OP[TINE DOBOJ
DOBOJ,

BROJ 3

20. MART 2008. GODINE

Godi{wa pretplata 100 KM
Cijena jednog primjerka 10 KM
@iro ra~un KM 5620050000157390
NLB Razvojna banka
Vrsta prihoda 729124
Buxetska organizacija 9999999
--- Op{tina Doboj ---

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
30.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samo
upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 101/04, 42/05, 118/05) ~lana 30, 109. i
110. Statuta op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj 5/05), Skup{tina op
{tine Doboj, na sjednici odr`anoj dana 14. ma
rta 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta op{tine Doboj
^lan 1.
U Statutu op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj 5/05), u ~lanu 8. stav
2. umjesto rije~i: “neradni”, treba da stoji rije~: “radni”.
^lan 2.
U ~lanu 31. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
“Pripadnicima svih nacionalnih mawina
na podru~ju op{tine Doboj garantuje se jedno
odborni~ko mjesto koje se popuwava u skladu sa
Izbornim zakonom BiH”.
^lan 3.
^lan 91. bri{e se.

^lan 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-59/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

31.
Na osnovu ~lana 50. u vezi sa ~lanom 67. Zakona o ure|ewu prostora (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 84/02 14/03, 112/06, 53/07),
~lana 30. Statuta op{tine Doboj, Skup{tina
op{tine Doboj, na sjednici odr`anoj dana 14.
03. 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Regulacionog plana
“CENTAR DOBOJ – REVIZIJA”
^lan 1.
Donosi se izmjena Regulacionog plana
“CENTAR DOBOJ – REVIZIJA” (u daqem tekstu: Izmjena Plana).
Izmjenom Plana obuhva}en je prostor Ulice
Sv. Save i Gradskog parka.
Granice obuhva}enog prostora prikazane su
u grafi~kom dijelu Izmjene Plana.
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^lan 2.
Elaborat Izmjene Plana sastoji se od tekstualnog i grafi~kog dijela.
Tekstualni dio ima slijede}u strukturu:
A. UVODNO OBRAZLO@EWE
B. STAWE ORGANIZACIJE, URE\EWA
I KORI[]EWA PROSTORA
I. Prostorna cjelina
II. Prirodni uslovi i resursi
III. Stanovawe sa prate}im djelatnostima
IV. Infrastruktura
1. Saobra}aj
V. @ivotna sredina
1. Sistem zelenih povr{ina
2. Za{tita `ivotne sredine
VI. Ocjena povoqnosti za novu
izgradwu – metod analize i sinteze
VII. Ocjena stawa organizacije, ure|ewa
i kori{}ewa prostora
V. POTREBE, MOGU]NOSTI I CIQEVI ORGANIZACIJE, URE\EWA I
KORI[TEWA PROSTORA
I. Prostorna organizacija
II. Infrastruktura
III. @ivotna sredina
1. Sistem zelenih povr{ina
2. Za{tita `ivotne sredine
IV. Parcelacija
V. Bilans potreba i mogu}nosti
G. PLAN ORGANIZACIJE, URE\EWA
I KORI[TEWA PROSTORA
I.
II.
III.
IV.
V.

Organizacija prostora
Stanovawe
Poslovne djelatnosti
Objekti javnih slu`bi
Infrastruktura
1. Saobra}aj
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VI. @ivotna sredina
1. Sistem zelenih povr{ina
2. Za{tita `ivotne sredine
VII. Parcelacija, gra|evinske
i regulacione linije
VIII.Bilansi gra|evinskih povr{ina
D. ODREDBE I SMJERNICE
PROVO\EWA PLANA
Grafi~ki dio sadr`i slijede}e karte:
1. GEODETSKA PODLOGA
2. IZVOD IZ POSTOJE]EG
REGULACIONOG PLANA
3. PLAN PROSTORNE
ORGANIZACIJE
4. PLAN SAOBRA]AJA
I NIVELACIJE

R=1:1000
R=1:2000
R=1:1000
R=1:1000

^lan 3.
Elaborat Izmjene Plana, izra|en u Urbani
sti~kom zavodu RS u Bawaluci u martu 2008. g.
prilog je sastavni dio ove odluke.
^lan 4.
Izmjena Plana se izla`e na stalni javni
uvid op{tinskom organu uprave nadle`nom za
poslove prostornog ure|ewa.
^lan 5.
O provo|ewu Izmjene Plana stara}e se organ iz ta~ke 4. ove odluke.
^lan 6.
Ova odluka i Izmjena Plana stupaju na snagu
osmog dana od objavqivawa u “Slu`benom glasniku op{tine Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
Broj: 01-013-55/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
		
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.
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32.
Na osnovu ~lanova 50. i 67. Zakona o ure|ewu
prostora (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 84/02) ~lana 30. Statuta op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 5/05), Skup{tina op{tine Doboj, na sjednici odr`anoj dana 14. 03. 2008. godine, donosi

ODLUKU
o pristupawu izmjeni
dijela Regulacionog plana
“Centar” Doboj – revizija
^lan 1.

^lan 7.
Nosilac priprema Plana utvr|uje nacrt
Plana i stavqa ga na uvid u trajawu od 30
(trideset) dana.
O nacrtu Plana obavi}e se javna rasprava u
skladu sa Odlukom Skup{tine op{tine.
^lan 8.
Na osnovu rezultata javne rasprave i zauzetih
stavova po prispjelim primjedbama na nacrt
izmjene Plana, nosilac pripreme utvr|uje
prijedlog Plana i dostavqa ga Skup{tini na
usvajawe i dono{ewe.

Pristupa se izradi izmjene dijela Regulacionog plana “Centar”, (u daqem tekstu: Plan).

^lan 9.

^lan 2.

Uz prijedlog Plana nosilac pripreme }e,
uz obrazlo`ewe dostaviti sve primjedbe prikupqene u toku javne rasprave koje nisu mogle
biti prihva}ene.

Izmjena plana odnosi se na dio prostorne
cjeline definisane R.P. “Centar” kao BLOK
broj 5. Podru~je izmjene definisano je sqede}
im ulicama: planiranim produ`etkom ulice
Srpskih sokolova, ulicom Nikole Pa{i}
a, dijelom ulice Sveti Sava i dijelom magistralnog puta M-17.

Svi subjekti planirawa du`ni su da daju
raspolo`ive podatke i druge informacije neophodne za izradu Plana.

^lan 3.

^lan 11.

Izmjena dijela Plana utvr|uju se planski
parametri za period do 2015. godine.

Sastavni dio ove Odluke je i grafi~ki
prilog sa ozna~enim obuhvatom izmjene Plana.

^lan 10.

^lan 4.
Rok za izradu izmjene dijela Plana je 6 ({est)
mjeseci od dana dono{ewa ove Odluke.
^lan 5.
Sredstva za izradu izmjene dijela Plana
obezbjedi}e se iz buxeta op{tine Doboj.
^lan 6.
Nosilac pripreme izmjena dijela Plana
je Odjeqewe za prostorno ure|ewe op{tine
Doboj. Nosilac izrade izmjene dijela Plana
odredi}e se konkursom.

^lan 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-56/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

33.
Na osnovu ~lanova 56. i 67. Zakona o ure|ewu
prostora (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 84/02) i ~lana 30. Statuta op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
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broj 5/05), Skup{tina op{tine Doboj, na sjednici odr`anoj dana 14. 03. 2008. godine, donosi

ODLUKU
o pristupawu izmjeni
dijela Urbanisti~kog plana
Doboj (Mala Bukovica)
^lan 1.
Pristupa se izradi izmjene dijela Urbani
sti~kog plana (u daqem tekstu: izmjena Plana)
^lan 2.
Izmjena Plana odnosi se na dio industrijske zone u Maloj Bukovici i dio {umskog ze
mqi{ta izvan granica Urbanisti~kog plana,
a obuhvata sqede}e katastarske ~estice: 160,
161/1, 161/2, 161/3, 162, 163, 164/1, 164/2, 177, 178,
179, 180, 181/1, 181/2, 183, 185, 186, 187, 188 i 189
k.o. Mala Bukovica.
^lan 3.
Izmjena Plana donosi se za vremenski period od pet godina u kom periodu izmjena Plana
mora biti realizovana.
^lan 4.
Rok za podno{ewe izmjene Plana je 90 dana
od dana dono{ewa ove Odluke.
^lan 5.
Sredstva za izradu izmjene Plana obezbijedi}e se iz buxeta op{tine Doboj.
^lan 6.
Nosilac pripreme na izradi i dono{ewu
izmjene Plana je Odjeqewe za prostorno ure
|ewe op{tine Doboj.
Nosilac izrade izmjene Plana odredi}e se
konkursom.

^lan 7.
Nosilac pripreme izmjene Plana utvr|uje
nacrt izmjene Plana i stavqa ga na javni uvid
u trajawu od najmawe 30 dana u kom periodu }e
se obaviti i stru~na rasprava.
O mjestu, trajawu i na~inu javnog izlagawa
nacrta izmjene Plana javnost }e biti obavije
{tena najmawe 8 dana ranije.
^lan 8.
Na osnovu rezultata javne rasprave i zauze
tih stavova po prispjelim primjedbama na nacrt
izmjene Plana, nosilac pripreme utvr|uje prijedlog izmjene Plana i dostavqa ga Skup{tini
na usvajawe i dono{ewe.
^lan 9.
Uz prijedlog izmjene Plana, nosilac pri
preme }e, uz obrazlo`ewe, Skup{tini dostaviti sve primjedbe prikupqene u toku javne
rasprave koje nisu mogle biti prihva}ene.
^lan 10.
Svi subjekti planirawa du`ni su da daju
raspolo`ive podatke i druge informacije neophodne za izradu izmjene Plana.
^lan 11.
Sastavni dio ove Odluke je i grafi~ki pri
log sa ozna~enim obuhvatom izmjene Plana.
^lan 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-64/2008.
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.
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34.
Na osnovu ~lana 134. i 135. Zakona o sportu (“Slu`beni glasnik RS”, broj 4/02) i ~lana
30. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni
glasnik RS”, broj 101/04), ~lana 30. i 65. stav
2. Statuta op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik
op{tine Doboj”, broj 5/05), Skup{tina op{t
ine Doboj na sjednici odr`anoj 14. 03. 2008. godine, donosi

ODLUKU
o na~inu raspodjele buxetskih
sredstava namijewenih za
finansirawe sporta i fizi~ke
kulture u 2008. godini

^lan 4.
Op{tinski sportski savez Doboj }e na osnovu ove odluke donijeti Pravilnik o raspodjeli
finansijskih sredstava sportskim organiza
cijama.
^lan 5.
Za nosioce razvoja sporta na podru~ju op
{tine Doboj odre|eni su FK “Sloga” Doboj i
RK “Sloga” Doboj.
Navedenim klubovima iz sredstava za fina
nsirawe sporta izdvoji}e se po 100.000,00 KM.
^lan 6.

Buxetska sredstva za finansirawe fizi~ke
kulture raspodjeqiva}e se na tri osnovne na
Ovom odlukom propisuju se uslovi za stica mjene:
1. Sredstva namijewena
we prava na dodjelu planiranih buxetskih sre
za
materijalne
tro{ kove
dstava za finansirawe sporta i fizi~ke ku
lture, kriterijumi za raspodjelu i vo|ewe evi kancelarije Op{tinskog
sportskog saveza i za li~na
dencije o dodijeqenim sredstvima.
primawa zaposlenih radnika .. 131.000,00 KM
2. Sredstva namijewena za
^lan 2.
finansirawe sportskih
organizacija i dru{tava ............ 423.000,00 KM
Pravo za dodjelu planiranih buxetskih sr
3. Sredstva za izmirewe
edstava imaju one sportske organizacije na po
dugova iz prethodnih godina ....... 46.000,00 KM
dru ~ju op{tine Doboj, koje ispuwavaju sqede-
Ukupno: ....................... 600.000,00 KM
}e uslove:
- da su uredno registrovane kod nadle`nog
organa, u skladu sa Zakonom o sportu,
^lan 7.
- da imaju legalne organe rukovo|ewa i nadSredstva iz ~lana 6. ta~ke 2. ove odluke ra
zora,
spodjeqiva}e se na sqede}i na~in:
- da imaju `iro-ra~un,
1. Fudbal ................................... 223.000,00 KM
- da su potpisnici ugovora o udru`ivawu u
2. Rukomet ................................. 112.000,00 KM
Op{tinski sportski savez Doboj,
3. Odbojka, ko{arka, atletika ..34.000,00 KM
- da nadle`nom organu op{tine Doboj i
4. Borila~ki i ostali sportovi,
Op{tinskom sportskom savezu blagovremeno i
dru{tva
i udru`ewa ..................... 54.000,00 KM
uredno dostavqaju program rada i finansijski
Ukupno: ........................ 423.000,00 KM
plan za teku}u godinu, te izvje{taj o radu i fi
nansijski izvje{taj sa pokazateqima za pre
thodnu godinu.
^lan 8.
^lan 1.

^lan 3.
Planirana buxetska sredstva za fizi~ku
kulturu u teku}oj godini op{tina Doboj }e
kvartalno upla}ivati na ra~un Op{tinskog
sportskog saveza Doboj, a u skladu sa ostvarewem buxeta.

Sredstva buxeta namijewena za intervencije u oblasti obrazovawa, kulture i sporta dodjeqiva}e na~elnik op{tine na osnovu zahtjeva
sportskih organizacija i prijedloga Odjeqewa
za privredu i dru{tvene djelatnosti.
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^lan 9.

^lan 2.

Za provo|ewe ove odluke zadu`eno je Odje
qewe za privredu i dru{tvene djelatnosti op
{tinske administrativne slu`be Doboj.

Skup{tina op{tine Doboj ovla{}uje na~e
lnika op{tine da raspi{e konkurs za stipend
irawe redovnih u~enika sredwih {kola i redo
vnih studenata visokih {kola i fakulteta, bez
oba roditeqa.

^lan 10.
Sportske organizacije su obavezne dostavqati izvje{taje o utro{ku dobijenih sredstava Op
{tinskom sportskom savezu, a Savez na~elniku
op{tine i Skup{tini op{tine putem Odje
qewa za privredu i dru{tvene djelatnosti.

^lan 3.
Konkursom, koji }e se objaviti putem oglasne
table op{tine Doboj, Radio Doboja, i TV K3, }e
se definisati potrebna dokumentacija i rokovi
za podno{ewe prijava.

^lan 11.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa
i objavi}e se u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-78/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
		
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

35.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 2. Zakona
o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 101/04), i ~lana 30. stav 1.
alineja 2. Statuta op{tine Doboj (“Slu`beni
glasnik op{tine Doboj”, broj 5/05), Skup{tina
op{tine Doboj, na sjednici odr`anoj 14. marta
2008. godine, donosi

ODLUKU O STIPENDIRAWU
U^ENIKA SREDWIH [KOLA
I STUDENATA VISOKIH
[KOLA I FAKULTETA,
BEZ OBA RODITEQA

^lan 4.
Prava i obaveze korisnika i davaoca stipendija }e se regulisati pojedina~nim ugovori
ma, koje }e u ime op{tine Doboj potpisati na
~elnik op{tine.
^lan 5.
Na~elnik op{tine }e imenovati posebnu
komisiju koja }e primiti pristigle zahtjeve,
utvrditi ispuwenost tra`enih uslova i predl
o` iti kandidate za dodjelu stipendija.
^lan 6.
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a
objavi}e se u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-96/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
		
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

^lan 1.
Ovom Odlukom ure|uje se izuzetno stipen
dirawe redovnik u~enika sredwih {kola i redovnih studenata visokih {kola i fakulteta,
bez oba roditeqa.

36.
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
члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој, број:
10/05),
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Скупштина општине Добој на сједници одржаној
14.03.2008. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о давању сагласности на
одлуке начелника општине
Члан 1.
Даје се сагласност на донесене одлуке начелника
општине о ангажовању новчаних средстава у пери
оду од 01.01.2008. године до 03.03.2008. године и то
следеће одлуке:
- Одлука број: 02-022-1-02-3/08 од 28.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 8.190,00 КМ за Синдикат општинских органа
управе, на име набавке роковника за 2008. годину,
са позиције Средства за синдикат општинских ор
гана управе,
- Одлука број: 02-022-1-02-4/08 од 28.01.2008. го
дине о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.440,50 КМ за РТВ „БН“ ДОО Бијељина, на име
емитовања новогодишњих ТВ честитки, са пози
ције Трошкови информисања,
- Одлука број: 02-022-1-03-1/08 од 28.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.480,05 КМ за Адвоката Горана Нешковића из
Добоја, на име заступања Општине по тужби „До
бојинвест“ АД Добој,са позиције Остале уговорене
услуге,
- Одлука број: 02-022-1-03-2/08 од 28.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.462,50 КМ за Адвоката Горана Нешковића из
Добоја, на име заступања Општине по противтужби
ДОО „Џунгла“ Добој,са позиције Остале уговорене
услуге,
- Одлука број: 02-022-1-03-4/08 од 04.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изн
осу од 5.000,00 КМ за Општински спортски савез
Добој, на име организовања традиционалне општ
инске манифестације, са позиције Средства за фи
нансирање општинских манифестација,
- Одлука број: 02-022-1-03-5/08 од 04.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.480,05 КМ за Адвоката Ристић В. Бранка из
Добоја, на име одржавања припремних рочишта,
са позиције Остале уговорене услуге,
- Одлука број: 02-022-1-03-7/08 од 14.02.2008. го
дине о ангажовању буџетских средстава у износу
од 7.567,80 КМ за Адвоката Горана Нешковића из
Добоја, на име заступања Општине по тужби Лазић
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Мирослава ради накнаде неоснованог обогаћења,
са позиције Остале уговорене услуге,
- Одлука број: 02-022-1-03-9/08 од 21.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.760,00 КМ за Адвоката Ристић В.Бранка из
Добоја, на име заступања у спору Текић Гордана
и други, Лазић Обрен и други против тужене оп
штине Добој, са позиције Остале уговорене усл
уге,
- Одлука број: 02-022-1-04-2/08 од 15.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за Општински спортски савез Добој,
на име активности за одржавање „Божићно Ново
годишњег турнира Добој 2008“, са позиције Инте
рвенције у области образовања, културе и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-3/08 од 16.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за Општински спортски савез Добој,
на име активности за одржавање „Божићно Ново
годишњег турнира Добој 2008“, са позиције Инте
рвенције у области образовања, културе и спорта,
- Одлука број 02-022-1-04-4/08 од 10.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за ФК „Слога“ Добој, на име помоћи
за организовање почетка припрема сениорске еки
пе, са позиције Средства за финансирање физичке
културе,
- Одлука број: 02-022-1-04-5/08 од 10.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 6.000,00 КМ за КУД Добој, на име помоћи, са
позиције Интервенције у области образовања, ку
лтуре и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-6/08 од 22.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.000,00 КМ за РК „Слога“ Добој, на име трошк
ова припрема у Тунису и Португалу, са позиције
Интервенције у области образовања, културе и
спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-7/08 од 21.01.2008. го
дине о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.000,00 КМ за ОО ЦРВеног крста Добој, на име
финансирања за јануар 2008. године, са позиције
Средства за финансирање Црвеног крста,
- Одлука број 02-022-1-04-8/08 од 24.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 10.000,00 КМ за РК „Слога“ Добој, на име
одиг равања утакмице 1/8 финала Челенџ Купа Ев
ропе, са позиције – Средства за финансирање фи
зичке културе,
- Одлука број: 02-022-1-04-9/08 од 24.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.500,00 КМ за Подручни кошаркашки одбор
Добој, на име организације лиге младих такмичара,
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са позиције Интервенције у области образовања,
културе и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-11/08 од 25.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 50.000,00 КМ за Туристичку организацију опш
тине Добој, на име трошкова редовних активности,
са позиције Средства за финансирање развоја тури
зма,
- Одлука број: 0.-022-1-04-12/08 од 25.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за Грађевински одбор за изградњу
цркве у Пољицу – Гаврићи, на име помоћи за фи
нансирање изградње цркве Преподобног Сисоја
Великог, са позиције Средства за финансирање вје
рских организација,
- Одлука број: 02-022-1-04-13/08 од 25.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.913,93 КМ за Меџлис исламске заједнице Добој,
на име помоћи за финансирање трошкова прикљу
чка на градску канализацију џамије на Орашју, са
позиције Средства за финансирање вјерских орга
низација,
- Одлука број: 02-022-1-04-14/08 од 25.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за Меџлис исламске заједнице До
бој, на име помоћи за финансирање трошкова уво
ђења гријања џамије у Придјелу, са позиције Сре
дства за финансирање вјерских организација,
- Одлука број: 02-022-1-04-16/08 од 29.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 3.000,00 КМ за Српску православну црквену
општину Бољанић, на име помоћи за унут рашње
уређење цркве, са позиције Средства за финанси
рање вјерских организација,
- Одлука број 02-022-1-04-19/08 од 30.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 9.000,00 КМ за ФК „Слога“ Добој, на име изми
рења трошкова струје, воде и телефона и опреме
за омладинске селекције, са позиције – Средства за
финансирање физичке културе,
- Одлука број: 02-022-1-04-20/08 од 31.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за Пријатељску кућу Добој, на име
помоћи за плаћање изведених радова на реновирању
дома за смјештај дјеце и омладине без родитељске
заштите, са позиције Средства за финансирање
друштвених организација и удружења грађана,
- Одлука број: 02-022-1-04-22/08 од 04.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 12.408,00 КМ за Амерички културни центар
Добој, на име редовних активности, са позиције
Средства за финансирање друштвених организа
ција и удружења грађана,
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- Одлука број: 02-022-1-04-23/08 од 04.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 10.000,00 КМ за Српску православну црквену
општину Мајевац, на име помоћи за изградњу храма
у Ритешићу, са позиције Средства за финансирање
вјерских организација,
- Одлука број: 02-022-1-04-24/08 од 04.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 30.000,00 КМ за РК „Слога“ Добој, на име трошко
ва одласка екипе на реванш утакмицу 1/8 финала
Челенџ Купа Европе, са позиције Интервенције у
области образовања, културе и спорта,
- Одлука број 02-022-1-04-26/08 од 06.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од11.000,00 КМ за Општински спортски савез До
бој, на име финансирања зарада запослених и мате
ријалних трошкова за јануар 2008. године, са по
зиције – Средства за финансирање физичке култу
ре,
- Одлука број: 02-022-1-04-27/08 од 06.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 4.398,50 КМ за МЗ Буковачке Чивчије, на име
трошкова изградње и проширења одводног канала,
са позиције Средства за одржавање водопривредних
објеката,
- Одлука број: 02-022-1-04-33/08 од 05.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 25.000,00 КМ за ИО Традиционалног међу
народног рукометног турнира шампиона Добој, на
име финансирања за први квартал 2008. године, са
позиције Средства за финансирање рукометног ТВ
турнира,
- Одлука број: 02-022-1-04-36/08 од 07.02.2008.
године о анхгажовању буџетских средстава у изно
су од 37.500,00 КМ за Радио Добој, на име редовних
активности за први квартал 2008. године, са пози
ције Средства за финансирање Радио Добоја,
- Одлука број: 02-022-1-04-38/08 од 07.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.000,00 КМ за ЖОК „Никос Камбера“ Руданка,
на име котизације и таксе Републичком Савезу, са
позиције Интервенције у области образовања, ку
лтуре и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-39/08 од 07.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за МЗ Церовица, на име помоћи за
увођење воде у школу и здравствену амбуланту у
Церовици, са позиције Интервенције у области об
разовања, културе и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-40/08 од 08.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 3.972,00 КМ за „CORNO“ Добој, на име импле
ментације Пројекта израда омладинске политике,

Broj 3

SLU@BENI GLASNIK

са позиције Средства за финансирање друштвених
организација и удружења грађана,
- Одлука број: 02-022-1-04-41/08 од 08.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.000,00 КМ за ОО Црвеног крста Добој, на име
финансирања за фебруар 2008. године, са позиције
Средства за финансирање Црвеног крста,
- Одлука број: 02-022-1-04-42/08 од 12.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за РК „Слога“ Добој, на име трош
кова путовања два додатна играча на утакмицу у
Луганск, са позиције Интервенције у области обра
зовања, културе и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-43/08 од 11.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 50.000,00 КМ за СРЦ „Преслица“ на име изми
рења раније створених обавеза обавеза и финанси
рања редовних активности, са позиције Средства
за финансирање развоја туризма,
- Одлука број: 02-022-1-04-44/07 од 12.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 10.738,26 КМ за „Енерготехника“ Добој, на име
реконструкције инсталације централног гријања
Музичке школе „Маркос Португал“, са позиције
Средства за учешће у санацији и изградњи шко
лских објеката,
- Одлука број: 02-022-1-04-45/08 од 14.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 10.703,46 КМ за Српску православну црквену
општину Стријежевица, на име помоћи за изградњу
цркве у Пакленици Доњој, са позиције Средства за
финансирање вјерских организација,
- Одлука број: 02-022-1-04-46/08 од 13.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за Исламску заједницу у БиХ, Уред
муфтије зеничког из Зенице, на име финансијске
помоћи за адаптацију пословне зграде муфтилука
зеничког, са позиције Средства за финансирање
вјерских организација,
- Одлука број: 02-022-1-04-49/08 од 18.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.000,00 КМ за Еколошко удружење грађана
„Преслица“ на име материјалних и текућих тро
шкова, са позиције Средства за финансирање дру
штвених организација и удружења грађана,
- Одлука број: 02-022-1-04-50/08 од 20.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 9.000,00 КМ замеџлис исламске заједнице Добој,
на име помоћи за изградњу куполе џамије у Кото
рском Горњем, са позиције Средства за финанси
рање вјерских организација,
- Одлука број: 02-022-1-04-51/08 од 20.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
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од 6.000,00 КМ за Удружење грађана Усора , на име
изградње канализације и проширења водовода,са
позиције Средства за одржавање водопривредних
објеката,
- Одлука број: 02-022-1-04-52/08 од 21.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за Кајак – кану клуб „Вал“ Добој, на
име помоћи за санацију оштећених клубских про
сторија, са позиције Интервенције у области обра
зовања, културе и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-55/08 од 21.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 6.195,40 КМ за ОО СДА Добој, на име фина
нсирања за први квартал 2008. године, са позиције
Средства за финансирање политичких организаци
ја,
- Одлука број 02-022-1-04-56/08 од 26.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 60.000,00 КМ за Општински спортски савез
Добој, на име финансирања санације постојеће по
длоге у дворани СШЦ у Добоју, са позиције – Сре
дства за финансирање физичке културе,
- Одлука број 02-022-1-04-58/08 од 28.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за Општински спортски савез Доб
ој, на име набавке спортске опреме ФК „Слога“, са
позиције – Средства за финансирање физичке ку
лтуре,
- Одлука број: 02-022-1-04-59/08 од 28.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за ФК „Озрен“ Пакленица“ , на име
помоћи за измирење раније створених обавеза и
редовних активности, са позиције Интервенције у
области образовања, културе и спорта,
- Одлука број 02-022-1-04-59/08 од 29.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 10.000,00 КМ за Општински спортски савез До
бој, на име помоћи за РК „СЛОГА“ , са позиције
Средства за финансирање физичке културе,
- Одлука број: 02-022-1-04-60/08 од 29.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 62.100,00 КМ за Риал шпед Добој Исток, за
изведене радове на асфалтирању локалног пута у
Липцу, дионица према Вртлићу, са позиције Сре
дства за реконструкцију и асфалтирање локалних
путева,
- Одлука број: 02-022-1-04-61/08 од 29.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 32.500,00 КМ за Риал шпед Добој Исток, за
изведене радове на асфалтирању локалног пута у
Текућицу, дионица према Дубоком Потоку, са по
зиције Средства за реконструкцију и асфалтирање
локалних путева,
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- Одлука број: 02-022-1-04-62/08 од 29.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 3.147,00 КМ за Меџлис исламске заједнице Добој,
на име помоћи за плаћање рачуна, са позиције Сре
дства за финансирање вјерских организација,
- Одлука број: 02-022-1-04-69/08 од 29.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.893,92 КМ за Општински спортски савез , на
име трошкова струје за дворану СШЦ Добој, са
позиције Интервенције у области образовања, ку
лтуре и спорта,
- Одлука број: 02-022-1-04-71/08 од 03.03.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 75.150,00 КМ за Удружење пензионера општине
Добој, на име једнократних новчаних помоћи за
социјално угрожене пензионере, са позиције Помоћ
социјално угроженим пензионрима,
- Одлука број: 02-022-1-04-72/08 од 03.03.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су 57.451,68 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на име
поправке и санације некатегорисаних путева на
Требави, са позиције Средства за одржавање лока
лних путева,
- Одлука број: 02-022-1-04-73/08 од 03.03.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 5.000,00 КМ за Српску православну црквену
општину Плочник, на име унутрашњег уређења
цркве, са позиције Средства за финансирање вјерс
ких организација,
- Одлука број: 02-022-1-08-2/08 од 31.01.2008. го
дине о ангажовању буџетских средстава у износу
од 50.000,00 КМ за Спомен храм рођења Пресвете
Богородице у Добоју, на име помоћи за израдње
Храма, са позиције Средства за изградњу спомен
обиљежја,
- Одлука број: 02-022-1-08-3/08 од 31.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 15.000,00 КМ за Општинску борачку органи
зацију, на име мјесечних примања и материјалних
трошкова, са позиције Средства за финансирање
Општинске борачке организације,
- Одлука број: 02-022-1-08-4/08 од 04.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 4.600,00 КМ за Општинску борачку органи
зацију, на име куповине божићних и новогодишњих
пакетића за дјецу породица погинулих бораца и
РВИ, са позиције Средства за финансирање Општи
нске борачке организације,
- Одлука број: 02-022-1-08-5/08 од 04.02.2008. го
дине о ангажовању буџетских средстава у износу од
6.800,00 КМ за Општинску борачку организацију,
на име прославе Међународне Нове године, са по

зиције Средства за финансирање Општинске бора
чке организације,
- Одлука број: 02-022-1-08-6/08 од 06.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 7.500,00 КМ за Организацију породица поги
нулих и заробљених бораца и несталих цивила
општине Добој, на име финансирања за први ква
ртал 2008. године, са позиције Средства за фина
нсирање Организације породица погинулих и заро
бљених бораца и несталих цивила општине Добој,
- Одлука број: 02-022-1-08-7/08 од 07.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 88.000,65 КМ за АД „Аутокомерц“ Добој, на име
куповине стана за стамбено збрињавање борачке
популације у складу са Програмом Владе за ста
мбено збрињавање бораца,
- Одлука број: 02-022-1-10-1/08 од 24.01.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 24.809,50 КМ за Удружење грађана“Јоховац“
за измирење обавеза за изградњу амбуланте у
Јоховцу, са позиције Средства за рјешавање про
блематике избјеглог и расељеног становништва и
повратника,
- Одлука број: 02-022-1-10-2/08 од 08.02.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у
износу од 50.000,00 КМ за УНДП на име учешћа
општине Добој у Пројекту реконструкције 27 по
родичних кућа за повратнике СУТРА ПЛОД / ИТБ
/ ДО / 002 , са позиције Средства за рјешавање про
блематике избјеглог и расељеног становништва и
повратника,
- Одлука број: 02-022-1-10-3/08 од 21.02.2008. го
дине о ангажовању буџетских средстава у износу од
26.465,30 КМ за ДОО „Вукадиновић“ Теслић, на име
израде пројектне документације водоснабдијевања
избјегличког насеља Гаврићи и Вила, са позиције
Средства за рјешавање 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:01-013-67/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,14.03.2008.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл.инж.
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37.
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
члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој, број:
10/05),
Скупштина општине Добој на сједници одржаној
14.03.2008. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о давању сагласности на
одлуке начелника општине
Члан 1.
Даје се сагласност на донесене одлуке начелника
општине о ангажовању новчаних средстава у пери
оду од 14.12.2007. године до 31.12.2007. године и то
следеће одлуке:
- Одлука број: 02-022-1-02-88/07 од 25.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.755,00 КМ за НТВ „Патриа“ ДОО Добој, на
име емитовања Хронике Добоја за мјесец децембар
2007. године, са позиције Трошкови информисања.
- Одлука број: 02-022-1-02-89/07 од 31.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 15.210,00 КМ за Радио Добој, на име услуге ре
ализације Хронике Добоја за мјесец новембар и
децембар 2007. године, са позиције Трошкови ин
формисања.
- Одлука број: 02-022-1-03-61/07 од 21.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.000,00 КМ за Савез општина и градова Репу
блике Српске, на име плаћање чланарине општине
Добој за 2007. годину, са позиције Остале уговоре
не услуге.
- Одлука број: 02-022-1-03-62/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 3.100,50 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на
име заступања по тужби АД „Добојинвест“ Добој
ради накнаде штете, са позиције Остале уговорене
услуге.
- Одлука број: 02-022-1-03-63/07 од 31.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 20.400,00 КМ за ДОО „Бијелић Петрол“ Добој,
на име испоруке горива за потребе Општинске из
борне комисије, са позиције Општинска изборна
комисија.
- Одлука број: 02-022-1-03-65/07 од 31.12.2007.
године о ангажовњу буџетских средстава у износу
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од 21.961,59 КМ за ГП „Грађ-промет“ Добој, на име
изведених радова на санацији Мјесних канцеларија
у општини Добој.
- Одлука број: 02-022-1-04-703/07 од 19.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 3.000,00 КМ за Амерички културни центар До
бој, на име обављања редовних активности на им
плементацији пројекта Амерички кутак, са пози
ције Средства за финансирање друштвених орга
низација и удружења грађана.
-Одлука број: 02-022-1-04-707/07 од 19.12.2008.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 12.850,00 КМ за „ДМС ГРАДЊА“ ДОО Добој, на
име изведених радова на објекту Дома младих Тр
њани, са позиције Средства за финансирање и ре
конструкцију објеката културе.
- Одлука број: 02-022-1-04-708/07 од 19.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.000,00 КМ за Удружење МДД „Мерхамет“ До
бој, на име помоћи у набавци пакетића социјално
угроженој дјеци поводом бајрамских празника, са
позиције Средства за финансирање друштвених
организација и удружења грађана.
- Одлука број: 02-022-1-04-709/08 од 20.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 45.728,00 КМ за ОО СДС Добој, на име финанси
рања за мјесец април, мај, јуни и јули 2007. године,
са позиције Средства за финансирање политичких
партија.
- Одлука број: 02-022-1-04-710/07 од 20.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 24.000,00 КМ за ЈП “Агенција за развој ма
лих и средњих предузећа општине Добој“, на име
измирења накнаде члановима Скупштине и Надзо
рног одбора и осталих обавеза, са позиције Средс
тва за финансирање Агенције за развој малих и
средњих предузећа општине Добој.
- Одлука број: 02-022-1-04-712/07 од 21.12.2007.
годиен о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.000,00 КМ за ЖОК „Никос Канбера“ Руданка,
на име помоћи за измирење трошкова такмичења у
првој одбојкашкој лиги РС, са позиције Средства за
финансирање физичке културе.
- Одлука број: 02-022-1-04-713/07 од 21.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у из
носу од 19.998,34 КМ за ЖГП Добој, на име изве
дених радова на објекту фискултурне сале у ОШ
„Милан Ракић“ Руданка, са позиције Средства за
финансирање санације и изградње школских обје
ката.
- Одлука број: 02-022-1-04-714/07 од 21.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.000,00 КМ за ОО Црвеног крста Добој, на име
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уплате средстава за редовне активности за мјесец
децембар 2007. године, са позиције Средства за фи
нансирање Црвеног крста.
- Одлука број: 02-022-1-04-715/07 од 21.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 61.776,00 КМ за ДОО „Јосиповић“ Добој, на
име изведених радова на поправци и санацији нека
тегорисаних путева на Озрену, са позиције Средства
за одржавање и заштиту локалних путева.
- Одлука број: 02-022-1-04-716/07 од 21.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.782,02 КМ за Општински спортски савез Добој,
на име плаћања фактуре ЗП „Електро-Добој“, са
позиције Интервенције у области образовања, ку
лтуре и спорта.
- Одлука број: 02-022-1-04-717/07 од 21.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.000,00 КМ за ФК „Слога“ Добој, на име помоћи
измирења текућих трошкова, са позиције Средства
за финансирање физичке културе.
- Одлука број: 02-022-1-04-722/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 4.130,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-723/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.100,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-724/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 4.160,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-725/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 6.812,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-726/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 8.601,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
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зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-727/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 4.960,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-728/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 4.632,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-729/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.750,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-730/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.490,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-731/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 9.056,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-732/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 13.700,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-734/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 1.500,00 КМ за МЗ Липац, на име уплате сре
дстава за издавање сагласности за изградњу водо
вода, са позиције Средства за одржавање водопри
вредних објеката.
- Одлука број: 02-022-1-04-736/07 од 26.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 3.416,84 КМ за МЗ Ритешић, на име измирења
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трошкова прикњучка на електро мрежу објекта
мјесне заједнице, са позиције Средства за финанси
рање мјесних заједница.
- Одлука број: 02-022-1-04-737/07 од 25.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 45.728,00 КМ за ОО СДС Добој, на име фина
нсирања за мјесец август, септембар, октобар, но
вембар и децембар 2007. године, са позиције Средс
тва за финансирање политичких партија.
- Одлука број: 02-022-1-04-744/07 од 31.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.571,90 КМ за Општински спортски савез Добој,
на име плаћања фактуре ЗП „Електро-Добој“, са
позиције Интервенције у области образовања, ку
лтуре и спорта.
- Одлука број: 02-022-1-04-758/07 од 31.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 23.658,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-766/07 од 31.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 4.264,40 КМ за ОО СДП БиХ Добој, на име
финансирања за четврти квартал 2007. године, са
позиције Средства за финансирање политичких
организација.
- Одлука број: 02-022-1-04-767/07 од 31.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 6.195,40 за ОО СДА Добој, на име финансирања за
четврти квартал 2007. године, са позиције Средства
за финансирање политичких организација.
- Одлука број: 02-022-1-04-768/07 од 31.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 2.112,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-773/07 од 31.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 8.676,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на
име програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2007. години, са по
зиције Средства за финансирање Фонда за развој и
унапређење пољопривредне производње.
- Одлука број: 02-022-1-04-776/07 од 31.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 32.460,48 КМ за „Интеграл Инжињеринг“ АД
Лакташи, на име извођења радова осигурања на
прилазном путу надвожњака преко пруге у Коста
јници.

Strana 77

- Одлука број: 02-022-1-04-777/07 од 31.12.2007.
године о ангажововању буџетских средстава у из
носу од 20.399,42 КМ за АД “Аутокомерц“ Добој,
на име грађевинских занатских радова на Дому ку
лту ре у МЗ Придјел Доњи, са позиције Средства за
финансирање реконструкције објеката културе.
- Одлука број: 02-022-1-04-778/07 од 31.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 6.973,93 КМ за ЈУ „Дом ученика“ Добој, на име
планираних средстава за новембар 2007. године, са
позиције Средства за финансирање трошкова Дома
ученика.
- Одлука број: 02-022-1-06-35/07 од 21.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 69.096,69 КМ за Унион Ауто доо Бања Лука, на
име куповине путничког возила Лагуна.
- Одлука број: 02-022-1-08-111/07 од 19.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 150.000,00 КМ за АД „Аутокомерц“ Добој, на име
куповине два стана из Програма Владе за стамбено
збрињавање борачке популације, са позиције Сре
дства за финансирање Програма Владе.
- Одлука број: 02-022-1-08-112/07 од 25.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 1.000,00 КМ за Савковић Срећка из Липца, са по
зиције Средства за помоћ породицама погинулих
бораца, РВИ и цивилних жртава рата.
- Одлука број: 02-022-1-08-114/07 од 24.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 64.987,83 КМ за ОДЈП „Градска топлана“ Добој,
на име прикључне таксе на систем централног гри
јања Стамбено пословног објекта Борачка, са по
зиције Програм општине за стамбено збрињавање
борачке популације.
- Одлука број: 02-022-1-08-116/07 од 25.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 15.000,00 КМ за Општинску борачку органи
зацију Добој, на име прославе Међународне Нове
године, са позиције Средства за финансирање Оп
штинске борачке организације.
- Одлука број: 02-022-1-10-45/07 од 14.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 50.000,00 КМ за УНДП, на име учешћа општине
у финансирању Пројекта обнова 27 породичних ку
ћа за повратнике СУТРА ПЛОД/ИТБ/ДО/002, са по
зиције Средства за учешће у реализацији заједни
чких пројеката са међународним организацијама.
- Одлука број: 02-022-1-10-46/07 од 25.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 37.880,00 КМ за „РИАЛ ШПЕД“ Добој Исток,
на име изведених радова на асфалтирању локалног
пута у МЗ Присаде, дионица до гробља, са позиције
Средства за реализацију активности за рјешавање
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проблематике избјеглог и расељеног становништва
и повратника.
- Одлука број. 02-022-1-10-48/07 од 31.12.2007.
године о ангажовању буџетских средстава у износу
од 39.429,00 КМ за ДОО „Елпром-Замбони“ Маглај,
на име изведених радова на инсталирању уличне
расвјете у МЗ Шеварлије, са позиције Средства за
рјешавање проблематике избјеглог и расељеног
становништва и повратника.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и об
јавиће се у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-68/08
Добој,14.03.2008.г.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл.инж.

38.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04,
42/05, 118/05), ~lana 30. Statuta op{tine Doboj
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj 5/05),
~lana 129. Poslovnika op{tine Doboj (“Slu
`beni glasnik op{tine Doboj” broj 10/05),
Skup{tina op{tine Doboj, na sjednici odr`a
noj 14. marta 2008. godine, donijela je

^lan 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa a
bi}e objavqena u “Slu`benom glasniku op{ti
ne Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-57/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

39.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу
прави («Службени гласник РС» број 101/04, 42/05,
118/05), члана 30. Статута општине Добој («Слу
жбени гласник општине Добој» број 5/05 ) , члана
129. Пословника општине Добој ( «Службени гла
сник општине Добој» број 10/05 ) , Скупштина оп
штине Добој је на сједници одржаној дана 14.март
2008. године донијела :

O Д Л У К У
о начину додјеле буџетских
средстава појединцима и
непрофитним организацијама
Члан 1.

^lan 2.

Овом одлуком утврђујe се начин додјеле буџет
ских средстава појединцима и непрофитним орга
низацијама :
- за школовање студената и ученика
- за помоћ социјално угроженим пензионерима
- за финансирање физичке културе
- за развој руралних подручја општине
- за финансирање политичких организација
- за финансирање развоја пољопривреде
- помоћ у рјешавању проблема избјеглог и расе
љеног становништва и повратника.
- за финансирање друштвених организација и
удружења грађана
- за финансирање вјерских организација
- за за финансирање потреба бораца РВИ и поро
дица погинулих, несталих бораца и цивилних жр
тава рата
- за финансирање активности младих
- за финансирање развоја туризма
- за капиталне помоћи

Ovla{}uje se na~elnik op{tine Doboj da
zakqu~i predmetni ugovor.

Члан 2.

ODLUKU
o davawu saglasnosti na
zakqu~ewe ugovora
^lan 1.
Daje se saglasnost za zakqu~ewe Ugovora o
povjeravawu poslova naplate takse za parki
rawe, kontrole parkirawa i odr`avawa parking prostora sa TPUP za zapo{qavawe inva
lidnih lica “SLOBODA” d.o.o. Doboj.

Одлуку о додјели стипендија доноси начелник
општине на приједлог Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности по проведеној процедури
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и критеријума утврђеним у одлуци о расписивању
конкурса.
Средства за стипендирање редовних ученика и
студената са подручја општине Добој додјељиваће
се :
- за ученике основних школа до 50,00 КМ
- за ученике средњих школа до 80,00 КМ
- за студенте до 120,00 КМ.
Изузетно на приједлог начелника општине, Ску
пштина општине својом одлуком може одобрити
једнократну помоћ студентима постдипломцима
до 2.000,00 КМ а за израду докторске дисертације
до 4.000,00 КМ.
Члан 3.
Помоћ социјално угроженим категоријама пе
нзионера оствариће се путем Удружења пензинера
Добој а по утврђеним критеријима и по проведеном
поступку од стране Удружења.
Члан 4.
Финансирање физичке културе вршиће се на
основу одлуке Скупштине општине Добој а распо
дјела средстава ће се одвијати путем Општинског
спортског савеза.
Општински спортски савез Добој ће на основу
свог Правилника о условима и критеријима вршити
расподјелу средстава спортским организацијама.
Члан 5.
Одобравање средстава за развој руралних по
дручја вршиће начелник општине на основу про
грама и приједлога Одјељења за привреду и дру
штвене дјелатности.
Члан 6.
Финансирање политичких организација врши
ће се на основу законом утврђених правила о фина
нсирању политичких организација које учествују у
власти органа локалне управе у оквиру утврђених
средстава .
Одлуку о расподјели средстава доноси начелн
ик општине на основу приједлога Одјељења за пр
ивреду и друштвене дјелатности.

Члан 7.
Финансирање развоја пољопривреде вршиће се
путем Фонда за развој пољоприврде на основу утв
рђених критеријума Фонда.
Члан 8.
Помоћ у рјешавању проблема избјеглог и расе
љеног становништва и повратника вршиће се на
основу годишњег програма активности за рјешава
ње проблематике избјеглог и расељеног становни
штва и повратника.
На основу Програма из става 1. овог члана наче
лник општине ће донијети одлуку о додјели средс
тава појединим категоријама.
Члан 9.
Средства за финансирање друштвених органи
зација и удружења грађана одобрава начелник опш
тине на основу утврђених критеријума и приједлога
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности а
након јавно објављеног конкурса.
Начелник општине може мимо утврђених кр
итеријума својом одлуком одобрити помоћ за фи
нансирање друштвених организација и удружења
грађана до износа од 1.500,00 КМ.
Члан 10.
Одлуку о финансирању вјерских организација
доноси начелник општине на основу захтјева и
приложених пројеката а на приједлог Одјељења за
привреду и друштвене делатности.
У току једне календарске године по једном
вјерском објекту може се одобрити максимално
15.000,00 КМ .
Члан 11.
Средства за финансирање потреба бораца , РВИ ,
породица погинулих и несталих бораца , цивилних
жртава рата и осталих учесника отаџбинског рата
одобрава начелник општине на основу Програма
и приједлога Одјељења за борачко-инвалидску за
штиту..
Члан 12.
Финансирање активности младих на подручју
општине Добој вршиће се на основу Програма до
несеног од стране Савјетодавног одбора младих.
Одлуку о додјели средстава доноси начелник
општине.
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Члан 13.
Додјела средстава намијењених за развој тури
зма вршиће се по програмима Туристичке органи
зације општине Добој и ЈП Спортско- рекреациони
центар „ Преслица“ Добој .
Члан 14.
Средства намијењена за капиталне помоћи одо
бриће начелник општине на основу програма и пр
иједлога надлежног одјељења.
Члан 15.
Надзор над провођењем ове одлуке вршиће
Одјељење за финансије општине Добој и Надзорни
одбор Скупштине општине Добој.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број 01-013-65/08
Добој, 14.03.2008. г.
			

Broj 3
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић дипл.инж.

40.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04,
42/05), ~lana 30. stav 1. alineja 11. Statuta op
{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Do
boj”, broj: 5/05) Skup{tina op{tine Doboj, na
sjednici odr`anoj danа 14. марта 2008. године,
donijela je

ODLUKU
o anga`ovawu buxetskih sredstava
^lan 1.
Odobrava se anga`ovawe nov~anih sredstavа
Д.О.О. „Копласт“ Осјечани у износу од 30.000,00
КМ (тридесетхиљада конвертибилних марака) бе
сповратно у сврху финансирања трошкова укњи
жавања имовине на своје име у књиге катастра

и грунтовнице ради стицања услова за подизање
кредита неопходног за покретање производње, са
измијењеним асортиманом производа за већи број
купаца.
^lan 2.
Oбавеза ДОО „Копласт“ Осјечани као корисника
средстава је да их намјенски утроши и задржи
постојећи број радника (29) у наредних 12 мјесеци.
Члан 3.
Одобрена средства ангажоваће се на терет орга
низациони код 0028150 – Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, економски код 614 200 –
подршка – грантови привредним активностима у
руралном подручју.
Реализација ових средстава извршиће се пре
носом средстава на жиро рачун Д.О.О. „Копласт“
Осјечани, број: 1610400004080005 код Раифajзен
банке.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да закључи
Уговор са Д.О.О. „Копласт“ Осјечани којим ће се
ближе регулисати међусобна права и обавезе из
одлуке.
^lан 3.
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a
objavi}e se u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Brој:01-013-69/08
Doboј, 14.03.2008. г.
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.
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41.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samo
upravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04,
42/05, 118/05), ~lana 30. stav 1. alineja 11. Statuta op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj: 5/05) i ~lana 129. Poslovnika
Skup{tine op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 10/05) Skup{tina
op{tine Doboj, na sjednici odr`aној 14. марта
2008. godine, donijela je

42.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samo
upravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04,
42/05, 118/05), ~lana 30. stav 1. alineja 11. Statuta op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj: 5/05) i ~lana 129. Poslovnika Sk
up{tine op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik
op{tine Doboj”, broj: 10/05) Skup{tina op
{tine Doboj, na sjednici odr`anoj 14. марта
2008. godine, donijela je

ODLUKU
o anga`ovawu nov~anih sredstava

ODLUKU
o anga`ovawu nov~anih sredstava

^lan 1.

^lan 1.

Odobrava se anga`ovawe nov~anih sredsta
va u iznosu od 2.000,00 (двијехиљаде) KM na iме
Здравко Ђуричић, улица Кајмакчаланска 3/4, Добој,
као помоћ при школовању на посдипломском сту
дију на Економском факултету Бања Лука, Одсјек
свјетска трговина и европска унија.

Odobrava se anga`ovawe nov~anih sredstava u iznosu od 17.400,00 (седамнаестхињадачети
ристотине) KМ Удружењу породица са четворо и
више дјеце „Будућност 4“ na iме једнократне по
моћи од по 200,00 КМ члановима удружења - поро
дицама са четворо и више дјеце.

^lan 2.
Odobrena sredstva tereti}e potro{a~ku jedinicu 0028120, grupa konta 614 200, podekonomski kod 120 013 – pomo} u {kolovawu studenata
i u~enika.
Odobrena sredstva uplati}e se na teku}i
ra~uн Здравко Ђуричић код НЛБ Развојна банка,
број: 562-005-80246330-31.
^lan 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
a objavi}e se u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013- /08
Doboj,14.03.2008. g.
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

^lan 2.
Odobrena sredstva tereti}e potro{a~ku
jedinицу 0028150 Одјељење за привреду и дру
штвене дјелатности, grupa konta 614 300, pode
konomski kod 150 013 –средства за учешће у фи
нансирању друштвених организација и удружења
грађана.
Члан 3.
Реализација одлуке извршиће се преносом сре
дстава на жиро рачун Удружења породица са четворо
и више дјеце „Будућност 4“, број: 5513011127738175
код АД Бањалучке банке.
^laн 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
a objavi}e se u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-74/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14.03.2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
		
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.
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43.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samo
upravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04,
42/05, 118/05), ~lana 30. stav 1. alineja 11. Statuta op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj: 5/05) i ~lana 129. Poslovnika
Skup{tine op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 10/05) Skup{tina
op{tine Doboj, na sjednici odr`anoj 14. марта
2008. godine, donijela je

44.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samo
upravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04,
42/05, 118/05), ~lana 30. stav 1. alineja 11. Statuta op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj: 5/05) i ~lana 129. Poslovnika
Skup{tine op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 10/05) Skup{tina
op{tine Doboj, na sjednici odr`anoj 14. марта
2008. godine, donijela je

ODLUKU
o anga`ovawu nov~anih sredstava

ODLUKU
o anga`ovawu nov~anih sredstava

^lan 1.

^lan 1.

Odobrava se anga`ovawe nov~anih sredstava
u iznosu od 2.000,00 (двијехиљаде) KM Суботић
др Александру запосленом у Општој болници
„Свети Апостол Лука“ Добој, на име финансирања
завршетка магистарског студија из хирургије у
Београду.

Odobrava se anga`ovawe nov~anih sredsta
va u iznosu od 2.000,00 (двијехиљаде) KM Вукоје
вић Душки из Руданке, на име финансирања пост
дипломских студија на Економском факултету у
Бањој Луци, смјер финансијски менаџмент.
^lan 2.

^lan 2.
Odobrena sredstva tereti}e potro{a~ku jedinicu 0028120, grupa konta 614 200, podekonomski kod 120 013 – pomo} u {kolovawu studenata
i u~enika.

Odobrena sredstva tereti}e potro{a~ku jedinicu 0028120, grupa konta 614 200, podekonomski kod 120 013 – pomo} u {kolovawu studenata
i u~enika.
^lan 3.

^lan 3.
Odobrena sredstva uplati}e se na te
ku} i ra~ uн Суботић др Александра број:
5675415002480027.
^lan 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
a objavi}e se u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-75/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14.03.2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
		
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

Odobrena sredstva uplati}e se na teku}i
ra~uн Вукојевић Душке, број: 1533939038.
^lan 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
a objavi}e se u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-76/08
Doboj, 14.03.2008. g.

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

45.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj sa
moupravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04,
42/05, 118/05), ~lana 30. stav 1. alineja 11. Statu-
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ta op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj: 5/05) i ~lana 129. Poslovnika
Skup{tine op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 10/05) Skup{tina
op{tine Doboj, na sjednici odr`anoj 14. марта
2008. godine, donijela j e

ODLUKU
o anga`ovawu nov~anih sredstava
^lan 1.
Odobrava se anga`ovawe буџетских sredstava u сврху помоћи породицама за треће, четврто и
свако наредно рођено дијете у мјесечном износу од
по 100,00 (стотину) КМ, као стимулисање повећања
наталитета на подручју општине Добој.
^lan 2.
Право на новчану помоћ, из члана 1. ове одлуке,
остварују породице до навршене једне године жив
ота новорођеног дјетета.
Члан 3.
Odobrena sredstva tereti}e potro{a~ku
jedinицу 0028150 Одјељење за привреду и дру
штвене дјелатности, grupa konta 614 300, pode
konomski kod 150 013 – средства за учешће у фи
нансирању друштвених организација и удружења
грађана.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
^laн 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
a objavi}e se u “Slu`benom glasniku op{tine
Dobој“, а примјењиваће се на дјецу рођену од 01.
априла 2008. године.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-77/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14.03.2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
		
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

46.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 2. Zakona
o lokalnoj samoupravi («Slu`beni glasnik RS»,
broj: 101/04, 42/05), ~lana 30. Statuta Op{tine
Doboj («Slu`beni glasnik op{tine Doboj», broj:
5/05), Skup{tina op{tine Doboj je na sjednici
odr`anoj dana 14.03.2008.godine, donijela:

O D L U K U
o anga`ovawu nov~anih sredstava
radi izmirewa obaveza po osnovu
Odluke o dopunskim pravima
boraca, ratnih vojnih invalida
i porodica poginulih boraca
^lan 1.
Odobrava se anga`ovawe nov~anih sredstava
u iznosu od 26.950,00 (dvadeset{esthiqadadeve
tstopedeset) KM radi izmirewa obaveza prema
korisnicima dopunskih prava utvr|enih Odlukom o dopunskim pravima boraca, RVI-a i porodica poginulih boraca («Slu`beni glasnik
op{tine Doboj», broj: 1/06.) nastalih u periodu
avgust 2007. do februar 2008.godine.
^lan 2.
Odobrena sredstva }e se isplatiti iz buxeta
op{tine Doboj i tereti}e potro{a~ku jedinicu
0028180, grupa konta 614200 Sredstva za pomo}
porodicama poginulih i nestalih boraca, RVI,
civilnih `rtava rata i u~esnika rata.
Isplata pojedina~nim korisnicima }e se
izvr{iti na teku}e ra~une na osnovu spiska korisnika, koji }e Odjeqewu za finansije dostaviti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu.
Za provo|ewe ove Odluke zadu`uje se Odjeqe
we za finansije op{tine Doboj.
^lan 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u Slu`benom glasniku op{tine
Doboj.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj:01-013-79/08
Doboj, 14.03.2008.g.
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi},dipl.in`.
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47.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04,
42/05 i 118/05), ~lana 30. Statuta op{tine Do
boj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj
5/05), Skup{tina op{tine Doboj, na sjednici
odr`anoj 14. marta 2008. godine, donosi

48.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04,
42/05 i 118/05), ~lana 30. Statuta op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 5/05), Skup{tina op{tine Doboj, na sjednici odr`anoj 14. marta 2008. godine, donosi

ODLUKU
o preuzimawu prava i
obaveza biv{eg Gradskog
narodnog odbora Doboj

ODLUKU
o preuzimawu prava i
obaveza biv{eg Narodnog
odbora op{tine Doboj

^lan 1.

^lan 1.

Op{tina Doboj, kao pravni sqedbenik, pre
uzima prava i obaveze biv{eg Gradskog narodnog odbora Doboj.

Op{tina Doboj, kao pravni sqedbenik, pre
uzima prava i obaveze biv{eg Narodnog odbora
op{tine Doboj.

^lan 2.

^lan 2.

Pod preuzimawem iz ~lana 1. ove Odluke po
drazumijeva se preuzimawe nekretnina ozna~e
nih sa k.~. br. 361/3 “Bara mala” livada povr
{ine 226 m2 upisana u z.k.ul. 1030 k.o. Doboj.

Pod preuzimawem iz ~lana 1. ove Odluke
podrazumijeva se preuzimawe nekretnina ozna
~enih sa:
- k.~. br. 602/3 “Sredwe poqe” wiva povr{ine
500 m2 ,
- k.~. br. 602/5 “Sredwe poqe” oranica po
vr{ine 2.000 m2, i
- k.~. br. 602/8 “Usora” wiva povr{ine 1.016 m2,
sve upisano u z.k.ul. 193 k.o. Doboj.

^lan 3.
Na osnovu ove Odluke izvr{i}e se brisawe
prava upravqawa na nekretninama iz ~lana 2.
ove Odluke sa biv{eg Gradskog narodnog odbora Doboj, a upisati pravo raspolagawa na Op
{tinu Doboj.
^lan 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-60/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

^lan 3.
Na osnovu ove Odluke izvr{i}e se brisawe
prava upravqawa na nekretninama iz ~lana 2.
ove Odluke sa Narodnog odbora op{tine Doboj, a
upisati pravo raspolagawa na Op{tinu Doboj.
^lan 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-61/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.
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49.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04,
42/05, 118/05), ~lana 30. Statuta op{tine Doboj
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj
5/05), Skup{tina op{tine Doboj, na sjednici
odr`anoj 14. marta 2008. godine, donosi

ODLUKU
o preuzimawu prava i obaveza
biv{eg Narodnog odbora
gradske op{tine Doboj
^lan 1.
Op{tina Doboj, kao pravni sqedbenik, pre
uzima prava i obaveze biv{eg Narodnog odbora
gradske op{tine Doboj.
^lan 2.

op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj 5/05) i ~lana 129. Poslovnika op
{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj” broj 10/06), Skup{tina op{tine Doboj, na
sjednici odr`anoj 14. marta 2008. godine, donosi

ODLUKU
o neprihvatawu ponude
^lan 1.
Ne prihvata se ponuda Majstorovi} Ivana
Ante za nekretnine ozna~ene kao
- k.~. 121/05 ku}i{te Bara wiva 1. klase
povr{ine 38 a 49m2
- k.~. 121/14 ku}i{te Bara dvori{te ku}a i
zgrada povr{ine 3 a i 89 m2
- k.~. 1210/16 ku}i{te Bara pa{wak povr{ine
1 a i 75 m2
koje su Skup{tini op{tine Doboj ponu|ene
po cijeni od 35.000,00 KM.

Pod preuzimawem iz ~lana 1. ove Odluke
podrazumijeva se preuzimawe nekretnina ozna
~ena sa:
- k.~. br. 1101/3 “Rajtovac” oranica povr{ine
2.470 m2 upisana u z.k.ul. 202 k.o. Doboj.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa
a bi}e objavqena u “Slu`benom glasniku op{t
ine Doboj”.

^lan 3.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ

Na osnovu ove Odluke izvr{i}e se brisawe
prava upravqawa na nekretninama iz ~lana 2.
ove Odluke sa Narodnog odbora gradske op{t
ine Doboj, a upisati pravo raspolagawa na Op
{tinu Doboj.
^lan 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-62/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

50.
Na osnovu ~lana 8 stav 3. Zakona o gra|evi
nskom zemqi{tu Republike Srpske (“Slu`beni
glasnik RS”, broj 112 /06), ~lana 30. Statuta

^lan 2.

Broj: 01-013-70/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`

51.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу
прави («Службени гласник РС» број 101/04, 42/05,
118/05), члана 30. Статута општине Добој («Служ
бени гласник општине Добој» број 5/05), члана 129.
Пословника општине Добој («Службени гласник
општине Добој» број 10/05), Скупштина општине
Добој је на сједници одржаној дана 14. марта 2008.
године усвојила:

ПРАВИЛНИК
о јавним паркиралиштима
Члан 1.
Овим Правилником се прописују начини избора
правног лица којем ће бити повјерени послови
управљања јавним паркиралиштима (у даљем
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тексту: паркиралишта), основна начела прописне
организације и кориштења паркиралишта као и
могући модуси наплате накнаде за њихово кориш
тење.
Осим тога, Правилником се утврђују и случајеви
у којима ће се користити направа за блокирање то
чкова моторних возила као и о правила поступка
која том приликом морају поштовати лица овлаш
тена за ове радње.
Члан 2.
Правно лице које ће управљати паркиралиштима
може одредити Скупштина oпштине или се избор
истог врши путем јавног надметања.
Са одређеним или изабраним правним лицем,
Начелник Општине закључује уговор којим се бли
же одређују међусобна права и обавезе.
Члан 3.
Управљање паркиралиштима осим организова
ња и наплате таксе за паркирање обухвата и : оби
љежавање појединачних паркинг мјеста на асфалту
или бетону, насипање и равнање, чишћење, кошење
траве, постављање рампи, постављање паркинг
сатова, наплатних кућица, организација наплате и
друге активности везане за правилно функциони
сање и побољшање паркирања.
Члан 4.
Паркиралишта могу бити уређена за паркирање
возила на улици и ван улице.
Паркиралишта ван улице могу бити отвореног
и затвореног типа.
Отворена паркиралишта су она паркиралишта
која због саобраћајне ситуације није могуће физи
чким препрекама затворити.
Затворена паркиралишта су она паркиралишта
која се у циљу контроле улаза и излаза возила могу
физички затворити а да се не ремете нормални то
кови саобраћаја.
Члан 5.
Паркиралишта морају бити означена саобраћа
јном сигнализацијом у складу са прописима о бе
збједности саобраћаја на путевима.
Паркиралишта на којима се врши наплата та
ксе за паркирање морају имати ознаку о времену

наплате таксе за паркирање, цијени и допуштеном
времену паркирања.
Члан 6.
Паркиралишта на којима се врши наплата а која
имају асфалтну или бетонску подлогу обиљежавају
се бијелом бојом.
Члан 7.
Уласком на паркинг мјесто односно на парки
ралиште корисник паркиралишта, власник или во
зач аута, прихвата опште услове прописане овим
Правилником.
Члан 8.
Наплата таксе за паркирање може се вршити ру
чном наплатом, системом аутомата – паркинг са
това, полуаутоматском и аутоматском наплатом.
Члан 9.
Наплата таксе за паркирање системом аутомата
– паркинг сатова може се примјенити на парки
ралиштима гдје су обиљежена појединачна парки
нг мјеста.
Наплата таксе за паркирање на паркиралиштима
из става 1. овог члана врши се радним даном у вр
мену од 7,00 до 18,00 часова и суботом у времену
од 7,00 до 15,00 часова.
Наплата паркирања гдје се обавља ручна напла
та врши се у периоду од 7,00 до 15,00 часова свим
данима осим недјеље.
Члан 10.
Такса за паркирање на паркиралиштима са си
стемом аутомата-паркинг сатова износи 0,50 КМ за
први час паркирања, а 1,00 КМ за сваки наредни
час паркирања.
Такса за паркирање на паркиралиштима са
ручном наплатом износи 1,00 КМ за свако поједи
начно паркирање и подразумијева осмочасовно ко
риштење свих површина са оваквим начином на
плате.
Такса за паркирања у виду мјесечне карте,
која се може користити на свим паркиралиштима,
износи 100,00 КМ а годишње 1.000,00 КМ.
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Такса за паркирање у виду мјесечне паркинг
карте,која се користи само на паркиралиштима са
ручном наплатом износи 30,00 КМ.
Паркинг карта обавезно садржи назив Општине
у чије име и за чији рачун одређено правно лице
управља паркиралиштима, серијски број те друге
знакове којима се обиљежава година, мјесец, дан и
вријеме коришћења паркинга и цијена.

- ако не купи паркинг карту;
- ако прекорачи вријеме паркирања регистровано
на паркинг карти;
- ако не истакен важећу паркинг карту са унутра
шње стране вјетобранског стакла на видно мјесто.
Корисником паркиралишта сматра се возач или
власник возила који је евидентиран у одговарајућим
евиденцијама Министарства унутрашњих послова.

Члан 11.

Члан 17.

На паркиралиштима са било којим системом наплате
може се према потреби обављати и ручна наплата.

У случају повреде одредби претходног члана
извршиће се блокирање возила направом за блоки
рање точкова возила.

Члан 12.
Корисник паркиралишта унапријед плаћа таксу
за паркирање за тражено вријеме паркирања, а код
напуштања паркиралишта, осим код полуаутома
тске наплате, доплаћује накнаду за прекорачење
допуштеног времена паркирања.
Члан 13.
Код затворених паркиралишта с полуаутома
тском наплатом такса за паркирање се обрачунава
према подацима са улазног листића и наплаћује се
код излаза из паркиралишта.
Кориснику паркиралишта без улазног листића
биће обрачунато вријеме од почетка радног времена
паркиралишта.
Члан 14.
Код аутоматске наплате корисник паркиралишта,
количином убачених кованица у аутомат, одређује
дужину плаћеног паркирања или скидањем коли
чине новца са чип картице.
Члан 15.
Правилност коришћења паркиралишта (истицање
паркинг карте, вријеме задржавања и чувања листића)
контролишу овлаштени радници правног лица коме
је повјерено управљање паркиралиштима.
Члан 16.
Корисник паркиралишта чини повреду одредаба
општих услова кориштења паркиралишта пропи
саних овим Правилником:

Члан 18.
Послове блокирања возила врше овлаштени ра
дници правног лица коме је повјерено управљање
паркиралиштима.
Члан 19.
Блокирање ће се извршити и ако је возило па
ркирано супротно одредбама Закона о безбједности
саобраћаја, Одлуке о комуналном реду и одредбама
овог Правилника.
Члан 20.
У случају из претходног члана употребу направе
за блокирање точкова возила одређује овлаштени
радник полиције или комуналне полиције.
Члан 21.
Код блокирања возила овлаштени радник је ду
жан на предње стакло ставити наљепницу да је во
зило блокирано са упутама шта возач мора учинити.
Текст наљепнице исписан је на српском језику ,
ћириличним и латиничним писмом.
Члан 22.
Премјештање блокираног возила из члана 17.
извршиће се на крају радног времена паркиралишта,
а из члана 19. на крају смјене овлаштеног радника.
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Члан 23.
Приликом блокирања возило се снима фото
графским апаратом у сврху доказивања учињеног
прекршаја односно повреде општих услова, као и
стања самог возила.
Члан 24.
Трошкове премјештања возила на друго мје
сто и накнаду за смјештај тих возила, односно
блокирање и деблокирање возила сноси власник
возила, односно корисник возила.
Трошкови блокирања и деблокирања возила из
члана 19. уплаћују се на Буџет Општине.
Возач или власник возила, или друго лице које
оштети направу за блокирање точкова дужно је да
надокнади штету.
Члан 25.
Трошкови блокирања и деблокирања износе :
а.) блокирање и деблокирање путничких ауто
мобила 30,00 КМ;
б.) блокирање и деблокирање возила до 3,5 тона
40,00 КМ;
ц.) блокирање и деблокирање теретних возила,
аутобуса 50,00 КМ.
и других возила
Члан 26.
За паркирање возила инвалида осигурава се
одређени број паркинг мјеста на којима се не плаћа
такса за паркирање.
Таксу за паркирање, на мјестима из претходног
става, не плаћају лица која посједују паркинг карту
за инвалидне особе.

4. Дистрофија и остала неуромишићна обољења
доњих екстремитета 80% и изнад, дегенеративне
болести које имају прогресивно дјеловање на доње
екстремитете 80% и преко оштећење;
5. Родитељи, старатељи особа са инвалидитетом
наведених дијагноза, али само за потребе и уз
присуство особе која је то право остварила;
6. Возила удружења – савеза особа са инвали
дитетом само у случају превоза особа са инвали
дитетом.
Члан 28.
Прилком кориштења ове паркинг карте, лице
које је остварило право на добијање карте мора
бити присутно у возилу.
Вријеме кориштења мјеста за паркирање
намијењених за инвалидне особе се ограничава на
3 (три) сата.
Против лица која злоупотребе паркинг карту за
инвалидне особе предузеће се мјера одузимања исте.
Члан 29.
Захтјев за издавање карте за инвалидне особе
подноси се путем удружења односно савеза инва
лида чији је подносилац захтјева члан.
Уз захтјев за издавање паркинг карте за
инвалидне особе заинтересовано лице прилаже :
- љекарско увјерење о инвалидности;
- двије слике.
Члан 30.
Паркинг карта за инвалидне особе садржи : по
датке о кориснику односно лицу које оставрује пра
во, фотографију корисник, серијски број, упутство
о начину корштења и назив органа – предузећа које
издаје паркинг карту.

Члан 27.
Право на добијање паркинг карте за инвалидне
особе остварују :
1. Све врсте плегија (qudri, para, tetra, mono,
hemo) без обзира на начин настанка инвалидитета
уколико је инвалидност 80% и изнад доњих екстре
митета;
2. Дјечија парализа, церебрална парализа, Парки
нсонова болест, ампутација доњих екстремитета
гдје је инвалидност 70% и већа;
3. Слијепа лица;

Члан 31.
Наплате таксе за паркирање ослобођена су слу
жбена возила Министарства унутрашњих послова,
хитне помоћи и ватрогасна возила за вријеме
интервенција.
Члан 32.
На паркиралиштина на којима је уведена наплата
таксе за паркирање искључено је чување возила те
одговорност за настала оштећења или крађу.
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Члан 33.

Члан 34.

Наплату таксе за паркирање обављаће овлаште
ни радници који морају имати пластифициране
идентификационе легитимације на којима је испи
сан назив правног лица које управља јавним пар
киралиштима, име општине Добој, серијски број,
име и презиме и фотографију овлаштеног лица.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број 01-013-58/07
Добој,14.03.2008. г.
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић дипл.инж.

52.

На основу члана 14. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 11/95, 18/95 и 51/02) и члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник Општине Добој „ број:
5/05 ) Скупштина општине Добој, на седници одржаној 14.03.2008. године, д о н о с и

ПРОГРАМ

ОДРЖАВАЊА И ОБНАВЉАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2008 ГОДИНУ

Р.бр.
1.
1.

ВРСТА

ПОСЛОВА

Јед. мере

Количина

Износ у КМ са ПДВ

3.

4.

5.

2.
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

645.000

1.1

Чишћење асфалтних површина

м²

12.549.324

205.000

1.2

Чишћење зелених површина

м²

5.333.330

80.000

1.3

Кошење зелених површина

м²

970.000

32.000

1.4

Орезивање и окопавање шибља, растиња ...

m²

32.857

8.000

1.5

Шишање живе ограде

м

9.000

24.000

1.6

Одвоз смећа на депонију

тура

1.130

108.000

1.7

Прање улица

м³

10.280

22.000

1.8

Обнављање јавних зелених површина (сeјање
траве, обнављање живе ограде,садња сезонског
цвећа, , крчење ...)

паушал

-

129.000

Наводњавање зелених јавних површина

м³

9.350

20.000

1.9
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Ванредни послови:
а) Сеча стабала
б) Постављање и скидање застава,
транспарената и сл.
в) Премазивање резова фунгицидом и
калемарским воском
г) Остало

2.
2.1
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17.000
ком

5

ком

16

ком
паушал

50
-

ОДРЖАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА
СИГНАЛИЗАЦИЈОМ

450.000

Санација оштећених саобраћајница, крпљење
ударних рупa-100.000КМ, асфалтирање кратких
деоница- 100.000КМ

м²

8.300

200.000

2.2

Замена ивичњака на градским саобраћајницама

м

1.960

50.000

2.3

Обнављање хоризонталне сигнализације

м²

3.079

30.000

2.4

Обнављање вертикалне сигнализације

комада

129

10.000

2.5

Одржавање семафорске сигнализације

паушал

-

100.000

2.6

Модернизација семафора

комада

2

60.000

3.

ОДРЖАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

600.000

Редовно одржавање јавне расвете(замена
сијалица, пригушница, уклопних сатова,
осигурача, прање и антикорозиона заштита
стубова јавне расвете, замена стубова и каблова,
... на подручју општине Добој

паушал

-

150.000

3.2

Утрошена електрична енергија за јавну расвету
на подручју општине Добој

Кwh

1.624.900

350.000

3.3

Обнова и санација јавне расвете.

3.1

100.000
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ОДРЖАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ
ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ
ВОДА
Генерално чишћење механичког талога
(шљунка, метала, стакла,...) у канализационом
систему: у делу Немањине улице, од
раскрснице са Карађорђевом улицом до
раскрснице са улицом Краља Александра. У
делу Карађорђеве улице, од раскрснице са
Немањином улицом, поред зелене пијаце према
Орашју, и у улицама: Орашје, Николе Пашића,
Кнеза Милоша, Николе Тесле и Војводе
Мишића.

час

1,010

95.000

4.2

Чишћење сливника и уливних грађевина

час

640

4.3

Превентивно чишћење канализационог система

час

159

60.000
15.000

ком

4

10.000

Ком

49

15.000

час

280

паушал

-

4.
4.1

4.4
4.5

4.6

Израда уливних грађевина на потоцима који се
уливају у канализациони систем града
Набавка и уградња каналских арматура
Управљање прецрпном станицом за отпадне
и падавинске воде у време великх вода реке
Босне.

4.7

Реконструкција канализационог вода од хотела
„Босна“ до СШЦ (ул. Кнеза Лазара).

5.

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

5.1

Помоћ заједницама етажних власника за
инвестиционо и текуће одржавање заједничких
делова стамбених зграда

390.000

15.000
180.000

588.000
Бр.
зграда

30

250.000

5.2

Одржавање пословних простора и гаража у
власништву општине

број

П.129
Г. 397

30.000

5.3

Зимска служба

дан

121

30.000

5.4

Замена оштећених парковских клупа и уградња
нових

ком.

75

15.000

5.5

Замена оштећених посуда за смеће и
постављање нових

ком.

300

15.000

5.6

Обележавање: „5.јуна“, „ 22.априла“, „ 22.
септембра“

дан

3

5.000

5.7

Награда за најуређенији врт и балкон

број

10

5.000

5.8

Уништавање амброзије

м²

250.000

20.000
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Декорација града за време празника

паушал

-

8.000

5.10

Заштита јавних зелених површина (метални
или бетонски стубићи и сл.)

ком

2.000

15.000

5.11

Чишћење корита река,потока

паушал

-

15.000

5.12

Санација клизишта и потпорних зидова

број

2

80.000

5.13

Санација надстрешница за аутобуска
стајалишта

број

20

30.000

5.14

Учешће у финансирању пројеката са листе
еколошких приоритета из ЛЕАП-а ( локални
еколшки акциони план)

паушал

-

5.15

Израда и постављање паноа са мапама града
(двостране).

Ком

3

5.16

Израда програма за евиденцију, обрачун и
наплату комуналних услуга

ком

1

УКУПНО

1+2+3+4+5

20.000
20.000
30.000
2.673.000

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-97/08
Добој, 14.03.2008. године

			
		
			

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл.инж.

53.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi («Sl.glasnik RS», broj: 101/04, 42/05.),
~lana 30. Statuta Op{tine Doboj (Sl. glasnik
Op{tine Doboj», broj: 5/05. Skup{tina op{tine
Doboj na sjednici odr`anoj dana 14.03.2008. godine, donijela je:

porodicama poginulih i nestalih boraca, RVI,
civilnih `rtava i u~esnika rata.

P R O G R A M
dodjele nov~ane pomo}i
porodicama poginulih i nestalih
boraca, ratnih vojnih invalida,
civilnih `rtava i u~esnika
rata za period 2008 – 2012. god.

1. da imaju prebivali{te na podru~ju Op{t
ine Doboj;
2. porodice poginulih, RVI, civilne `rtve
rata, u~esnici rata, studenti i u~enici ~iji su
roditeqi poginuli borci, RVI, C@R i u~esn
ici rata.

I - OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovim Programom ure|uju se uslovi, na~in i
visina nov~anih sredstava za dodjelu pomo}i

^lan 2.
Prava utvr|ena ovim Programom mogu ostvariti lica iz ~lana 1. Programa pod uslovom:

II - POSTUPAK ZA OSTVARIVAWE
PRAVA
^lan 3.
Postupak za ostvarivawe prava provodi se
na osnovu podnesenih pismenih zahtjeva stra
nke, Op{tinskoj bora~koj organizaciji.
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^lan 4.
Uz zahtjev za jednokratnu pomo} stranka
treba da prilo`i kopiju li~ne karte, kao i
rje{ewe koje potvr|uje da navedeno lice pripada kategoriji iz ~lana 1. Programa, kao i razlog zbog ~ega je potrebna nov~ana pomo}.
^lan 5.
Komisija Op{tinske bora~ke organizacije
utvrdit }e opravdanost zahtjeva te predlo`iti
Na~elniku Op{tine Doboj visinu nov~ane pomo}i.
^lan 6.
Navedeni iznos nov~ane pomo}i nebi trebao
da pre|e iznos od 900,00 KM.
^lan 7.
Ukoliko Komisija Op{tinske bora~ke organizacije predlo`i Na~elniku Op{tine Do
boj nov~anu pomo} ve}u od planiranog iznosa
(900,00 KM), odluku o predlo`enoj visini no
v~ane pomo}i donosi SO-e Doboj.
III - OBEZBJE\EWE NOV^ANIH
SREDSTAVA

IV - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 11.
Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana
objavqivawa u Slu`benom glasniku Op{tine
Doboj.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj:01-013-81/08.
PREDSJEDNIK
Doboj,14.03.2008.god. SKUP[TINE OP[TINE

Enes Suqkanovi},dipl.in`.
54.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samo
upravi (“Sl. glasnik RS”, broj: 101/04, 42/05) i
~lana 30. Statuta op{tine Doboj (“Sl. glasnik
op{tine Doboj”, broj 5/05) Skup{tina op{ti
ne Doboj, na sjednici odr`anoj dana 14. 03. 2008.
godine, donijela je:

PROGRAM
Op{tine Doboj za stambeno
zbriwavawe bora~ke kategorije
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.

^lan 8.
Sredstva potrebna za ostvarivawe prava
propisanih ovim Programom obezbje|uju se u
budxetu op{tine.

Ovim Programom ure|uju se uslovi, na~in i
visina nov~anih sredstava za rje{avawe stambenih pitawa porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i u~esnika rata.

^lan 9.

^lan 2.

Isplata primawa predvi|ena Programom
vr{i}e se na osnovu planiranih sredstava u
Budxetu za fiskalnu godinu.

Prava utvr|ena ovim Programom mogu ostvariti lica iz ~lana 1. Programa pod uslovom:
1. da imaju prevbivali{te na podru~ju op{
tine Doboj;
2. da su stambeno nezbrinuta u skladu sa Ure
dbom o stambenom zbriwavawu porodica pogi
nulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otaxbinskog rata (“Sl. glasnik RS”, broj
43/07).

^lan 10.
Po svim jednokratnim isplatama koje budu
realizovane Op{tinska bora~ka organizacija
du`na je dostaviti spisak imena sa iznosima
dodjele pomo}i Odjeqewu za finansije radi
pravdawa dozna~enih sredstava.
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II POSTUPAK ZA
OSTVARIVAWE PRAVA

IV PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 9.

^lan 3.
Postupak za ostvarivawe prava provodi se
na osnovu podnesenih pismenih zahtjeva stra
nke Na~elniku op{tine.
^lan 4.
Na~elnik op{tine }e na osnovu mi{qewa
Op{tinske bora~ke organizacije i Stambene
komisije utvrditi opravdanost zahtjeva te pre
dlo` iti Skup{tini dono{ewe odluke o anga
`ovawu nov~anih sredstava ili kupovine stambene jedinice.
^lan 5.
Prilikom odlu~ivawa o anga`ovawu nov~a
nih sredstava ili kupovine stambene jedinice
vodi}e se ra~una da nov~ana sredstva ili stambenu jedinicu dobiju lica sa kona~ne rang liste
Prvostepene stambene komisije.
^lan 6.
Na~elnik op{tine mo`e predlo`iti na
osnovu mi{qewa Op{tinske bora~ke organi
zacije i Prvostepene stambene komisije Sku
p{tini op{tine Doboj dodjelu nov~anih sre
dstava ili stambene jedinice mimo kona~ne
rang liste, ako se radi o ratnim vojnim invali
dima, porodicama poginulih boraca i u~esnika
rata.
III OBEZBJE\EWE NOV^ANIH
SREDSTAVA
^lan 7.
Sredstva potrebna za ostvarivawe prava ov
im Programom obezbje|uju se u buxetu op{ti
ne, grupa konta 615 200 Sredstva za realizaciju
programa Op{tine za stambeno zbriwavawe
bora~ke kategorije.
^lan 8.
Isplata primawa predvi|ena Programom
vr{i}e se na osnovu planiranih sredstava u
buxetu za fiskalnu godinu.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku op
{tine Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-83/08.
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
		
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

55.
Na osnovu ~lana 30. Statuta op{tine Doboj
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj 5/05)
i ~lana 4. Pravila o ocjeni rada slu`benika
jedinica lokalne samouprave (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 37/05), Skup{tina
op{tine Doboj, na sjednici od 14. marta 2008.
godine, donosi

RJE[EWE
o imenovawu Komisije za ocjenu
rada sekretara Skup{tine op{tine
1. Imenuje se Komisija za ocjenu rada sekretara Skup{tine op{tine Doboj u sastavu:
- Enes Suqkanovi},
- Branislav Gari},
- Dragan \uranovi}.
2. Zadatak Komisije je da u skladu sa Pravilima o ocjeni rada slu`benika jedinice lokalne
samouprave izvr{i ocjewivawe rada sekretara
Skup{tine op{tine Doboj u 2007. godini do 31.
3. 2008. godine.
3. Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono
{ewa, a objavi}e se u “Slu`benom glasniku op
{tine Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-66/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
		
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.
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56.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-84/08
Doboj, 14. 03. 2008. god.
Na osnovu ~lana 30. i 66. Statuta op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 5/05) i ~lana 136. Poslovnika Skup{tine
op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj 10/05), Skup{tina op{tine na
sjednici od 14. marta 2008. godine, donosi

ZAKQU^AK
1. Usvaja se Program aktivnosti rje{avawa
problematike izbjeglog, raseqenog stanovni
{tva i povratnika u 2008. godini.
2. Sastavni dio ovog zakqu~ka ~ini Program aktivnosti rje{avawa problematike izbjeglog, raseqenog stanovni{tva i povratnika
u 2008. godini.
3. Ovaj zakqu~ak bi}e objavqen u “Slu`benom
glasniku op{tine Doboj”.
			
		
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

57.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-85/08
Doboj, 14. 03. 2008. god.
Na osnovu ~lana 30. i 66. Statuta op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 5/05) i ~lana 136. Poslovnika Skup{tine
op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj 10/05), Skup{tina op{tine na
sjednici od 14. marta 2008. godine, donosi

ZAKQU^AK
1. Usvaja se Program rada Odjeqewa za izgradwu, obnovu i razvoj Doboj za 2008. godinu.

2. Sastavni dio ovog zakqu~ka ~ini Program rada Odjeqewa za izgradwu, obnovu i razvoj Doboj za 2008. godinu.
3. Ovaj zakqu~ak bi}e objavqen u “Slu`benom
glasniku op{tine Doboj”.
			
		
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

58.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-87/08
Doboj, 14. 03. 2008. god.
Na osnovu ~lana 30. i 66. Statuta op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 5/05) i ~lana 136. Poslovnika Skup{tine
op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj 10/05), Skup{tina op{tine na
sjednici od 14. marta 2008. godine, donosi

ZAKQU^AK
1. Usvaja se Izvje{taj o utro{ku kreditnih
sredstava.
2. Ovaj zakqu~ak bi}e objavqen u “Slu`benom
glasniku op{tine Doboj”.
			
		
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

59.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-88/08
Doboj, 14. 03. 2008. god.
Na osnovu ~lana 66. Statuta op{tine Doboj
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj 5/05)
i ~lana 136. Poslovnika Skup{tine op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
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broj 10/05), Skup{tina op{tine na sjednici od
14. marta 2008. godine, donosi

ZAKQU^AK
1. Nacrt Programa rekonstrukcije lokalne
putne mre`e u 2008. godini, su{tinski i for
malno tehni~ki je prihvatqiv za daqu skup{
tinsku proceduru.
2. Zadu`uje se Odjeqewe za privredu i dru
{tvene djelatnosti Doboj, da u skladu sa Odlukom o javnim raspravama u op{tini Doboj
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj 1/06)
organizuje i provede javnu raspravu, sumira
prijedloge i sugestije iznesene na javnoj ra
spravi i pripremi prijedlog Programa rekonstrukcije lokalne putne mre`e u 2008. godini.
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PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

60.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-89/08
Doboj, 14. 03. 2008. god.
Na osnovu ~lana 66. Statuta op{tine Doboj
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj 5/05)
i ~lana 136. Poslovnika Skup{tine op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 10/05), Skup{tina op{tine na sjednici od
14. marta 2008. godine, donosi

ZAKQU^AK
1. Nacrt Programa odr`avawa, sanacije i
rekonstrukcije vodoprivrednih objekata i vo
dotoka u 2008. godini, su{tinski i formalno
tehni~ki je prihvatqiv za daqu skup{tinsku
proceduru.
2. Zadu`uje se Odjeqewe za privredu i dru
{tvene djelatnosti Doboj, da u skladu sa Odlukom o javnim raspravama u op{tini Doboj
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj 1/06)
organizuje i provede javnu raspravu, sumira prijedloge i sugestije iznesene na javnoj raspravi

i pripremi prijedlog Programa odr`avawa,
sanacije i rekonstrukcije vodoprivrednih objekata i vodotoka u 2008. godini.
			
		
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

61.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-90/08
Doboj, 14. 03. 2008. god.
Na osnovu ~lana 66. Statuta op{tine Doboj
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj 5/05)
i ~lana 136. Poslovnika Skup{tine op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 10/05), Skup{tina op{tine na sjednici od
14. marta 2008. godine, donosi

ZAKQU^AK
1. Nacrt Programa ure|ewa gra|evinskog
zemqi{ta u 2008. godini, su{tinski i formalno tehni~ki je prihvatqiv za daqu skup{tinsku
proceduru.
2. Zadu`uje se Odjeqewe za prostorno ure
|ewe Doboj, da u skladu sa Odlukom o javnim ra
spravama u op{tini Doboj (“Slu`beni glasnik
op{tine Doboj”, broj 1/06) organizuje i provede
javnu raspravu, sumira prijedloge i sugestije
iznesene na javnoj raspravi i pripremi prijedlog Programa ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta
u 2008. godini.
			
		
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

62.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-91/08
Doboj, 14. 03. 2008. god.
Na osnovu ~lana 66. Statuta op{tine Doboj
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj 5/05)
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i ~lana 136. Poslovnika Skup{tine op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 10/05), Skup{tina op{tine na sjednici od
14. marta 2008. godine, donosi

ZAKQU^AK
1. Nacrt Programa kori{tewa sredstava za
unapre|ewe poqoprivredne proizvodwe na po
dru~ju op{tine Doboj za 2008. godinu, su{ti
nski i formalno tehni~ki je prihvatqiv za
daqu skup{tinsku proceduru.
2. Zadu`uje se Odjeqewe za privredu i dru
{tvene djelatnosti Doboj, da u skladu sa Odlukom o javnim raspravama u op{tini Doboj
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj
1/06) organizuje i provede javnu raspravu, sumira prijedloge i sugestije iznesene na javnoj
raspravi i pripremi prijedlog Programa ko
ri{tewa sredstava za unapre|ewe poqoprivr
edne proizvodwe na podru~ju op{tine Doboj za
2008. godinu.
			
		
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

63.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-92/08
Doboj, 14. 03. 2008. god.
Na osnovu ~lana 30. i 66. Statuta op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 5/05) i ~lana 136. Poslovnika Skup{tine
op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj 10/05), Skup{tina op{tine na sje
dnici od 14. marta 2008. godine, donosi

ZAKQU^AK
1. Usvaja se Program proqetne sjetve u 2008.
godini na podru~ju op{tine Doboj.
2. Sastavni dio ovog zakqu~ka ~ini Program
proqetne sjetve u 2008. godini na podru~ju op
{tine Doboj.

3. Ovaj zakqu~ak bi}e objavqen u “Slu`benom
glasniku op{tine Doboj”.
			
		
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

64.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-93/08
Doboj, 14. 03. 2008. god.
Na osnovu ~lana 30. i 66. Statuta op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 5/05) i ~lana 136. Poslovnika Skup{tine
op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj 10/05), Skup{tina op{tine na
sjednici od 14. marta 2008. godine, donosi

ZAKQU^AK
1. Usvaja se Strate{ki plan javno-privatnog
partnerstva u op{tini Doboj 2008-2012. godina
2. Sastavni dio ovog zakqu~ka ~ini Strate
{ki plan javno-privatnog partnerstva u op{
tini Doboj 2008-2012. godina.
3. Ovaj zakqu~ak bi}e objavqen u “Slu`benom
glasniku op{tine Doboj”.
			
		
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

65
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-94/08
Doboj, 14. 03. 2008. god.
Na osnovu ~lana 30. i 66. Statuta op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 5/05) i ~lana 136. Poslovnika Skup{tine
op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
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Doboj”, broj 10/05), Skup{tina op{tine na sje
dnici od 14. marta 2008. godine, donosi

ZAKQU^AK
1. Usvaja se Program odr`avawa i obnavqawa objekata zajedni~ke komunalne potro{we
za 2008. godinu.
2. Sastavni dio ovog zakqu~ka ~ini Program
odr`avawa i obnavqawa objekata zajedni~ke
komunalne potro{we za 2008. godinu.
3. Ovaj zakqu~ak bi}e objavqen u “Slu`benom
glasniku op{tine Doboj”.
			
		
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

66.
Na osnovu ~lana 30. i 66. Statuta op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 5/05) i ~lana 136. Poslovnika Skup{tine
op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj 10/05), Skup{tina op{tine na
sjednici od 14. marta 2008. godine, donosi

ZAKQU^AK
1. Usvaja se informacija Odjeqewa za bora
~ko-invalidsku za{titu o aktivnostima na pr
ibavqawu upotrebne dozvole za tavanski prost
or u zgradi “Bora~ka” u Doboju.
2. Rok za isplatu cijelog iznosa ponu|ene cijene od strane izabranih ponu|a~a za kupovinu
stambenih jedinica u tavanskom prostoru
zgrade “Bora~ka”, prolongira se do 31. 12. 2008.
godine.
3. Ovaj zakqu~ak bi}e objavqen u “Slu`benom
glasniku op{tine Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-80/08
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

67.
Na osnovu ~lana 30. Statuta op{tine Doboj
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj 5/05)
i ~lana 129. Poslovnika Skup{tine op{tine
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj 10/05), Skup{tina op{tine na sjednici od
14. marta 2008. godine, donosi

ZAKQU^AK
I
Ovla{}uje se na~elnik op{tine Doboj da za
kqu~i vansudsko poravnawe u pravnoj stvari
tu`ioca “Vrela-prom” d.o.o. Doboj protiv tu`e
ne op{tine Doboj u predmetu utvr|ivawa naknade
za eksproprisani i poru{eni pristupni plato a u
vezi izgradwe mosta preko rijeke Bosne i pristupnih saobra}ajnica u iznosu od 90.640,00 KM.
II
Ovaj zakqu~ak stupa na snagu danom dono{e
wa a bi}e objavqen u “Slu`benom glasniku op
{tine Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj: 01-013-63/07
PREDSJEDNIK
Doboj, 14. 03. 2008. g. SKUP[TINE OP[TINE
		
Enes Suqkanovi}, dipl. in`.

68.
Na osnovu ~lana 30. i 60. Statuta Op{tine
Doboj («Slu`beni glasnik Op{tine Doboj», br
oj: 5/05 ) i ~lana 136. Poslovnika Skup{tine
op{tine Doboj («Slu`beni glasnik» Op{tine
Doboj, broj: 10/05) Skup{tina op{tine Doboj
na sjednici odr`anoj dana 14. 03. 2008. godine,
donosi:

ZAKQU^AK
1. Usvaja se Informacija o primjeni Odluke
o dopunskim pravima, boraca, ratnih vojnih
invalida i porodica poginulih boraca u periodu od avgusta 2007. do februara 2008.godine.
2. Isplata nov~anih sredstava radi izmi
rewa obaveza po osnovu Odluke o dopunskim pra
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vima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica
poginulih boraca izvr{i}e se na osnovu Odluke
o anga`ovawu nov~anih sredstva radi izmirewa
obaveze.

3. Ovaj Zakqu~ak bi}e objavqen u «Slu`benom
glasniku» Op{tine Doboj.
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE DOBOJ
Broj:01-013-82/08.
Doboj, 14.03.2008. g.
		

PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Enes Suqkanovi}, dipl.in`.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
69.
Na osnovu ~lana 60. Zakona o ure|ewu prostora (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”,
broj: 84/02), i ~lana 67. Statuta op{tine Doboj,
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj:
5/05), na~elnik op{tine Doboj, donosi

70.
Na osnovu ~lana 28. Statuta op{tine Doboj
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj 5/05),
na~elnik op{tine, donosi

ODLUKU
o stavqawu van snage Odluke o
ODLUKU
utvr|ivawu stimulativnog elementa
za nagra|ivawe zaposlenih u
o utvr|ivawu Nacrta izmjena dijela
op{tinskoj upravi Doboj
Regulacionog plana
“Centar – Revizija”,
(dio bloka 10 – Usora)
^lan 1.

^lan 1.
Utvr|uje se Nacrt izmjena dijela Regulaci
onog plana “Centar – Revizija”, (dio bloka 10
– Usora).
^lan 2.
Utvr|eni nacrt Plana stavqa se na javni
uvid u trajawu od 30 dana.
^lan 3.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
a objavi}e se u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ

Broj: 02-022-1-471/08
Doboj, 25. 02. 2008. g.

NA^ELNIK
Obren Petrovi}

Stavqa se van snage Odluka na~elnika op{
tine o utvr|ivawu stimulativnog elementa za
nagra|ivawe zaposlenih u op{tinskoj upravi
Doboj, broj 01-013-1-61/02 od 04. 02. 2002. godine
kao i Odluka o produ`ewu va`ewa rje{ewa o
utvr|ivawu stimulativnog elementa za nagra
|ivawe zaposlenih u op{tinskoj upravi Doboj,
broj 01-013-1-1013/02 od 16. 12. 2002. godine.
^lan 2.
Navedene odluke prestaju da va`e od 01. 02.
2008. godine od kada se primjewuje Pojedina~ni
kolektivni ugovor za zaposlene u op{tinskoj
Administrativnoj slu`bi Doboj broj 02-022-1306/08 od 11. 02. 2008. godine
^lan 3.
Ova odluka }e se objaviti u “Slu`benom
glasniku op{tine Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
NA^ELNIK OP[TINE DOBOJ
Broj: 02-022-1-387/08
NA^ELNIK OP[TINE
Doboj, 13. 02. 2008. god.
Obren Petrovi}
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71.
Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
br. 101/04, 42/05 i 118/05) ~lana 67. Statuta
op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj” br. 5/05) a u vezi sa ~lanom 35. stav 4.
Zakona o buxetskom sistemu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 96/03, 14/04, 67/05
i 34/06) na~elnik op{tine Doboj dana 12. 02.
2008. godine, donosi

NAREDBU
o redosqedu pla}awa iz
buxeta op{tine Doboj
I. Izmirivawe odobrenih obaveza sa jedinstvenog ra~una trezora op{tine Doboj – za
sve potro{a~ke jedinice izvr{ava}e se prema
kalendaru isplata, uva`avaju}i utvr|ene prioritete, i to:
1. Obaveze po osnovu bankarskih kredita, sudskih odluka, rje{ewa i drugih pravosna`nih
akata vremenski uslovqenih – najkasnije na
dan dospije}a;
2. Plate i druga li~na primawa Uprave i
buxetskih korisnika, ~ija je Glavna kwiga u cje
losti u sastavu Glavne kwige Trezora, zajedno
sa porezima i doprinosima – do 10-og u mjesecu,
s tim da prioritet imaju porezi i doprinosi;
3. Doznake sredstava (pomo}i) korisnicima
buxeta op{tine koji nisu u sistemu Trezora
op{tine – od 10-og do 15-og u mjesecu, s tim da
prioritet imaju pla}awa iz kategorije bora~ko
invalidske i socijalne za{tite;
4. Obaveze prema dobavqa~ima – od 16-og u
mjesecu, pri ~emu prioritet imaju kategorije
dobavqa~a za robu i usluge (telefon, struja,
grijawe…) ~ije je nepla}awe sankcionisano
dodatnim nov~anim izdacima;
5. Obaveze prema dobavqa~ima iz dijela kapitalne potro{we. Pla}awe unutar iste kategorije dobavqa~a vr{i se prema redosqedu unosa
u sistem Trezora – od 20-og u mjesecu, pri ~emu u
slu~aju nedostatka sredstava za izmirewe obaveza u cjelosti, prioritet imaju obaveze ~ije je
nepla}awe sankcionisano dodatnim nov~anim
izdacima (zatezne kamate i sl.);
II. Sve druge odobrene isplate sa Jedinstvenog ra~una trezora op{tine Doboj kao
{to su: povrat javnih prihoda na osnovu akta
nadle`nog organa, odobrewa za gotovinske isplate i sl., vr{i}e se odmah;

III. Izuzetno, u opravdanim slu~ajevima,
mo`e se vr{iti pla}awe izvan utvr|enih prioriteta pla}awa, {to se posebno ozna~ava na
kwigovodstvenoj ispravi ispisom napomene
“Hitno” uz potpis na~elnika op{tine.
IV. Naredba stupa na snagu danom dono{ewa
a objavi}e se u “Slu`benom glasniku op{tine
Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
NA^ELNIK OP[TINE DOBOJ
Broj: 02-022-1-355/08
Doboj, 12. 02. 2008. g.

NA^ELNIK OP[TINE
Obren Petrovi}

72.
Na osnovu ~lana 43. i 72. Zakona o lokalnoj
samoupravi (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 101/04, 42/05 i 118/05), Uredbe o
izdacima za slu`bena putovawa u zemqi i ino
stranstvu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 124/06) i ~lana 51. alineja 21. Statuta
op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine
Doboj”, broj 5/05) na~elnik op{tine Doboj dana
20. 03. 2008. godine, donio je

PRAVILNIK
o naknadama tro{kova za
slu`bena putovawa
I OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
Ovim pravilnikom utvr|uju se vrste i vi
sine naknada za slu`bena putovawa, kao i po
stupak ostvarivawa tih naknada za zaposlene
funkcionere, slu`benike i radnike Administrativne slu`be op{tine Doboj.
^lan 2.
Pod slu`benim putovawem u zemqi u smislu
ovog pravilnika podrazumijeva se putovawe iz
jednog mjesta u drugo na teritoriji Republike
Srpske i Federacije BiH. Pod slu`benim
putovawem u inostranstvu podrazumijeva se
slu`beno putovawe iz Republike Srpske u
stranu dr`avu i obratno, iz jedne dr`ave stra
ne dr`ave u drugu i iz jednog mjesta u drugo na
teritoriji strane dr`ave.
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II VRSTE I VISINE NAKNADA ZA
SLU@BENO PUTOVAWE
^lan 3.
Pod naknadama, u smislu ovog pravilnika
podrazumijevaju se izdaci za ishranu, smje{taj,
no}ewe, prevoz i ostali izdaci predvi|eni ov
im pravilnikom, za lica koja se radi obavqawa odre|enih poslova upu}uju na slu`beni put
u zemqi ili inostranstvu.
1. Naknada za ishranu – dnevnica
^lan 4.
Pod dnevnicom u smislu ovog pravilnika
podrazumijeva se naknada tro{kova za ishranu
u toku slu`benog putovawa. Dnevnica se obr
a~unava za svaka 24 ~asa provedena na slu`be
nom putu.
a) puna dnevnica se obra~unava za putovawe
koje traje du`e od 12 ~asova
b) za putovawe koje traje od 8 do 12 ~asova,
obra~unava se pola dnevnice
v) za putovawe koje traje do 8 ~asova ne ispla}uju se izdaci za dnevnicu.
^lan 5.
Dnevnice odre|ene za stranu dr`avu u koju
se slu`beno putuje, obra~unavaju se od ~asa
prelaska granice BiH, a dnevnice odre|ene za
stranu dr`avu iz koje se dolazi obra~unavaju
se od ~asa prelaska granice BiH. Ako se za
slu`beno putovawe upotrebqava avion, dne
vnica se obra~unava od ~asa polaska aviona s
posqedweg aerodroma do ~asa povratka na prvi
aerodrom u Republici Srpskoj. Ako se slu`beno
putuje u vi{e zemaqa, dnevnica se obra~unava
za svaku stranu dr`avu posebno, ako boravak u
toj stranoj dr`avi traje du`e od 12 ~asova.
^lan 6.
Visina pune dnevnice za slu`beno puto
vawe u zemqi ispla}uje se u iznosu od 15% od
najni`e plate u Republici Srpskoj utvr|ene
Op{tim kolektivnim ugovorom. Visina pune
dnevnice za slu`beno putovawe u inostranstvu

ispla}uje se prema iznosima dnevnica u skladu
sa “Spiskom zemaqa sa odgovaraju}im iznosom
dnevnice” iz Uredbe o izdacima za slu`bena
putovawa u zemqi i inostranstvu.
Ukoliko je na slu`benom putovawu u zemqi
i inostranstvu obezbije|ena ishrana, dnevnica
se umawuje za 30%.
2. Naknade za smje{taj i no}ewe
^lan 7.
Naknade za smje{taj i no}ewe na slu`benom
putovawu obra~unavaju se u visini pla}enog hotelskog ra~una, a najvi{e do visine cijene no}
ewa u hotelu druge kategorije (~etiri zvjezdice)
u mjestu slu`benog boravka. Pod smje{tajem u
smislu ovog Pravilnika ne podrazumijeva se
smje{taj radi dnevnog odmora.
3. Naknade za prevoz
^lan 8.
Naknade za prevoz na slu`benom putovawu
u zemqi i inostranstvu obra~unavaju se u visini stvarnih izdataka za predvi|eno prevozno
sredstvo.
Ako su u cijenu avionske karte, zbog prekida putovawa, ura~unati tro{kovi za ishranu i
smje{taj, dnevnica se umawuje za 80%.
Ako su u cijenu avionske karte, zbog prekida putovawa, ura~unati samo tro{kovi za
smje{taj, dnevnica se umawuje za 30%.
Izdaci za kori{}ewe kola za spavawe na
slu`benom putovawu u inostranstvu priznaju
se:
a) ako to putovawe neprekidno traje 24 ~asa
b) ako se putuje no}u od 22 ~asa do 6 ~asova
v) ako se putuje najmawe {est ~asova no}u nakon 20 ~asova.
^lan 9.
Licu koje na slu`benom putovawu koristi
putni~ki automobil u li~noj svojini, pripada
naknada u visini od 20% cijene litra goriva
D-2 dizel po pre|enom kilometru.
4. Naknade za ostale izdatke
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^lan 10.
Pod ostalim izdacima koji nastanu u vezi sa
slu`benim putovawem u inostranstvu podrazumijevaju se izdaci za pribavqawe putni~kih
isprava, vakcinaciju, qekarski pregled, slu
`benu po{tu, taksu, telefaks, prevodila~ke i
stenodaktilografske usluge. Pod ostalim iz
dacima koji nastanu u vezi sa slu`benim puto
vawem u zemqi podrazumijevaju se izdaci za
slu`benu po{tu, taksu i telefaks.
Tro{kovi telefona nastali na slu`benom
putovawu u zemqi ili inostranstvu, izuzetno
se priznaju ukoliko imaju slu`beni karakter
i ukoliko se lice koje je obavilo slu`beni
put ne nalazi na spisku korisnika mobilnih
telefona, kojima se mjese~ni telefonski tro
{kovi u odre|enom iznosu priznaju u skladu sa
Pravilnikom o kori{}ewu slu`benih mobil
nih telefona i reprezentacije i o ograni~ewu
tro{kova.
III NALOG ZA SLU@BENO PUTOVAWE
I OBRA^UN PUTNIH TRO[KOVA
^lan 11.
Putne naloge uz usmenu saglasnost na~elnika
op{tine potpisuju (odobravaju putovawe) na~e
lnici odjeqewa ili rukovodioci odsjeka/slu
`bi.
Zaposlenima u Kabinetu na~elnika op{ti
ne, na~elnicima odjeqewa i rukovodiocima
samostalnih slu`bi, putne naloge izdaje na~e
lnik op{tine ili lice koje on ovlasti. Na~e
lniku op{tine putni nalog izdaje predsjednik
Skup{tine op{tine. Putni nalog se ne mo`e
izdati licu koje nije zaposleno u Administrativnoj slu`bi op{tine.
U slu~aju da postoji opravdan razlog da lice,
koje nije zaposleno u Administrativnoj slu`bi
op{tine, treba da obavi slu`beno putovawe
radi potreba Administrativne slu`be, takav
odnos se reguli{e posebnim ugovorom.
^lan 12.
Nalog za slu`beno putovawe sadr`i:
ime i prezime lica koje putuje
poslove koje obavqa
ciq putovawa
naziv mjesta u koje putuje
naziv mjesta i dr`ave u koju putuje

dan i ~as polaska i povratka
vrstu prevoza
na~in obra~una tro{kova.
Ukoliko se slu`beno putovawe obavqa uz
kori{}ewe putni~kog vozila u li~noj svojini,
na~elnik odjeqewa ili rukovodilac odsjeka/
slu`be istovremeno prilikom izdavawa putnog naloga stavqa naznaku na putnom nalogu da
odobrava kori{}ewe sopstvenog vozila.
Ukoliko se za slu`beni put odobrava akontacija, na~elnik odjeqewa ili rukovodilac ods
jeka/slu`be na putnom nalogu upisuje visinu
akontacije koju odobrava.
Za slu`beno putovawe u inostranstvo, por
ed naloga za slu`beni put, u skladu sa Uredbom
o izdacima za slu`bena putovawa u zemqi i
inostranstvu, donosi se i rje{ewe o upu}iva
wu konkretnog lica na slu`beni put. Ovo rje
{ewe sadr`i eve elemente koje sadr`i nalog
za putovawe.
Rje{ewe o upu}ivawu odre|enog lica na
slu`beni put u inostranstvo donosi na~elnik
op{tine ili lice koje on ovlasti.
Zaposlenima u Kabinetu na~elnika op{ti
ne, na~elnicima odjeqewa i rukovodiocima sa
mostalnih slu`bi rje{ewe donosi na~elnik
op{tine ili lice koje on ovlasti. Na~elniku
op{tine rje{ewe donosi predsjednik Skup{t
ine op{tine.
^lan 13.
Po povratku sa slu`benog putovawa u roku
od pet dana lice koje je obavilo slu`beni put,
podnosi potpisan izvje{taj o obavqenom puto
vawu na~elniku odjeqewa / rukovodiocu odsjeka/slu`be, koji je odobrio putovawe.
Nalog mora biti uredno popuwen i potpisan
od strane podnosioca i rukovodioca / nalogodavca.
Svi ra~uni u vezi sa slu`benim putovawem
na osnovu kojih se pravdaju tro{kovi i koji se
nalaze u prilogu izvje{taja, moraju biti ovjereni od strane na~elnika odjeqewa ili rukovodioca odsjeka / slu`be.
Ako se obra~unava pripadaju}a dnevnica
za slu`beni put, ne}e se priznati tro{kovi
po osnovu ra~una za hranu / pi}e prilo`eni uz
putni nalog.
Izuzetno, lica koja imaju pravo na reprezentaciju ostvaruju pravo na naknadu po osnovu prilo`enog ra~una za hranu / pi}e ukoliko su ispuweni uslovi za priznavawe uslova
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reprezentacije. U protivnom (ako tro{ak nema
karakter reprezentacije) isplata }e se teretiti kao li~no primawe, za koje postoji obaveza
obra~una poreza na dohodak gra|ana.

acija za slu`bena putovawa, a naplata akontacije koja nije vra}ena izvr{i}e se prinudnim
putem.
^lan 15.

^lan 14.
Nalog za slu`beno putovawe ne mo`e se izda
ti licu koje nije opravdalo prethodno putova
we.
Isplatom naknada za slu`beno putovawe pr
avda se primqena akontacija za to putovawe.
Ukoliko lice koje je obavilo slu`beno putovawe nije opravdalo ili vratilo akontaciju,
ne mo`e mu se vr{iti isplata drugih akont-

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono
{ewa a objavi}e se u “Slu`benom glasniku op
{tine Doboj”.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
NA^ELNIK OP[TINE DOBOJ
Broj: 02-022-1-846/08
NA^ELNIK OP[TINE
Doboj, 20. 03. 2008. god.
Obren Petrovi}
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