачунару и унос свих података и непредвиђени 
материјални трошкови, са позиције Средства за 
финансирање локалних избора,

- Одлука број: 02-022-1-03-47/08 од 20.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 12.738,36 КМ за „Грађ-промет“ Добој, 
за извршене услуге, са позиције Средства за 
финансирање трошкова текућег одржавања,

- Одлука број: 02-022-1-03-48/08 од 07.11.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 16.999,90 КМ за ДОО „Бијелић-петрол“ Добој, 
на име испоруке горива за Изборну комисију, 
са позиције Средства за финансирање локалних 
избора,

- Одлука број: 02-022-1-04-523/08 од 23.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за Туристичку организацију 
општине Добој, на име измирења приспјелих 
обавеза и реализацију културно забавног програма 
поводом отварања главне улице, главног парка и 
градског трга, са позиције Средства за финансирање 
развоја туризма,

- Одлука број: 02-022-1-04-524/08 од 24.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 6.195,25 КМ за Социјалистичку партију ОО 
Добој, на име финансирања за трећи квартал 2008. 
године, са позиције Средства за финансирање 
политичких организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-525/08 од 24.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 147.000,00 КМ за МГ „МИНД“ Мркоњић Град, 
на име посипања локалних путева на Крњину II, са 
позиције Средства за одржавање локалних путева,
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- Одлука број: 02-022-1-04-526/08 од 24.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 49.792,17 КМ за „Водовод“ Добој, на 
име реконструкције водовода у СРЦ Преслица, са 
позиције Средства за одржавање водопривредних 
објеката,

- Одлука број: 02-022-1-04-527/08 од 24.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за ЈП „Спортско рекреациони 
центар Преслица“ Добој, на име измирења обавеза 
и редовно пословање, са позиције Средства за 
финансирање развоја туризма,

- Одлука број: 02-022-1-04-528/08 од 24.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 1.500,00 КМ за Удружење грађана 
„Хрватско културно друштво Напредак“ Добој, на 
име редовних активности, са позиције Средства за 
финансирање друштвених организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-530/08 од 24.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за Туристичку организацију 
општине Добој, на име измирења приспјелих 
обавеза, са позиције Средства за финансирање 
развоја туризма,

- Одлука број: 02-022-1-04-531/08 од 24.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 51.319,10 КМ за „Риал-шпед“ Добој Исток, на име 
окончаних радова на асфалтирању локалног пута у 
МЗ Станић Ријека – дионица Панићи, са позиције 
Реконструкција и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-532/08 од 25.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 13.000,00 КМ за Удружење пензионера општине 
Добој, на име исплате једнократних новчаних 
помоћи социјално угроженим пензионерима, са 
позиције Средства за помоћ социјално угроженим 
пензионерима,

- Одлука број: 02-022-1-04-533/08 од 29.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 59.500,00 КМ за „Хидроинжењеринг“ Дервента, 
на име плаћања прве привремене ситуације – 
изградња водовода у МЗ Станарима, са позиције 
Одржавање водопривредних објеката,

- Одлука број: 02-022-1-04-535/08 од 30.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 20.400,00 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име 
посипања локалног пута у МЗ Рјечица, са позиције 
Средства за одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-536/08 од 30.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 6.195,25 КМ за Странку демократске акције ОО 

Добој, на име финансирања за трећи квартал 2008. 
године, са позиције Средства за финансирање 
политичких организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-537/08 од 03.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 65.566,80 КМ за „Аутокомерц“ Добој, на име 
асфалтирања локалног пута у МЗ Кожухе, дионица 
Мутавчићи – Пејићи, са позиције Средства за 
реконструкцију и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-538/08 од 30.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за Меџлис исламске заједнице Добој, 
на име завршених радова на изградњи спортског 
полигона у МЗ Орашје, са позиције Интервенције 
у области образовања, културе и спорта,

- Одлука број: 02-022-1-04-539/08 од 01.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 4.265,25 КМ за ОО СДС Добој, на име 
финансирања за трећи квартал 2008. године, са 
позиције Средства за учешће у финансирању 
политичких организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-540/08 од 01.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 5.000,00 КМ за Српску православну 
црквену општину Бољанић, на име измирења дуга 
за изведене лимарске радове на светосавском дому 
у Бољанићу, са позиције Средства за финансирање 
вјерских организација,

- Одлука број: 02-022-1-04-547/08 од 06.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 65.000,00 КМ за „Аутокомерц“ Добој, на 
име асфалтирања локалног пута Требава, дионица 
Сјенина кроз село, са позиције Средства за 
реконструкцију и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-548/08 од 20.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 10.241,48 КМ за ЈП Шумарство, Шумско 
газдинство „Добој“, на име трошкова у газдовању 
приватним шумама, са позиције Подршка – 
Грантови привредним активностима на руралном 
подручју,

- Одлука број: 02-022-1-04-549/08 од 22.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 262.196,00 КМ за „Аутокомерц“ Добој, на име 
асфалтирања локалних путева Бољанић, дионица 
Клоч – Мост – Зорани – Потоци и пут према Жељ. 
Станици, са позиције Средства за реконструкцију 
и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-550/08 од 22.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 70.850,00 КМ за „Аутокомерц“ Добој, на 
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име асфалтирању локалног пута у МЗ Текућица, 
дионица Баћин поток, са позиције Средства за 
реконструкцију и асфалтирање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-551/08 од 29.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 15.000,00 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: 02-02-1-04-554/08 од 05.11.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 4.000,00 КМ за Удружење грађана 
пензионера Добој Југ, на име помоћи социјално 
угроженим пензионерима – члановима удружења, 
повратницима у општини Добој, са позиције 
Средства за помоћ социјално угроженим 
пензионерима,

- Одлука број: 02-022-1-05-555/08 од 06.11.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 22.400,00 КМ за „Јосиповић“ Добој, на име 
окончаних радова на насипању пута у МЗ Рјечица, 
са позиције Одржавање локалних путева,

- Одлука број: 02-022-1-04-556/08 од 07.11.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 49.962,11 КМ за ДОО „Бијелић-петрол“ 
Добој, на име реконструкције ОШ „Милан Ракић“ 
Станови, са позиције Учешће у санацији и изградњи 
школских објеката,

- Одлука број: 02-022-1-04-557/08 од 10.11.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 15.000,00 КМ за „БЛ Комерц“ Липац, 
на име изведених радова на омладинском дому у 
Буковачким Чивчијама, са позиције Средства за 
учешће у реконструкцији објеката културе,

- Одлука број: 02-022-1-04-558/08 од 10.11.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 21.000,00 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, 
на име изведених радова на омладинском дому у 
Буковачким Чивчијама, са позиције Средстава за 
учешће у реконструкцији објеката културе,

- Одлука број: 02-022-1-08-101/08 од 23.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име једнократне новчане помоћи дјеци 
ППВ, Петог одреда специјалне полиције Добој, са 
позиције Средства за помоћ породицама погинулих 
и несталих бораца, РВИ – цивилних жртава рата и 
учесника рата,

- Одлука број: 02-022-1-08-102/08 од 23.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 

износу од 3.340,00 КМ за Општинску борачку 
организацију, на име плаћања рачуна цвјећари 
„Тара“, са позиције Средства за финансирање 
Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-103/08 од 29.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 2.800,00 КМ за Општинску борачку 
организацију, на име једнократне новчане помоћи 
борачкој популацији, са позиције Средства за 
финансирање Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-08-104/08 од 04.11.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 9.000,00 КМ за Општинску борачку организаци  ју, 
на име плата и материјалних трошкова запослених 
за мјесец јули 2008. године, са позиције Средства за 
фи  нан сирање Општинске борачке организације,

- Одлука број: 02-022-1-10-39/08 од 26.09.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 69.912,50 КМ за „Риал-шпед“ Добој Исток, 
на име изведених радова на санацији локалног 
пута Миљковац, дионица Тушле, са позиције 
Средства за реализацију активности рјешавања 
проблематике избјеглог и расељеног становништва 
и повратника,

- Одлука број: 02-022-1-10-40/08 од 17.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 68.012,00 КМ за „Риал-шпед“ Добој Исток, на име 
санације локалног пута у МЗ Скиповац, Палежница 
Горња, са позиције Средства за реализацију 
активности рјешавања проблематике избјеглог и 
расељеног становништва и повратника,

- Одлука број: 02-022-1-10-41/08 од 17.10.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 64.790,00 КМ за „Риал-шпед“ Добој 
Исток, на име санације локалног пута у МЗ Чаире, 
са позиције Средства за реализацију активности 
рјешавања проблематике избјеглог и расељеног 
становништва и повратника.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-479/08             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008. год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.
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407.
На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 

(„Сл. гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и 
члана 130. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Сл. гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), 
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној 
20. новембра 2008. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о условима и начину продаје 

индивидуалних стамбених објеката

Члан 1.

Под условима и на начин прописан одредбама 
ове одлуке провешће се продаја некретнина 
означених са:

1. к.ч.бр. 4508 „Кућа“ двориште површине 331 м2,
к.ч.бр 4508/1 кућа и зграде површине 136 м2, све 

уписано у П.Л. 729/109, К.О. Добој,
2. к.ч.бр. 6366 „Рајчиновац“ двориште површине 

448 м2,
к.ч.бр. 6366/1 кућа и зграде површине 105 м2, све 

уписано у П.Л. 729/109, К.О. Добој.

Члан 2.

Некретнине из члана 1. ове одлуке продаће се 
путем усменог јавног надметања.

Члан 3.

Почетна цијена за некретнине које су предмет 
продаје износи:

- за некретнине под редним бројем 1.
522.271,65 КМ,
- за некретнине под редним бројем 2.
373.029,00 КМ.

Члан 4.

На име учешћа на лицитацији сваки учесник 
је обавезан уплатити износ од 10% од почетне 
продајне цијене на жиро – рачун општине Добој.

Члан 5.

Учесник лицитације чија понуда буде прихва-
ћена, а са којим ће се закључити уговор након дате 
сагласности од стране Републичког јавног право-
бранилаштва – Сједиште замјеника Добој, обавезан 

је након закљученог поступка лицитације у року од 
10 (десет) дана уплатити купопродајну цијену.

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-519/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008. год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

408.
На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 

(„Сл. гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и 
члана 130. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Сл. гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), 
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној 
20. новембра 2008. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о условима и начину продаје 

гаражних мјеста

Члан 1.

Под условима и на начин прописан одредбама 
ове одлуке провешће се продаја гаражних мјеста 
која се налазе у објекту изграђеном на к.ч.бр. 
5723/15 „Дворишта“ двориште површине 2618 м2, 
уписано у П.Л. 3164/25, К.О. Добој, и то:

1. гаражно мјесто број 13 површине 17,00 м2,
2. гаражно мјесто број 14 површине 17,00 м2,
3. гаражно мјесто број 15 површине 16,20 м2,
4. гаражно мјесто број 16 површине 17,80 м2,
5. гаражно мјесто број 17 површине 17,30 м2,
6. гаражно мјесто број 18 површине 17,30 м2,
7. гаражно мјесто број 19 површине 16,40 м2,
8. гаражно мјесто број 20 површине 16,40 м2,
9. гаражно мјесто број 21 површине 17,30 м2,
10. гаражно мјесто број 22 површине 17,30 м2,
11. гаражно мјесто број 23 површине 17,30 м2,
12. гаражно мјесто број 24 површине 17,30 м2,
13. гаражно мјесто број 25 површине 17,30 м2,
14. гаражно мјесто број 26 површине 17,30 м2,
15. гаражно мјесто борј 27 површине 14,00 м2,
16. гаражно мјесто број 28 површине 14,00 м2,
17. гаражно мјесто број 29 површине 14,00 м2,
18. гаражно мјесто број 30 површине 14,00 м2,
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19. гаражно мјесто број 31 површине 14,00 м2,
20. гаражно мјесто број 32 површине 14,00 м2.

Члан 2.

Некретнине из члана 1. ове одлуке продаће се 
путем усменог јавног надметања.

Члан 3.

Почетна цијена за некретнине које су пре дмет 
продаје износи 800 КМ по једном метру ква дра-
тном.

Члан 4.

На име учешћа на лицитацији сваки учесник 
је обавезан уплатити износ од 10% од почетне 
продајне цијене на жиро-рачун општине Добој.

Члан 5.

Учесник лицитације чија понуда буде при хва-
ћена, а са којим ће се закључити уговор након дате 
сагласности од стране Републичког јавног право-
бранилаштва – Сједиште замјеника Добој, обавезан 
је након закљученог поступка лицитације у року 
од 10 (десет) дана уплатити купопродајну цијену.

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-520/08                    ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

409.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05, 
3/08 и 3/08), члана 15. и 16. 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: 10/07 и 9/08) Скупштина општине 

Добој на сједници одржаној дана 20.11.2008. године 
доноси:

ОДЛУКУ 
о начину и условима продаје 
неизграђеног грађевинског 

земљишта у државној својини

I

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 
провешће се поступак продаје лицитацијом неи-
згра ђеног грађевинског земљишта у државној сво-
јини и то:

- к.ч. 819/1 Ада њива површине 6 а 50 м2

- к.ч. 802/4 Ада њива површине 3 а 84 м2

- к.ч. 818/18 Ада њива површине 22 а 27 м2 све 
уписане у з.к. ул. 2325 КО Добој а које парцеле 
одговарају к.ч. 5555/1 нови број у п.л. 729 КО Добој

- к.ч. 818/19 Ватрогасни дом двориште површине 
2 а 45 м2

- к.ч. 818/4 Ватрогасни дом двориште површине 
7 а 83 м2 обје парцеле уписане у з.к. ул. Број 2325 
КО Добој код ЗКУ Основног суда у Добоју а које 
парцеле одговарају к.ч. 5556/3 нови број уписан у 
п.л. 685 КО Добој

намјена: стамбено-пословни објекат

II

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта 
из тачке 1. ове одлуке износи 40,50 КМ/м2.

III

Учесник у поступку продаје са којим ће се 
закључити копопродајни уговор дужан је упла-
тити куповну цијену у року од 15 дана од дана за-
кључивања уговора на жиро рачун продавца број 
562-005-00000 700-90 Развојна банка, сврха: про-
даја земљишта.

IV

Продано земљиште предаће се у посјед купцу 
у року од 8 дана након закључења купопродајног 
уговора.
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V

Овлашћује се замјеник начелника општине 
Добој да у име општине Добој закључи уговор из 
члана 1. ове Одлуке.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-470/08   ПРЕДСЈЕДНИК СО
Добој, 20.11.2008. године

410.
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) и члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08) Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 20. новембра 2008. године, доноси:

ОДЛУКУ  
о продаји 23 стамбене јединице 

у стамбеном објекту на 
локацији Пољице-Добој

I

Овом Одлуком регулише се начин и услови 
продаје 23 стамбене јединице у стамбеном објекту 
на локацији Пољице – Добој на парцели означеној 
са к.ч. 851 и 851/1 (дио) К.О. Добој, и то сљедеће 
јединице:

ПРИЗЕМЉЕ
Назив стамбене јединице Површина (м2)
Стан број 1    30 м2

Стан број 2    29 м2

Стан број 3    44 м2

Стан број 4    44 м2

Стан број 31   46 м2

Стан број 33   29 м2

Стан број 34   30 м2

Укупно површине              252 м2

ПРВИ СПРАТ
Назив стамбене јединице Површина (м2)
Стан број 5    23 м2

Стан број 6    24 м2

Стан број 9    31 м2

Стан број 10   23 м2

Стан број 35   25 м2

Стан број 36   28 м2

Стан број 37   48,50 м2

Стан број 39   25 м2

Укупно површине             227,50 м2

ДРУГИ СПРАТ
Назив стамбене јединице Површина (м2)
Стан број 11   23 м2

Укупно површине   23 м2

ТРЕЋИ СПРАТ
Назив стамбене јединице Површина (м2)
Стан број 16   23 м2

Стан број 44   48,50 м2

Укупно површине   71,50 м2

ЧЕТВРТИ СПРАТ
Назив стамбене јединице Површина (м2)
Стан број 21   23 м2

Стан број 47   48,50 м2

Укупно површине   71,50 м2

ПОТКРОВЉЕ
Назив стамбене јединице Порвшина (м2)
Стан број 26   18 м2

Стан број 27   44 м2

Стан број 50   48,50 м2

Укупно површине              110,50 м2

II

Продаја стамбених јединица у стамбеном 
објекту на локацији Пољице-Добој, извршиће се 
путем јавне лицитације, а право учешћа имају сва 
физичка и правна лица.

III

Почетна продајна цијена стамбених јединица из 
тачке I ове Одлуке износи 656 КМ по м2.
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IV

Ако се на првој лицитацији не појави довољан 
број кандидата за куповину стамбених јединица, 
поступак лицитације ће се поновити.

V

Поступак лицитације спровешће комисија коју 
именује начелник Општине, а лицитација ће бити 
објављена у средствима јавног информисања.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број. 01-013-481/08             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

411.
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) и члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 20 новембра 2008. године, доноси:

ОДЛУКУ 
о измјени Одлуке о продаји 24 
стамбене јединице у таванском 

простору зграде „Борачка“ у Добоју

I

У Одлуци о продаји 24 стамбене јединице у 
таванском простору зграде „Борачка“ у Добоју, 
број 1-013-319/07, од 29.06.2007 године, објављеној 
у „Службеном гласнику општине Добој“, број: 5/07, 
мијења се тачка III и гласи:

„Почетна продајна цијена стамбених јединица 
износи 952 КМ по м2“.

II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-482/08            ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 20.11.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

412.
На основу члана 8. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник РС“, број: 112/06), 
члана 29. и 31. Закона о промету непокретности 
(„Службени гласник РС“, број: 29/94), члана 30. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) члана 30, Статута 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника 
Скупштине општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина 
општине Добој је на сједници одржаној дана 
20.11.2008. године донијела:

ОДЛУКУ 
о неприхватању понуде

Члан 1.

Не прихвата се понуда Алаџић Саве из Добоја 
Ул. Југ Богдана 24 Добој за некретнине означене са 
к.ч. број 866 површине 8455 м2 КО Добој Станови 
које су Скупштини општине Добој понуђене по 
цијени од 13,50 КМ/м2  увећану за обрачунати 
износ пореза на промет некретнина.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-480/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
             Енес Суљкановић, дипл.инж.
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413.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

упра ви („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 20/08), члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08) и члана 129. Пословника о раду Скупштине 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине 
Добој на сједници одржаној дана 20.11.2008. године 
доноси:

ОДЛУКА 
о стављању ван снаге Одлуке 
о задужењу општине Добој код 

добављача ДОО Сименс Бања Лука

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о задужењу 
општине Добој код добављача ДОО Сименс Бања 
Лука број: 01-013-544/07 („Службени гласник 
општине Добој“, број: 9/07) од 26.12.2007. године у 
износу од 14.349.160,80 КМ, од чега се на вриједност 
инвестиција односи 12.264.240,00 КМ и ПДВ 
2.084.920,80 КМ.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-491/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Суљкановић Енес, дипл.инж.

414.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), и члана 120. Пословника Скупштине општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
10/05 и 9/08) Скупштина општине на сједници од 
20. новембра 2008. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК

I

Обуставља се исплата средстава из буџета 
општине Добој за IV квартал Општинском спо рт-

ском савезу Добој, осим за ФК „Слога“ у износу од 
20.000,00 КМ и РК „Слога“ у износу од 30.000,00 
КМ.

II

Обавезује се Општински спортски савез Добој 
да изврши додјелу средстава из тачке I овог 
закључка.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-483/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

415.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-471/08
Добој, 20.11.2008.г.

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 20. новембра 2008. године, 
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о буџету Општине Добој за 

2009-у годину суштински и формално технички је 
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

2. Задужује се Одјељење за финансије 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 Одлуке о буџету Општине 
Добој за 2009-у годину.
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3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл.инж.

416.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-487/08
Добој, 20.11.2008.г.

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 20. новембра 2008. године, 
доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о извршењу буџета Општине 

Добој за 2009-у годину суштински и формално 
технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

2. Задужује се Одјељење за финансије 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 Одлуке о извршењу буџета 
Општине Добој за 2009-у годину.

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

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Енес Суљкановић, дипл.инж.

417.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 20/08), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник РС“, 
број: 68/07), члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08) и члана 129. Пословника о раду Скупштине 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05, 9/08), Скупштина општине 

Добој је на сједници одржаној дана 20. новембра 
2008. године донијела:

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу директора 

ЈЗУ Дом здравља

I

Разрјешава се директор ЈЗУ Дом здравља Добој 
са 20.11.2008. године

Пантић Боро, дипл. ецц.

II

Ово Рјешење ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-489/08             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

418.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 20/08), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник РС“, 
број: 68/07), члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08) и члана 129. Пословника о раду Скупштине 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине 
Добој је на сједници одржаној дана 20. новембра 
2008. године донијела:

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу директора 
Центра за социјални рад

I

Разрјешава се директор Центра за социјални 
рад са 20.11.2008. године

Митровић Слободан
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II

Ово Рјешење ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-490/08            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

419.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 20/08), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник РС“, 
број: 68/07), члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08) и члана 129. Пословника о раду Скупштине 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине 
Добој је на сједници одржаној дана 20. новембра 
2008. године донијела:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. директора 

ЈЗУ Дом здравља

I

Именује се в.д. директор ЈЗУ Дом здравља Добој 
са 01.12.2008. године

Др Никола Гаврић

II

Ово Рјешење ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-486/08              ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

420.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 20/08), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник РС“, 
број: 68/07), члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 

3/08) и члана 129. Пословника о раду Скупштине 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине 
Добој је на сједници одржаној дана 20. новембра 
2008. године донијела:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. директора 

Центра за социјални рад

I

Именује се в.д. директор Центра за социјални 
рад са 20.11.2008. године

Млинаревић Радмила дипл.правник

II

Ово Рјешење ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-485/08              ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 20.11.2008. г.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

421.
На основу члана 2. став 1. алинеја д) Упутства 

о процедурама за именовање чланова Општинске 
изборне комисије, Изборне комисије Града Бања 
Лука, Изборне комисије града Мостара и изборне 
комисије Брчко дистрикта БиХ („Службени 
гласник РС2, број: 58/08), члана 129. Пословника 
Скупштине општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 10/05, 9/08) Скупштина 
општине Добој је на сједници одржаној дана 
20.11.2008. године донијела:

ОДЛУКУ 
о именовању члана Општинске 

изборне комисије

I

Именује се члан Општинске изборне комисије 
са 20.11.2008. године

Палексић Ненад дипл.правник
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III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-484/08          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Добој, 20.11.2008. г.          Суљкановић Енес дипл.инж.

422.
На основу члана 43. Закона о локалној само-

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

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ 
УТВРЂИВАЊА И КОРИШТЕЊА 
СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

У ОПШТИНИ ДОБОЈ

Члан 1.

Овим Правилником регулише се начин утврђи-
вања и кориштења буџетских средстава намјењених 
за услуге репрезентације (угоститељске услуге, 
пригодни поклони и сл.) у општини Добој (у даљем 
тексту Општина).

Члан 2.

Средства за репрезентацију утврдит ће се Бу-
џетом општине за сваку буџетску годину, одвојено 
за потрошачке јединице Скупштину општине и 
Начелника општине.

Члан 3.

Средствима из члана 2. овог Правилника распо-
лаже Предсједник Скупштине општине и Начелник 
општине, по начелу доброг домаћина.

Члан 4.

Право на располагање буџетским средствима 
за репрезентацију могу остварити и руководећи 
радници у Административној служби општине и 
Стручној служби Скупштине општине, уз писмено 
овлаштење Предсједника Скупштине општине и 
Начелника општине. Писменим овлаштењем из 
става 1. овог члана утврђује се оквирни износ и 
основ потребе ангажовања средстава.

Члан 5.

Лица овлаштена за располагање буџетским 
средствима за репрезентацију дужна су личним 
потписом овјерити рачун за услуге репрезентације 
и тиме потврдити, обим, квалитет и вриједност 
примљених услуга репрезентације.

Члан 6.

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

Број: 02-022-1-2747/08           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој: 26.11.2008. године    Обрен Петровић

423.
На основу Закона о интерној ревизији у јавном 

сектору РС („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 17/08), Закона о буџетском систему 
Републике Српске-пречишћени текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 54/08), Закона о 
трезору („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 16/05) и члана 51. алинеја 21. Статута општине 

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08) Начелник Општине Добој доноси:

ПРАВИЛНИК О РАДУ 
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником одређује се надлежност 
интернет ревизије, основни принципи и органи-
зација интерне ревизије, услови које морају испу ња-
ва ти особе за обављање послова интерне ревизије, 
активности, обавезе и права интернет ревизије. Под 
интерном ревизијом са подразумијева независно, 
објективно увјеравање и консултантска активност 
која има за циљ да се дода вриједност и унаприједи 
пословање организације и помаже организација да 
оствари своје циљеве обезбјеђујући систематичан, 
дисциплинован приступ оцјени и побољшању 
ефикасности управљања ризиком, контролама и 
процесима управљања.

II НАДЛЕЖНОСТ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 2.

1. Интерна ревизија ће вршити систематичан 
преглед и оцјену управљања ризиком, интерних 
контрола и руковођења Административном слу-
жбом општине Добој, што укључује политике и 
про цедуре и активности које се спроводе у АС оп-
шти не Добој,

2. интерна ревизија ће оцјењивати адекватност 
и ефиканост система за финансијско управљање и 
контроле у погледу:

- испуњавања задатака и постизања дефи ни-
саних циљева општине Добој,

- економичне, ефикасне и дјелотворне употребе 
ресурса,

- усклађености са успостављеним политикама, 
процедурама, законима и регулативама,

- чувања средстава Општине од губитака као 
резултата свих видова неправилности,

- интегритета и вјеродостојности информација, 
рачуна и података, укључујући процесе интерног и 
екстерног извјештавања.

Члан 3.

Интерна ревизија може бити ангажована и 
за одређене непланиране задатке консултантске 
природе из њеног домена, искључиво по ини ција-
тиви Начелника општине. Договор о циљу, обиму, 
временском оквиру и буџету за такве посебне 
задатке усагласиће се између Начелника општине 
и Руководиоца (шефа) службе за интерну ревизију.

III ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 4.

Функција интернет ревизије заснива се на сље-
дећим принципима:

а) независност и објективност,
б) компетентност и дужна професионална па-

жња,
в) интегритет и повјерљивост.

Функције интернет ревизије обављају се у ск-
ладу са:

- Законом о интерној ревизији у јавном сектору 
РС,

- Методологијом и Упутством о интерној ревизији 
у јавном сектору Републике Српске издатим од 
стране Централне јединице за хармонизацију Репу-
блике Српске и другим прописима који уређују 
интерну ревизију,

- Међународним стандардима за професионалну 
праксу интерне ревизије (INTOSAI) издатим од 
стране Института интерних ревизоза (I I A),

- Кодексом професионалне етике за интерну 
ревизију издатим од стране Института интерних 
ревизора (I I A).

Члан 5.

Интерна ревизија организована је као засебна 
служба „Служба за интерну ревизију“ и има два 
запослена стручна лица. Запослени у Служби за 
интерну ревизију немају одговорност за успо-
стављање и функционисање адекватног и ефикасног 
финансијског менаџмента и система контрола, јер је 
то одговоран Начелник општине. Служба интерне 
ревизије неће извршавати послове у општини Добој 
који нису везани за функцију интерне ревизије. 
Служба за интерну ревизију вршити ће и ревизију 
буџетских корисника општине Добој.
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IV УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 6.

У Службу интерне ревизије могу бити постављене 
особе које, поред општих услова предвиђених 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Административној служби општине Добој, 
испуњавају и посебне услове, и то: да имају завршен 
економски факултет, најмање три године радног 
искуства на истим или сличним пословима и задацима, 
познавање рада на рачунару, положен стручни испит и 
цертификат овлаштеног ревизора или ревизора.

Члан 7.

Руководилац (шеф) Службе за интерну ревизију 
или интерни ревизор неће учествовати у ревизији 
уколико постоје неки од облика сукоба интереса 
прописани чланом 14. Закона о интерној ревизији 
у јавном сектору РС.

V АКТИВНОСТИ, ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ИНТЕ-
РНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 8.

Основне активности интерне ревизије у општини 
Добој односе се на:

а) доношење оперативних упутстава за интерну 
ревизију и Правилника о интерној ревизији у 
складу са важећим прописима,

б) доношење стратешког (трогодишњег) – 
дугорочног и годишњег плана интерне ревизије 
који се припрема на темељу објективне процјене 
ризика, у посљедњем тромјесечју текуће године,

в) оцјена адекватности и ефиканости система 
интерне контроле, тестирање, испитивање и оцјену 
података и информација,

г) извјештавање о резултатима интерне ревизије 
и датим препорукама с циљем побољшања по-
словања и ефикаснијег и рационалнијег трошења 
бу џетских средстава,

д) праћење извршавања препорука интерне и 
екстерне ревизије од стране управе.

Члан 9.

Руководилац (шеф) службе за интерну ревизију, 
обавезан је да:

- припреми оперативна упутства и правилник о 
интерној ревизији, у складу са односним про пи сима,

- припреми стратешки план за раздобље од три 
године,

- припреми годишњи план ревизије на основу 
оцјене ризика и усвојеног стратешког плана, те након 
његовог одобравања од стране Начелника општине, 
осигура његову адекватну имплементацију и надзор 
над његовим извршавањем,

- одганизује и координира активности интерне 
ревизије и надзире имплементацију планираних 
активности,

- информише Начелника општине о постојању 
сукоба интереса везаних за задатак интерне ре ви-
зије,

- информише Начелника општине уколико се 
појави сумња о неправилностима и/или превари 
који могу резултирати криминалним активностима, 
кршењем прописа или дисциплинских процедура, те 
обавјести тужилаштво у случају неправилности или 
превара криминалне природе,

- коначан ревизорски извјештај достави Наче-
лнику општине, руководиоцима орга низа ционих ди-
је лова у којима је вршена ревизија,

- припрема годишњи извјештај о активностима 
интерне ревизије,

- осигура висок квалитет активности интерне 
ревизије и примјену правила издатих од Централне 
јединице за хармонизацију,

- евидентира све активности и води рачуна о чу-
вању и архивирању цјелокупне радне доку ме нта ције 
интерне ревизије (досије интерне реви зије),

- припрема и доставља годишњи план обуке 
интерних ревизора Начелнику општине ради 
одобравања и осигура његову имплементацију,

- извршава годишњу оцјену могућности и ресурса 
јединице интерне ревизије и доставља препоруке 
Начелнику општине ради усклађивања са годишњим 
планом ревизије,

- сарађује са Главном службом за ревизију јавног 
сектора Републике Српске у виду размјене извјештаја, 
документације и мишљења,

- иницира ангажман екстерних експерата,
- осигура ефикасно коришћење ресурса додје-

љених за извршавање функције интерне ревизије,
- усмјерава пажњу Централне јединице за 

хармонизацију на све разлике у мишљењима између 
интерних ревизора и Начелника општине.

Члан 10.

Интерни ревизор има права да:
- уђе у просторије организационог дијела у коме 

се врши ревизија, узимајући у обзир безбједносна 
правила и правила доброг понашања, те да при-
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ступи потребној документацији и подацима који су 
електронски чувани, обезбјеђујући заштиту тајно-
сти исте,

- тражи фотокопије, изводе или потврде поме-
нутих докумената и, у извјесним случајевима, узме 
оригинална документа, остављајући копију назад, 
са потврдом о узимању,

- захтијева усмену или писмену информацију 
од запослених радника или руководиоца органи за-
ционог дијела у коме се врши ревизија,

- захтијева информације од других институција 
везано за активности и управљање организацијама 
у којима се врши ревизија.

Члан 11.

Интерни ревизор има обавезе да:
- спроведе програм ревизије за вријеме обављања 

активности ревизије,
- да информише руководиоца организационог 

дијела општине у коме се врши ревизија, о почетку 
ревизије (најава ревизије),

- проучи документацију и значајне услове за 
формулисање објективног мишљења,

- у писаној форми, објективно и истинито вре-
днује налазе и подржи их доказима,

- направи Нацрт ревизорског извјештаја и да га 
размотри заједно са одговорним лицима из орга-
низационе јединице у којој се врши ревизија,

- укључи у завршни ревизорски извјештај сва 
неслагања руководства организације у коме се врши 
ревизија,

- пошаље нацрт и коначан ревизорски извјештај 
руководиоцу (шефу) службе за интерну ревизију,

- руководиоца интерне ревизиј одмах информише 
у случају сукоба интереса везаних за ревизију,

- врати сва оригинална документа након завр-
шетка ревизије,

- чува сваку државну, професионалну или по сло-
вну тајну коју је сазнао у току интерне ревизије и,

- чува цјелокупну радну документацију интерне 
ревизије.

Члан 12.

Извјештаји интерне ревизије треба да буду 
јасни, сажети и да садрже препоруке за откла ња-
ње недостатака са јасним роковима и носи оци-
ма активности. Интерна ревизија израђује нацрт 
ревизорског извјештаја, који подноси руко во-
дио цима организационих јединица у којима је 
извршена интерна ревизија, како би их упознао са 
налазима и препорукама интерне ревизије. Руко-

водилац организационе јединице изјашњава се на 
нацрт ревизорског извјештаја у року назначеном у 
нацрту истог а који не може бити дужи од 30 дана 
од дана пријема нацрта ревизорског извјештаја.

Члан 13.

По објављивању коначног извјештаја о интерној 
ревизији а на основу налаза и препорука, органи-
зациони дио у коме је вршена ревизија припремити 
ће акциони план одређујући одговорна лица и 
крајње рокове за предузимање неопходних мјера 
у оквиру њихове надлежности и информисати ће 
Начелника општине и Руководиоца (шефа) Службе 
интерне ревизије о реализацији акционог плана.

Члан 14.

Руководилац интерне ревизије ће накнадно, а 
најкасније у року од шест мјесеци, пратити примјену 
препорука датих у извјештају интерне ревизије, са 
циљем да утврди, да ли се дате пре поруке примјењују. 
О резултатима праћења истих, Руководилац (шеф) 
Службе интерне реви зије ће информисати Начелника 
општине. Интерна реви зија прати провођење 
препорука из извјештаја према плану дјеловања али 
није одго ворна за њихово провођење. Извјештај о 
накнадном прегледу наведен у ставу (1) овог члана 
доставља се на захтјев законодавног, извршног или 
судског органа, као и одговарајућим институцијама 
екстерне ревизије.

Члан 15.

По завршетку сваке фискалне године, руково-
дилац (шеф) Службе интерне ревизије ће у року од 
60 дана сачинити годишњи извјештај у коме ће дати 
преглед издатих ревизорских извјештаја и осталих 
активности које су завршене или су у току на дан 
завршетка фискалне године. Годишњи извјештај 
треба да садржи преглед основних закључака из свих 
интерних ревизија извршених у току године са циљем 
обезбјеђивања опште оцјене система финансијског 
уптављања и контроле, као и анализе свих случајева 
који су укључивали кршење закона и прописа, те 
евентуалне случајеве прослијеђене тужилаштву у 
току те године. Годишњи извјештај даје информацију 
о реализованим активностима интерне ревизије у 
односу на планиране активности. Годишњи извјештај 
интерне ревизије доставља се Начелнику општине, 
Надзорном одбору Скупштине општине, Централној 
јединици за хармонизацију и Главној служби за 
ревизију јавног сектора Републике Српске.
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VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Интерна ревизија је дужна да прати доношење 
законских и подзаконских аката везаних за процес 
ревизије и да своја интерна акта усклађује са истим, 
те правовремено Начелнику општине предложи 
евентуалне измјене и допуне овог Правилника. 
Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању 
у Службеном гласнику општине Добој.

Број: 02-022-1-2748/08          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 26.11.2008. године   Обрен Петровић

424.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-2758/08
Датум, 26.11.2008. године

На основу члана 43. Закона о локалној само управи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/06), члана 67. Статута оп шти не Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), 
члана 6. Правилника о на чину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем („Слу жбени гласник општине 
Добој“, број: 7/08) и члана 2. Одлуке о редовном 
годишњем попису имо вине, потраживања и обавеза 
општине Добој са стањем на дан 31.12.2008. године 
број: 02-022-1-2727/08 од 25.11.2008. год, Начелник 
општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Централне пописне 

комисије за редован годишњи 
попис имовине, потраживања и 

обавеза општине Добој са стањем 
на дан 31.12.2008. године

I

У Централну пописну комисију за редован 
годишњи попис имовине, потраживања и обавеза 
општине Добој са стањем на дан 31.12.2008. годину, 
а у складу са чланом 7. став 1. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем, 
именују се:

1. Дејан Старчевић, предсједник
2. Зоран Павловић, замјеник предсједника
3. Љиља Вајић, члан
4. Верица Благојевић, члан
5. Силвана Нешковић, замјеник члана
6. Мирко Шљука, замјеник члана

II

Задатак Централне пописне комисије је да:
1. донесе план рада у којем се посебно означавају 

рокови за извршење појединих послова у вези 
пописа

2. организује, прати и контролише да ли 
су поједине комисије правовремено донијеле 
сопствени план рада и како га извршавају

3. координира рад и даје неопходна упутства 
другим комисијама

4. прати поштовање рокова и извршавање 
пописа од стране појединих комисија

5. обавља контролу тачности пописа
6. координира усаглашавања и поступак 

сравњења са књиговодством
7. даје неопходне смјернице када је потребно да 

се разријеше евентуални проблеми код извршења 
појединих задатака

8. предсједник централне пописне комисије 
контактира са ревизором и присуствује попису 
када у просторијама гдје се попис врши борави и 
ревизор

9. састави коначан извјештај о попису имовине 
и обавеза и достави га рачуноводству и Начелнику 
општине

10. обавља и друге послове у складу са општим 
правилима која уређују одвијање пописа

III

Централна пописна комисија је дужна извјештај 
о попису са приједлогом о начину књижења 
нађеног стања по попису и исказаног у извјештају 
доставити Начелнику општине најкасније до 
31.01.2009. године

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Обрен Петровић
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425.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-2765/08
Датум, 26.11.2008. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/06), члана 67. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), 
члана 6. Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем („Службени гласник општине 
Добој“, број: 7/08) и члана 2. Одлуке о редовном годи-
шњем попису имовине, потраживањима и обавеза 
општине Добој са стањем на дан 31.12.2008. године 
број 02-022-1-1727/08 од 25.11.2008. год, Начелник 
општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за попис туђе 
имовине и имовине која се налази на 
путу или код других лица у редовном 

годишњем попису општине Добој 
са стањем на дан 31.12.2008. год.

I

У Комисију за попис туђе имовине и имовине која 
се налази на путу или код других лица у редовном 
годишњем попису општине Добој са стањем на дан 
31.12.2008. годину, а у складу са чланом 7. став 1. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, именују се:

1. Иван Винтоњи, предсједник
2. Радмила Илић Ракић, замјеник предсједника
3. Ромео Дрљић, члан
4. Ксенија Мићић, члан
5. Озренка Филиповић, замјеник члана
6. Сњежана Гарић, замјеник члана

II

Именована комисија ће у складу са чланом 8. 
Пра вилника о начину и роковима вршења пописа и 
уск лађивања књиговодственог стања са стварним 
ста њем извршити попис са стањем на дан 31.12.2008. 
го дине и сачинити извјештај о извршеном попису на-
јкасније до дана 20.01.2008. године и исти са пописним 
листама доставити Централној пописној комисији.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Обрен Петровић

426.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-2764/08
Датум, 26.11.2008. године

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. 
Статута општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), члана 6. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем („Службени гласник општине Добој“, број: 
7/08) и члана 2. Одлуке о редовном годишњем 
попису имовине, потраживања и обавеза општине 
Добој са стањем на дан 31.12.2008. године број: 02-
022-1-1727/08 од 25.11.2008. год, Начелник општине 
доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за попис 
обавеза у редовном годишњем 

попису општине Добој са стањем 
на дан 31.12.2008. годину

I

У Комисију за попис обавеза у редовном 
годишњем попису општине Добој са стањем на дан 
31.12.2008. годину, а у складу са чланом 7. став 1. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, именују се:

1. Славица Митровић, предсједник
2. Сњежана Радић, замјеник предсједника
3. Смиља Момчилов, члан
4. Гордана Пашалић, члан
5. Надина Бедак, замјеник члана
6. Борка Шешић, замјеник члана
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II

Именована комисија ће у складу са чланом 8. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем извршити попис са стањем на дан 31.12.2008. 
године и сачинити извјештај о извршеном попису 
најкасније до дана 20.01.2009. године и исти са 
пописним листама доставити Централној пописној 
комисији.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Обрен Петровић

427.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-2763/08
Датум, 26.11.2008. године

На основу члана 43. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05 и 3/08), члана 6. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем („Слу-
жбени гласник општине Добој“, број: 7/08) и члана 
2. Одлуке о редовном годишњем попису имовине, 
потраживања и обавеза општине Добој са стањем 
на дан 21.12.2008. године број: 02-022-1-1727/08 од 
25.11.2008. год, Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за попис 

готовине у благајни и еквивалената 
готовине у редовном годишњем 

попису општине Добој са стањем 
на дан 31.12.2008. годину

I

У Комисију за попис готовине у благајни и 
еквивалената готовине у редовном годишњем 

попису општине ДОбој са стањем на дан 31.12.2008. 
годину, а у складу са чланом 7. став 1. Правилника 
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем, 
именују се:

1. Младенка Петковић, предсједник
2. Гордана Дејановић, замјеник предсједника
3. Адмир Бишчић, члан
4. Жељко Тодоровић, члан
5. Алма Видојевић, замјеник члана
6. Слободан Мићић, замјеник члана

II

Именована комисија ће у складу са чланом 8. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем извршити попис са стањем на дан 31.12.2008. 
године и сачинити извјештај о извршеном попису 
најкасније до дана 20.01.2009. године и исти са 
пописним листама доставити Централној пописној 
комисији.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Обрен Петровић

428.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-2762/08
Датум, 26.11.2008. године

На основу члана 43. Закона о локалној само-
уп ра ви („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08), члана 6. Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања књи-
говодственог стања са стварним стањем („Слу-
жбени гласник општине Добој“, број: 7/08) и члана 
2. Одлуке о редовном годишњем попису имовине, 
потраживања и обавеза општине Добој са стањем 
на дан 31.12.2008. године број: 02-022-1-1727/08 од 
25.11.2008. год, Начелник општине доноси:
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РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за попис 

материјала у магацину у редовном 
годишњем попису општине Добој са 

стањем на дан 31.12.2008. годину

I

У Комисију за попис материјала у магацину 
у редовном годишњем попису општине Добој са 
стањем на дан 31.12.2008. годину, а у складу са 
чланом 7. став 1. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем, именују се:

1. Цвијета Ђекић, предсједник
2. Зорица Савић, замјеник предсједника
3. Славојка Сегдар, члан
4. Невенка Ковачевић, члан
5. Нада Станић, замјеник члана
6. Божана Јанковић, замјеник члана

II

Именована комисија ће у складу са чланом 8. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем извршити попис са стањем на дан 31.12.2008. 
године и сачинити извјештај о извршеном попису 
најкасније до дана 20.01.2009. године и исти са 
пописним листама доставити Централној пописној 
комисији.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Обрен Петровић

429.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-2761/08
Датум, 26.11.2008. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 

42/05 и 118/06), члана 67. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), члана 6. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем („Службени гласник 
општине Добој“, број: 7/08) и члана 2. Одлуке о 
редовном годишњем попису имовине, потраживања 
и обавеза општине Добој са стањем на дан 31.12.2008. 
године број: 02-022-1-1727/08 од 25.11.2008. год, 
Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за попис 
ситног инвентара у редовном 

годишњем попису општине Добој са 
стањем на дан 31.12.2008. годину

I

У Комисију за попис ситног интентара у 
редовном годишњем попису општине Добој са 
стањем на дан 31.12.2008. годину, а у складу са 
чланом 7. став 1. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем, именују се:

1. Миодраг Павловић, предсједник
2. Нада Арсенић, замјеник предсједника
3. Мира Нинковић, члан
4. Гопа Цвијановић, члан
5. Јадранка Цвјетковић, замјеник члана
6. Радинка Нешковић, замјеник члана

II

Именована комисија ће у складу са чланом 8. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем извршити попис са стањем на дан 31.12.2008. 
године и сачинити извјештај о извршеном попису 
најкасније до дана 20.01.2009. године и исти са 
пописним листама доставити Централној пописној 
комисији.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Обрен Петровић
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430.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-2760/08
Датум, 26.11.2008. године

На основу члана 43. Закона о локалној самопурави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/06), члана 67. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), члана 6. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем („Службени гласник 
општине Добој“, број: 7/08) и члана 2. Одлуке о 
редовном годишњем попису имовине, потраживања 
и обавеза општине Добој са стањем на дан 31.12.2008. 
године број: 02-022-1-1727/08 од 25.11.2008. год, 
Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за попис 
некретнина и осталих основних 

средстава, нематеријалних улагања 
и дугорочних финансијских 

пласмана у редовном годишњем 
попису општине Добој са стањем 

на дан 31.12.2008. годину 

I

У Комисију за попис некретнина и осталих 
основних средстава, нематеријалних улагања и 
дугорочних финансијских пласмана у редовном 
годишњем попису општине Добој са стањем на дан 
31.12.2008. годину, а у складу са чланом 7. став 1. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, именују се:

1. Стојан Радић, предсједник
2. Драган Павлић, замјеник предсједника
3. Зоран Гојковић, члан
4. Миливоје Ђермановић, члан
5. Горан Радојчић, замјеник члана
6. Витомир Савић, замјеник члана

II

Именована комисија ће у складу са чланом 8. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем извршити попис са стањем на дан 31.12.2008. 
године и сачинити извјештај о извршеном попису 
најкасније до дана 20.01.2009. године и исти са 
пописним листама доставити Централној пописној 
комисији.

III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавит ће се у Службеном гласнику општине 
Добој

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Обрен Петровић

431.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-2759/08
Датум, 26.11.2008. године

На основу члана 43. Закона о локалној само упра-
ви („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута оп штине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), члана 6. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем („Службени гласник 
општине Добој“, број: 7/08) и члана 2. Одлуке о 
редовном годишњем попису имовине, потраживања 
и обавеза општине Добој са стањем на дан 31.12.2008. 
године број: 02-022-1-1727/08 од 25.11.2008. год, 
Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за попис 

потраживања у редовном годишњем 
попису општине Добој са стањем 

на дан 31.12.2008. годину

I

У Комисију за попис потраживања у редовном 
годишњем попису општине Добој са стањем на дан 
31.12.2008. годину, а у складу са чланом 7. став 1. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, именују се:

1. Биљана Гостић, предсједник
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2. Ранка Илић, замјеник предсједника
3. Свјетлана Илић, члан
4. Здравка Ђурђић, члан
5. Марица Тодоровић, замјеник члана
6. Милко Видаковић, замјеник члана

II

Именована комисија ће у складу са чланом 8. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем извршити попис са стањем на дан 31.12.2008. 

године и сачинити извјештај о извршеном попису 
најкасније до дана 20.01.2009. године и исти са 
пописним листама доставити Централној пописној 
комисији.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Обрен Петровић
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