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OP[TINE DOBOJ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
200.
На основу члана 30. Закона о локалној само

упра ви (“Службени гласник РС” број 101/04, 
42/05, 118/05), члана 30. Статута општине Добој 
(“Службени гласник општине Добој” број 5/05 
и 3/08), члана 129. Пословника општине Добој 
(“Службени гласник општине Добој” број 10/05), 
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној 
дана 23. јуни 2008. године, донијела је:

О  Д  Л  У  К  У 
о измјенама и допунама Одлуке о 

безбиједности саобраћаја на путевима

Члан 1.

У члану 37. став 1. Одлуке о безбиједности сао
браћаја на путевима (“Службени гласник општине 
Добој” број 5/99) иза ријечи “знакова” додају се ри
је чи “видео надзор”.

У члану 37. Одлуке о безбиједности саобраћаја 
на путевима иза става 1. додаје се став 2. који гла
си:

“Контролу примјене и одржавања постављених 
видео надзора у Добоју вршиће Центар јавне бе
збиједности Добој.”

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013286/08.             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 23.06.2008.г.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                          Енес Суљкановић, дипл.инж.

201.
На основу члана 30. став 1. алинеја 18. Статута 

општине Добој („Службени гласник општине До
бој“, број 5/05. и 3/08.) и члана 13. став 1. Одлуке о 
признањима и наградама („Службени гласник оп
шти не Добој“,  број 1/02.) Скупштина општине До
бој, на сједници од 23. јуна 2008. године, доноси

О Д Л У К У  
о додјељивању признања и 

награда у 2008. години

Члан 1.

За допринос општем значају у свим областима 
рада и стваралаштва за изузетне заслуге у области 
науке, културе, спорта, те за изузетно хумана дјела, 
додјељује се плакета, амблем и новчана награда.

Члан 2.

I  ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ  
ДОБОЈ, додјељује се:

1. ВЛАДИКИ ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКОМ  
ГОСПОДИНУ ВАСИЛИЈУ

 За допринос развоју међуљудских и међу на ци
оналних односа и значајан допринос развоју то ле
ра нције међу грађанима.

2. ДУШАНУ ЛУКИЋУ АДВОКАТУ из ДО-
БОЈА,

 за  дугогодишњи активан рад у друштвеним 
орга низацијама и афирмацији адвокатуре као ја вне 
службе.
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3. ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОДБОРУ МЕЂУ НА-
РОД НОГ РУКОМЕТНОГ ТВ ТУРНИРА ША   М-
ПИ ОНА  „ДОБОЈ “ 

 За успјешно организовање најстаријег и најпо
зна тијег рукометног турнира у Европи и свијету,  
достојно презентовање и афирмисање  Добојског и 
босанскохерцеговачког спорта у европским и свје
тс ким активностима. 

II  АМБЛЕМ ОПШТИНЕ  
ДОБОЈ, додјељује се:

1. „ДАЛЕКОВОД ТВОРНИЦА КОНСТРУ-
КЦИ   ЈА И СТУБОВА“  А.Д. ДОБОЈ

 за постигнуте радне резултате у повећању оби 
ма производње и повећања броја запослених.

2. ПРИМАРИЈУСУ ДОКТОРУ  ДУШАНУ 
ПА НЗА ЛОВИЋУ  из ДОБОЈА

 за  постигнуте резултате у области здравствене 
за штите на подручју општине Добој и регије До
бој.

3. ЕНЕСУ СУЉКАНОВИЋУ, ПРЕДСЈЕДНИ-
КУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОБОЈ 

 за снажан допринос развоју цивилног сектора 
и успостављању повјерења између етничких група 
на подручју општине Добој.

III  НОВЧАНА НАГРАДА  у  износу од по 
3.000,00 КМ , додјељује се:

1. КУЛТУРНОМ УМЈЕТНИЧКОМ ДРУ-
ШТВУ „ДО БОЈ“ ДОБОЈ

 за  посебне заслуге и постигнуте резултате 
на развоју културног стваралаштва и  масовности  
оку пљања младих чланова.

2. ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „СЛОГА“  ДОБОЈ

 за вишегодишње успјешно наступање у првој 
лиги Републике Српске и развоју физичке културе  
на подручју општине Добој.

3. ШАХОВСКОМ КЛУБУ „ ДОБОЈ“ ДОБОЈ

 за посебне заслуге и достојно репрезентовање 
Добоја на бројним шаховским такмичењима..

Члан  3.

Уручење признања и награда из члана 2. ове 
Одлуке извршиће се на свечаној сједници Ску пш
тине општине Добој, која ће се одржати поводом 
Да на општине Добој    28. јуна 2008. године.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013264/08.             ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 23.06.2008.г.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                          Енес Суљкановић, дипл.инж.

202.
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  23. јуна 2008. године,   д о н о с и

О Д Л У К У 
о давању сагласности на 

одлуке начелника општине

Даје се сагласност на донесене одлуке начелника 
општине о ангажовању новчаних средстава у 
периоду од 14.05.2008. године до 13.06.2008. године 
и то сљедеће одлуке:

 Одлука број: 0202210226/08 од 15.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у из но
су од 7.020,00 КМ за РТВ „БН“ Бијељина, на име 
медијског праћења активности на подручју опш ти
не, са позиције Трошкови информисања,

 Одлука број: 0202210227/08 од 15.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.510,00 КМ за НТВ „Патриа“ Добој, на име 
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медијског праћења, емитовања „Хронике Добоја“, 
са позиције Трошкови информисања,

 Одлука број: 0202210230/08 од 13.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у из
но су од 10.000,00 КМ Општинској борачкој орга
ни зацији Добој, на име обиљежавања 8. јуна 1992. 
године, почетак операције „Коридор живота“ у Ри
стића Гају  Опсине, са позиције Општинске мани
фестације,

 Одлука број: 0202210231/08 од 04.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у из
носу од 1.755,00 КМ за НТВ „Патриа“ Добој, на име 
емитовања „Хронике Добоја“, са позиције Тро шко
ви информисања,

 Одлука број: 0202210233/08 од 05.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.815,00 КМ за ОЈДП „Радио Добој“ Добој, на 
име реализације „Хронике Добоја“ са позиције 
Тро шкови информисања,

 Одлука број: 0202210435/08 од 10.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 5.000,00 КМ  Босић (Миће) Мирку из 
Подновља, на име финансирања трошкова лијечења 
на Клиници „Неуровита“ у Москви, са позиције 
Буџетска резерва,

Одлука број: 02022137/08 од 10.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.316,25 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на 
име заступања у предмету Лазић Обрен и други, са 
позиције Остале уговорене услуге,

 Одлука број: 0202210316/08 од 26.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.316,25 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на 
име састављања жалбе у предмету Лазић Обрен и 
други, са позиције Остале уговорене услуге,

 Одлука број: 0202210317/08 од 26.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.100,50 КМ за Адвоката Горана Нешковића, 
на име заступања општине Добој по тужби АД 
„Дуван“ Добој, са позиције Остале уговорене 
услуге,

 Одлука број: 0202210320/08 од 02.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 4.398,00 КМ у корист Буџета општине Добој, на 
име накнаде за припрему урбанистичкотехничке 
документације за реконструкцију Градског парка 
и ул. Светог Саве, са позиције Остале уговорене 
услуге,

 Одлука број: 02022122/08 од 10.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.012,75 КМ за Адвоката Горана Нешковића, на 
име заступања у предмету Џунгла, са позиције 
Остале уговорене услуге,

  Одлука број: 02022130/08 од 02.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно су 
2.000,00 КМ на име судске таксе у предмету Ми ла
ди новић Новица против општине Добој, са пози
ције Остале уговорене услуге,

 Одлука број: 02022104197/08 од 14.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од  16.393,00 КМ, на име програма кориштења сре
дстава за унапређење пољопривредне производње 
у 2008. години, са позиције Грантови привредним 
активностима на руралном развоју,

Одлука број: 02022104198/08 од 14.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 4.873,90 КМ за Пријатељску кућу у Добоју, 
на име плаћања радова на реновирању Дома за 
смјештај дјеце и омладине без родитељске заштите, 
са позиције Средства за финансирање друштвених 
организација и удружења грађана,

 Одлука број: 02022104199/08 од 14.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 15.000,00 КМ за Меџлис исламске заједнице 
Добој, на име помоћи за изградњу џамије у Беши
ћима, са позиције Средства за финансирање вјер
ских организација,

 Одлука број: 02022104200/08 од 13.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 120.000,00 КМ за Туристичку организацију оп
штине Добој, на име обављања активности орга
низације 2. Међународног фестивала туризма – 
„FESTTOUR 2008“, са позиције Средства за фи на
нсирање развоја туризма,

 Одлука број: 02022104209/08 од 15.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 1.138,21 КМ за „Електро Добој“ , на име изми
рења трошкова санације јавне расвјете у МЗ Кото
рско, са позиције Мјесне заједнице,

 Одлука број: 02022104210/08 од 15.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 1.000,00 КМ за др Драган М. Голијан, на име 
помоћи за штампање књиге, са позиције Инте
рвенције у области образовања, културе и спорта,

 Одлука број: 02022104211/08 од 15.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за Кајак Кану Клуб „Вал“ Добој, на 
име финансирања одржавања меморијалне међу
на ро дне регате „Маркочевић НенадНено Добој 
2008“, са позиције Интервенције у области обра
зова  ња, културе и спорта,

 Одлука број: 02022104212/08 од 15.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.014,00 КМ за Божановић Смиљку из Трбука, 
на име финансирања превоза исхране дјетета са 
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посебним потребама са позиције Интервенције у 
обла сти образовања, културе и спорта,

 Одлука број: 02022104213/08 од 15.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.182,00 КМ за Софренић Зорицу из Бољанића, 
на име финансирања превоза исхране дјетета са 
посе бним потребама са позиције Интервенције у 
области образовања, културе и спорта,

 Одлука број: 02022104215/08 од 15.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 1.500,00 КМ за Соколску чету Јабучић Поље, 
на име уређења спортских терена за одржавање 
такмичења, са позиције Средства за учешће у фи
на нсирању друштвених организација и удруже ња 
грађана,

 Одлука број: 02022104216/08 од 15.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Српско соколско друштво “Свети 
Сава“ Бољанић, на име финансирања трошкова 
одр жа вања Соколског вишебоја, са позиције Сре
дства за учешће у финансирању друштвених орга
ни зација и удружења грађана,

 Одлука број: 02022104217/08 од 19.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Мото клуб „Маратонци“ Добој,на 
име помоћи у сврху организовања мото сусрета у 
Добоју, са позиције Интервенције у области обра
зо вања, културе и спорта,

 Одлука број: 02022104218/08 од 19.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Мајевачку, на име финансирања радова 
на санирању Светосавског дома код цркве Покрова 
Пресвете Богородице у Мајевцу, са позиције Сре
дства за финансирање вјерских организација,

 Одлука број: 02022104219/08 од 20.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Синдикалну организацију ОШ 
„Вук Караџић“ Добој, на име организације та кми
чења, са позиције Интервенције у области обра зо
вања, културе и спорта,

 Одлука број: 02022104221/08 од 21.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.074,00 КМ за Бајић Манојла из Доње Остружње, 
на име финансирања превоза и исхране дјетета са 
посебним потребама, са позиције Интервенције у 
области образовања, културе и спорта,

 Одлука број: 02022104222/08 од 21.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 3.233,41 КМ за „Грађпромет“ Добој, на име 
испоручене робе за МЗ Орашје за изградњу спо рт
ског полигона, са позиције Средства за учешће у 
сана цији и изградњи објеката физичке културе,

 Одлука број: 02022104223/08 од 21.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно су 
од 3.978,00 КМ за „Геокинг“ Добој, на име геоде
тског снимара и израде ситуационог плана улице 
за МЗ Усору, са позиције Мјесне заједнице,

 Одлука број: 02022104224/08 од 21.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.000,00 КМ за Карате клуб „СлогаНова форма“ 
Добој, на име финансирања трошкова за учешће 
такми чара на „Европском сениорском првенству“ 
у Бања Луци, са позиције Интервенције у области 
обра зовања, културе и спорта,

 Одлука број: 02022104226/08 од 22.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.346,88 КМ за Институт за заштиту здравља 
РС, на име трошкова анализе воде локалног во до
вода МЗ Которско, са позиције Средства за сана
цију и одржавање водопривредних објеката и водо
токова,

 Одлука број: 02022104227/08 од 21.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 25.174,00 КМ за пољопривредне произвођаче, на 
име програма кориштења средстава за унапређење 
пољопривредне производње у 2007. години, са 
позиције Грантови привредним активностима на 
руралном развоју,

 Одлука број: 02022104228/08 од 28.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 1.000,00 КМ за Соколску чету „Бецањ“ 
Костајница, на име организовања соколског 
надметања у Костајници о Духовима, са позиције 
Интервенције у области образовања, културе и 
спорта,

 Одлука број: 02022104229/08 од 28.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Културно умјетничко друштво 
„Младост“ Которско, на име финансирања 
традиционалне манифестације „Которски дани 
културе и спорта“, са позиције Интервенције у 
области образовања, културе и спорта,

 Одлука број: 02022104232/08 од 30.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 20.000,00 КМ за Општински спортски савез 
Добој, на име измирења преосталог дијела обавеза 
извођачу радова  ЖГП Добој за постављањ подлоге 
у дворани СШЦ у Добоју, са позиције Средства за 
учешће у санацији и изградњи спортских објеката,

 Одлука број: 02022104233/08 од 02.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 15.000,00 КМ за Меџлис исламске заједнице 
Добој, на име финансирања започете изградње 
порушеног вјерског објекта у Хоџићима, са позиције 
Средства за финансирање вјерских организација,
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 Одлука број: 02022104238/08 од 03.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Клуб малог фудбала „Добој“ 
Добој, на име финансирања трошкова насталих 
поводом одржавања ускршњег турнира у малом 
фудбалу, са позивије Интервенције у области 
образовања, културе и спорта,

 Одлука број: 02022104239/08 од 03.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 6.195,40 КМ за Општински одбор СДА 
Добој, на име финансирања за други квартал 2008. 
године у складу са планом за 2008. годину, са 
позиције Средства за финансирање политичких 
организација,

 Одлука број: 02022104240/08 од 03.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 4.264,40 КМ за ОО СДП БиХ  Добој, на име 
финансирања за први квартал 2008. године у складу 
са планом за 2008. годину, са позиције Средства за 
финансирање политичких организација,

 Одлука број: 02022104241/08 од 03.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 2.000,00 КМ за Општинску организацију 
Црвеног крста Добој, на име уплате средстава за 
редовне активности за мјесец мај 2008. године, са 
позиције Средства за финансирање Црвеног крста 
Добој,

 Одлука број: 02022104265/08 од 03.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за ФК „Озрен“ Пакленица, на име 
финансирања редовних активности за такмичење у 
регионалној лиги Добој, са позиције Интервенције 
у области образовања културе и спорта,

 Одлука број: 02022104266/08 од 05.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 30.000,00 КМ за Општински спортски 
савез Добој, на име дијела средстава за трећи 
квартал 2008. године у сврху расподјеле средстава 
спортским клубовима, удружењима и друштвима, 
са позиције Средства финансирање  физичке 
културу,

 Одлука број: 02022104267/08 од 04.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 11.507,00 КМ за Амерички културни центар 
Добој, на име обављања редовних активности ради 
наставка имплементације пројекта Амерички кутак 
заједнички успостављеног од стране Општине 
Добој и Амбасаде САД БиХ, са позиције Средства 
за финансирање друштвених организација и 
удружења грађана,

 Одлука број: 02022104268/08 од 06.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 1.500,00 КМ за ФК „Озренски соколови“ 

Бољанић, на име финансирања трошкова за 
одржавање осмог меморијалног турнира у малом 
фудбалу као помен за погинуле борце, са позиције 
Интервенције у боласти образовања, културе и 
спорта,

 Одлуке број: 02022104269/08 од 06.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.300,00 КМ за Спортском друштво „Рудар“ 
Станари, на име рјешавања инфраструктуре 
(прилазног пута и паркинг простора) за потребе 
приступа игралишту, са позиције Мјесне заједнице 
 Трошкови текућег одржавања,

 Одлука број: 02022104270/08 од 09.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за ФК „Полет“ Подновље, на име 
финансирања традиционалног ноћног турнира у 
малом фудбалу „Духови 2008. године“, са позиције 
Интервенције у области образовања, културе и 
спорта,

 Одлука број: 02022104271/08 од 10.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.868,50 КМ за „Грађпромет“ Добој, на име 
уплате друге рате за пројекат развоја општина у 
БиХ – МЗ Јелањска, са позиције Средства за учешће 
у санацији и изградњи спортских објеката,

 Одлука број: 02022104272/08 од 10.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 20.000,00 КМ за ЈП „Агенција за развој 
малих и средњих предузећа општине Добој“ на 
име редовних активности, са позиције Средства за 
финансирање Агенције за развој малих и средњих 
предузећа општине Добој,

 Одлука број: 02022104273/08 ОД 10.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.178,63 КМ за „Електро Добој“ Добој, на име 
уплате за прикључак погонске текстилне хале 
ДОО „Миљановић“ Прњавор у Придјелу Доњем, 
са позиције Подршка грантовима привредним 
активностима на руралном подручју,

 Одлука број: 02022104274/08 од 10.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 2.500,00 КМ за Удружење пензионера 
повратника Добој, на име помоћи за реализацију 
програмских активности у 2008. години и помоћи 
социјално угроженим члановима удружења, са 
позиције Средства за помоћ социјално угроженим 
пензионерима,

 Одлука број: 02022104275/08 од 10.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Омладински фудбалски клуб 
„Придјел Доњи“ Придјел Доњи, на име помоћи 
за редовне трошкове у мјесецу мају 2008. године, 
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са позиције Интервенције у области образовања, 
културе и спорта,

  Одлука број: 02022104276/08 од 06.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у 
износу од 3.090,59 КМ за „Грађпромет“ Добој, на 
име испоручене робе за МЗ Орашје за изградњу 
спортског полигона, са позиције Средства за 
учешће у санацији објеката физичке културе,

 Одлука број: 02022104277/08 од 11.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.600,00 КМ на име поклон честитки за 26 
ученика основних школа, носиоца Вукове дипломе 
и ученика генерације, са позиције Интервенције у 
области образовања културе и спорта,

 Одлука број: 02022104278/08 од 11.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 10.000,00 КМ за Општински спортски савез 
Добој, на име дијела средстава за трећи квартал 
2008. године за финансирање спортских клубова, 
удружења и друштава, са позиције Средства за 
финансирање физичке културе,

 Одлука број. 02022104279/08 од 12.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 37.500,00 КМ за Радио Добој, на име редовних 
средстава за други квартал 2008. године, са 
позиције Средства за финансирање Радио Добоја,

 Одлука број: 02022104280/08 од 12.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 20.370,00 КМ за „МГ МИНД“ Мркоњић Град, 
на име плаћања окончане ситуације, а у сврху 
насипања путева у МЗ Доња Радња, МЗ Церовица и 
МЗ Остружња, са позиције Средства за одржавање 
локалних путева,

 Одлука број: 02022104283/08 од 12.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 15.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Раковачку у Раковцу, на име финансирања 
радова на обнови у рату порушене цркве у Раковцу, 
са позиције Средства за финансирање вјерских 
организација,

 Одлука број: 02022104284/08 од 12.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Соколску чету „Озрен“ Јабучић 
Поље, на име обављања радова на уређњу спортског 
полигона (борилишта), са позиције Средства 
за финансирање друштвених организација и 
удружења грађана,

 Одлука број: 02022104285/08 од 12.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.500,00 КМ за Еколошко удружење гра ђана 
„Преслица“, на име обављања радова око уре ђења 
зелене површине и пјешачка стаза, са пози ције Сре

дства за финансирање друштвених орга низа ци ја и 
удружења грађана,

 Одлука број: 02022104286/08 од 12.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 6.000,00 КМ за Српску православну црквену 
општину Плочник, на име финансирања радова на 
унутрашњем уређењу цркве, са позиције Средства 
за финансирање вјерских организација,

 Одлука број: 02022104287/08 од 12.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 5.000,00 КМ за ФК „Озрен“ Пакленица, на име 
обављања радова на стадиону, са позиције Инте
рвенције у области образовања, културе и спорта,

 Одлука број: 02022104288/08 од 12.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.500,00 КМ за ФК „Наша крила“ Костајница, 
на име оспособљавања система наводњавања за 
прскање терена у љетном периоду и набавке ко са
чице, са позиције Интервенције у области обра зо
ва ња, културе и спорта,

 Одлука број: 02022104289/08 од 13.06.2008. 
године о ангажовању новчаних средстава у износу 
од 25.000,00 КМ за Извршни одбор Традиционалног 
међународног рукометног ТВ турнира шампиона 
Добој, на име трошкова организације Јубиларног 
40ог Међународног ТВ турнира шампиона Добој 
2008, са позиције Средства за финансирање руко
ме тног ТВ турнира,

 Одлука број: 0202210838/08 од 15.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 23.300,00 КМ за Општинску борачку орга
низацију Добој, на име додјеле новчаних средстава 
за једнократне новчане помоћи, са позиције Сре дс
тва за помоћ породицама погинулих бораца, РВИа, 
цивилних жртава и учесника рата,

 Одлука број: 0202210839/08 од 19.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 15.000,00 КМ за Удружење бранилаца и 
поштовалаца ВучијакаПодновље, на име заврше
тка радова око Спомен цркве на Липи и завршетка 
радова око споменика погинулим борцима у Подно
вљу, са позиције Средства за учешће у изградњи 
спо мен обиљежја,

 Одлука број: 0202210840/08 од 19.05.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 20.100,00 КМ за МБО Инжењеринг Добој, на 
име израде Главног пројекта стамбеног објекта за 
смјештај породица погинулих бораца и ратних во
јних инвалида, са позиције Програм Општине за 
ста мбено збрињавање борачке популације,

 Одлука број: 0202210842/08 од 26.05.2008. 
године о ангажовању новчаних средстава у изно су 
од 1.000,00 КМ за Општинску борачку орга ни за
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цију, на име освештења спомен обиљежја и пара
стоса погинулим борцима на локацији МЗ Велика 
Буковица – насеље Аеродром, са позиције Средства 
за финансирање Општинске борачке организације,

 Одлука број: 0202210846/08 од 05.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 22.000,00 КМ за Општинску борачку орга
ни зацију Добој, на име једнократних новчаних по
моћи борачким категоријама, са позиције Средства 
за помоћ породицама погинулих бораца, РВИа ци
ви лних жртава рата и учесника рата,

 Одлука број: 0202210847/08 од 06.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 1.000,00 КМ за Општинску борачку орга ни
зацију Добој, на име исплате трошкова мемори
јалн ог турнира „Синиша Шапорац“ у Мајевцу, са 
по зи ције Средства за финансирање Општинске бо
ра чке организације,

 Одлука број: 0202210848/08 од 06.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 3.697,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име обиљежавања Дана одбране града, 
са позиције Средства за финансирање Општинске 
борачке организације,

 Одлука број: 0202210849/08 од 10.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 9.000,00 КМ за Општинску борачку орга
ни зацију Добој, на име исплате плата и мате ри ја
лних трошкова за април 2008. године, са позиције 
Средства за финансирање Општинске борачке ор
га ни зације,

 Одлука број: 0202210850/08 од 11.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 2.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име трошкова меморијалног турнира 
на Свету Тројицу у МЗ Осјечани, са позиције 
Средства за финансирање Општинске борачке 
организације,

 Одлука број: 0202210851/08 од 12.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 7.500,00 КМ Организацији породица погинулих 
и заробљених бораца и несталих цивилна општине 
Добој, на име финансирања рада организације за 
други квартал 2008. године, са позиције Средства 
за финансирање Организације породица погинулих 
и заробљених бораца и несталих цивила општине 
Добој,

 Одлука број: 0202210852/08 од 12.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 11.900,00 КМ за Општинску борачку орга
низацију Добој, на име изградње спомен обиљежја 
палим борцима МЗ Буковица Велика – Аеродром, 

са позиције Средства за учешће у изградњи спомен 
обиљежја,

 Одлука број: 0202210853/08 од 12.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у износу 
од 1.000,00 КМ за Општинску борачку организацију 
Добој, на име Меморијалног турнира у МЗ Цвр тко
вци, са позиције Средства за финансирање Општи
нске борачке организације,

 Одлука број: 0202210854/08 од 12.06.2008. 
године о ангажовању буџетских средстава у изно
су од 1.000,00 КМ за Општинску борачку орга ни
за цију Добој, на име Меморијалног турнира у МЗ 
Љескове Воде, са позиције Средства за финансирање 
Општинске борачке организације.

Члан 2. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013303/08                    ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,23.06.2008. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

203.
На основу члана 36. Закона о буџетском систему 

Републике Српске (Службени гласник РС бр. 
96/03), члана 43. став 1. алинеја 2. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник РС, бр. 101/04, члана 
30. Статута општине Добој (Службени гласник  
општине Добој бр. 5/05), Скупштина општине 
Добој на сједници од 23. јуна 2008. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о прерасподјели  средстава

Члан 1.

Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру 
потрошачких јединица: 0028 120 Начелник опш
тине и 0028 150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности у износу од 200.000,00, а на приједлог 
Начелника општине.

Члан 2.

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

0028 120 Начелник општине
У дијелу Текуће помоћи
 на броју рачуна контног плана група 614 800, 

подек. код 120 014, Буџетска резерва, износ “750.00” 
замјењује се износом “550.00”.

0028 150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности

У дијелу  Текуће помоћи
 на броју рачуна контног плана група 614 300, 

подек. код 150 010 Средства за учешће у фина нси
рању Саобраћајног факултета, износ “150.000” за
мје њује се износом “350.000”.

Члан  3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013301/2008.                  ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 23.06.2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                Енес Суљкановић,дипл.инж.

204.
На основу члана 61. став 2 Закона о уређењу 

простора (пречишћени текст) («Службени гласник 
Републике Срспке» бр. 84/02) и члана 30 Статута 
општине Добој («Службени гласник општине До

бој» бр. 5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној 23. јуна 2008. године, доноси

О Д Л У К У  
о измјени Регулационог плана 

«Центар» Добој – ревизија

Члан  1.

Мијења се графички дио Регулациног плана 
«Центар» Добој – ревизија («Службени гласник 
општине Добој» бр. 6/04). На графичком прилогу 
број 3 План размјештаја партерних садржаја и 
хоризонталних и вертикалних габарита нових 
објеката мијења се спратност стамбено пословног 
објекта у блоку број 7 «План парцелације» и у 
текстуалном образложењу ревизије Регулационог 

плана «Центар» Добој означене број 7.3 умјесто спр
а тности ВП+2+Пк предвиђа спратност ВП+3+Пк.

Члан  2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавит ће се у «Службеном гласнику општине До
бој».

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013273/2008.                  ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 23.06.2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                Енес Суљкановић,дипл.инж.

205.
На основу члана 50. у вези са чланом 67.Закона о 

уређењу простора («Службени гласник РС», 84/02, 
14/03, 112/06, 53/07 и члана 30. Статута Општине 
Добој, („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05. и 3/08), Скупштина Општине Добој на сје дни
ци одржаној  23. јуна 2008.г.донијела је

О Д Л У К У  
о измјени Регулационог плана 

«ЦЕНТАР» у ДОБОЈУ

I

Доноси се измјена Регулационог плана «ЦЕ
НТАР» у Добоју ( у даљем тексту: Измјена Плана).

Измјеном Плана обухваћен је простор који је у 
Регулационом плану означен као Блок 10. 

Границе обухваћеног простора приказане су у 
графичком дијелу Измјене Плана.

II

Елаборат Измјене Плана састоји се од те ксту ал
ног и графичког дијела.

Текстуални дио има слиједећу структуру:

I. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

II. ТЕКСТУАЛНИ ДИО ИЗМЈЕНЕ ПЛАНА

А. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

I. Просторна цјелина
II. Природни услови и ресурси
III. Становање са пратећим дјелатностима
IV. Инфраструктура
 1. Саобраћај
 2. Хидротехничка инфраструктура
 3. Електроенергетска инфраструктура
 4. ТТ везе
 5. Топлификација
V. Животна средина
 1. Систем зелених површина
 2. Заштита животне средине
VI. Оцјена повољности за нову изградњу – ме

тод анализе и синтезе
VII. Оцјена стања организације, уређења и кор

и штећа простора
VIII. Биланс кориштења површина ресурса и 

обје ката
IX. Оцјена стања организације, уређења и ко ри

шћења простора

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

I. Просторна организација
II. Инфраструктура
III. Животна средина
IV. Парцелација
V. Билан потреба и могућности

Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА

I. Организација простора
II. Становање
III. Пословне дјелатности
IV. Објекти јавних служби
V. Инфраструктура
 1. Саобраћај
 2. Хидротехничка инфраструктура
 3. Електроенергетска инфраструктура
 4. ТТ везе
 5. Топлификација
VI. Животна средина
 1. Систем зелених површина
 2. Заштита животне срдине
VII. Парцелација, грађевинске и регулационе 

ли није
VIII. Биланси грађевинских површина

Д. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА 
ЗЕМЉИШТА

Ђ.  ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗМЈЕНЕ ПЛАНА

Е. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА

Графички дио Измјене Плана садржи слиједеће 
карте:

1.    Геодетска подлога  Р = 1:1000
1а.   Геодетска подлога са валоризацијом
 грађевинског фонда 
 (намјена објеката)   Р = 1:1000
1б.  Геодетска подлога са валоризацијом
 грађевинског фонда 
 (бонитет објеката)  Р = 1:1000
1в.  План рушења   Р = 1:1000
2.    Извод из постојећег регулационог 
 плана              Р = 1:1000
3.    Инжењерскогеолошка карта Р = 1:1000
4.    Оцјена природних услова   Р = 1:1000
5.    План просторне организације  Р = 1:1000
6. План саобраћаја и нивелације Р = 1:1000
7.    План хидротехничке 
 инфраструктуре                  Р = 1:1000
8. План електроенергетске и телекому ника 
 ци оне инфраструктуре Р = 1:1000
9. План термоенергетске 
 инфтраструктуре               Р = 1:1000
10. План уређења система зелених 
 површина            Р = 1:1000
11. План грађевинских и регулационих 
 линија             Р = 1:1000
12.   План парцелације    Р = 1:1000

III

Елаборат Измјене Плана, израђен у Урба ни сти
чком заводу РС у Бања Луци у јуну 2008.  г., прилог 
је и саставни дио ове одлуке.

IV

Измјена Плана се излаже на стални јавни увид 
код општинског органа управе надлежног за посло
ве просторног уређења.

V

О провођењу Измјене Плана стараће се орган из 
тачке IV. ове одлуке.
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VI

Ова одлука и Измјена Плана ступају на снагу ос
мог дана од дана објављивања у «Службеном гла с
нику Општине Добој».

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013274/08.            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 23.06.2008.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
   Енес Суљкановић,дипл.инж. 
 

206.
На основу члана 71. Закона о уређењу простора 

(«Службени гласник Републике Српске», број: 
84/02пречишћени текст и 14/03, 112/06 и 53/07), а у 
вези са чланом 25 Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске («Службени гласник Републике 
Српске» бр. 112/06) и члана  30. Статута општине 
Добој, («Службени гласник општине Добој», број: 
5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој, на сје дни
ци одржаној  23. јуна 2008.  године, донијела је 

О   Д  Л  У   К   У  
О УТВРЂИВАЊУ ОБАВЕЗА 
ИНВЕСТИТОРУ ТРЖНОГ 

ЦЕНТРА «ТУШ» О УРЕЂЕЊУ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан  1

Инвеститор тржног центра за који је издата 
урбанистичка сагласност број: 05/364148/07 од 
20.04.2007. године и одобрење за грађење број: 
16361465/07 од 24.10.2007. године има обавезу да 
изврши уређење грађевинског земљишта на цијелој 
површини грађевинске парцеле и прилазних сао
бра ћајница.

Члан  2

Обавеза инвеститора из члана 1 одлуке је да 
изгради: 

1. Прилазну саобраћајницу са магистралног пута 
М17 за тржни центар према Регулацином плану 
Измјена и допуне регулационог плана «Доњи град» 
Добој Одлука о усвајању («Сл. гласник општине 
Добој» Добој број: 2/07) и према условима Ј.П. 
«Путеви Републике Српске».

2. Изврши прикључивање објекта на водоводну 
и канализациону мрежу према условима које одре
ди «Водовод» А.Д. Добој.

3. Изградити топлотну подстаницу и при кљу
чити објекат на систем централног гријања Градске 
топлане Добој према условима које одреди ОДЈП 
«Градска топлана».

4. Изградити трафостаницу и прикључити обје
кат на електро мрежу које одреди ЗП «Електро До
бој» А.Д. Добој.

5. Изградити прикључак на мрежу теле ко муни
кација према условима које одреди Телеком Српске 
РЈ Регионални телеком Добој.

6. Изградити паркинг простор и прилазе за гара
жни простор као и прилазе за економски простор и 
простор за услуживање све према пројекту вањског 
уређења.

Члан  3.

Инвеститор је дана 23.05.2008. године извршио 
уплату земљишне ренте у износу од 239.470,60 КМ.

Инвеститор није дужан да плати накнаду за 
тро шкове уређења градског грађевинског земљи
шта обзиром да уређење врши сам.

Члан 4.

О провођењу ове одлуке  стараће се Одјељење 
за просторно уређење општине Добој. 

Члан 5.

За реализацију ове одлуке нису потребна новча
на средства.

Члан  6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
обја вљивања у „Службеном гласнику општине До
бој.“ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број:01013271/08.               П Р Е Д С Ј Е Д Н И К                            
Дана, 23.06.2008.г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Енес Суљкановић, дипл. инж.
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207.
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 

локалној самоуправи /”Службени гласник Репу
блике Српске”, број 101/04/ и члана 30. став 1. 
алинеја 2. Статута општине Добој /”Службени 
гла  сник општине Добој”, број  5/05/, Скупштина 
опш тине Добој на сједници одржаној  23.06. 2008. 
године, доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о додјели стипендија ученицима 

основних школа, носиоцима  Вукове 
дипломе и ученика генерације

Члан 1.

Овом одлуком уређује се стипендирање учени
ка основних школа, носиоца Вукове дипломе и уч
е ника генерације.

Члан 2.

Скупштина општине Добој задужује Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности да заједно 
са Активом директора основних школа проведе 
процедуру и прикупи потребну документацију.

Члан 3.

Права и обавезе корисника и даваоца стипендија 
ће се регулисати појединачним уговорима, које ће у 
име општине Добој потписати начелник општине..

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а  обја
виће се у „Службеном гласнику општине До бој.“ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број:01013320/08.               П Р Е Д С Ј Е Д Н И К                            
Дана, 23.06.2008.г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Енес Суљкановић, дипл. инж.

208.
На основу члана 30. Закона о локалној само уп рави 

(“Службени гласник РС”, број: 101/04, 42/05, 118/05), 
члана 30. став 1. алинеја 11. Статута оп штине Добој 
(“Слжбени гласник општине Добој”, број: 5/05 и 3/08.) 
и члана 129. Пословника Ску пш тине општине Добој 
(“Службени гласник општине Добој”, број: 10/05) 
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној  
23. јуна  2008. године,  донијела   је

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 16.379,60 (шеснаестхиљадатристотинесе
дамдесетдевет и 60/100) KM Радио Добоју на име 
опремања студиа ТВ Добој.

 Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи
ницу 0028150, група конта 614 400, подеко номски 
код 150 018 200 средства за учешће у финансирању 
Радио Добоја.

Одобрена средства уплатиће се на жиро рачун 
број 5675431000543363, ИБ 400028550009, МБ 
1323636.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику општине До
бој”.

РЕПУБЛИКА СРПСКЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013276/08                    ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 23.06. 2008. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл. инж.

209.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“,број: 101/04, 42/05) и члана 
30. Статута општине Добој („Службени гласник 
опш тине Добој“, број: 5/05, 3/08), Скупштина 
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општи не Добој, на сједници одржаној дана 23. јуна 
2008. године, донијела је 

О Д Л У К У  
о ангажовању буџетских средстава  за 

финансирање Пројекта формирања 
базе података индивидуалних 
пољопривредних произвођача 

на подручју општине Добој

I

За финансирање Пројекта формирања базе по
да така индивидуалних пољопривредних прои
зво ђача у укупној вриједности од 100 000,00 КМ 
одо брава се ангажовање 80 000,00 КМ  као учешће 
оп штине у финансирању Пројекта. 

Остатак од 20 000,00 КМ биће учешће МДП – а 
– Пројекат развоја општина.

II

Предметни Пројекат је идентификован Стра те
гијом локалног економског развоја општине Добој 
у периоду 20072012. године.

III

Реализација Пројекта базираће се на импле ме
нтацији сљедећих пројектних активности:

 Израда информационог програма 
 Набавка компјутерске опреме
 Људски ресурси
 Остали трошкови.

IV

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.

V

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013293/08                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06.2008. г.           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                          Енес Суљкановић, дипл.инж.                                                                                               

210. 
На основу  члана 30.став 1.алинеја 11.Закона  о 

локалној самоуправи («Службени гласник Репу
блике Српске»,број 101/04,42/05,118/05 и 20/07) и 
члана 30.Статута општине Добој («Службени гла
сник општине Добој»,бр 5/05 и 3/08),Скупштина 
оп шт ине Добој,на сједници одржаној  дана  23. јуна 
.2008, доноси

О Д Л У К У  
о  ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу 100.000,00 КМ, Спомен Храму Рођења 
Пресвете Богородице у Добоју,  на име набавке 
бакарног лима за покривање Храма и трошкове 
извођења радова.      

Члан  2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој и теретиће  потрошачку јединицу  
0028 180,Одјељење за борачко инвалидску заштиту 
,ек.код 614 300.под ек.код  180 002Средства за 
учешће у финансирању изградње спомен оби љежја.

Члан 3.

Реализација  Одлуке извршиће се преносом сре
д става на жиро рачун  бр.5510040001794964, код 
Нове бањалучке банке, Филијала Добој.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана об
ј а вљивања у «Службеном гласнику општине До
бој».

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број:01013319/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,23.06.2008 г.            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                         Енес Суљкановић,дипл.инж. 

211.
На основу члана 30. став 1 Закона о локалној 

са моуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05, 20/07), члана 30. Статута општине 
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До бој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05), Скупштина општине Добој, на сједници одр
жаној дана 23. јуна 2008. године доноси:

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 250.000,00 КМ  Заједницама етажних 
власника регистрованим на подручју општине 
Добој на име помоћи за одржавање и санацију 
заједничких дијелова зграде у 2008. години, у 
складу са Програмом одржавања и обнављања 
објеката заједничке комуналне потрошње за 2008. 
годину.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој и теретећи потрошачку јединицу 
број: 0028170 група конта 613300 подекономски 
код 170 001 средства за помоћ заједницама етажних 
власника за санацију оштећених зграда.

Члан 3.

Реализација ове одлуке вршиће се доношењем 
појединачних одлука о додјели новчане помоћи за 
заједнице етажних власника од стране Начелника 
општине Добој, у складу са Критеријумима о начину 
додјеле новчане помоћи заједницама етажних 
власника  број: 020221853/07 од 16.04.2007. го ди
не, а на предлог комисије за додјелу новчане по
мо ћи заједницама етажних власника именоване 
рје ше њем начелника општине Добој број: 020221
852/07 дана 27.03.2007. године.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013311/08.                   ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 23.06.2008.г.         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                       Енес Суљкановић, дипл. инж.

212.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 11. Za-

kona o lokalnoj samoupravi (SL. Glasnik RS 
br. 101/04, 42/05) i ~lana 30. Statuta op{tine 
Doboj (Sl. Glasnik op{tine Doboj br. 5/05) 
Skup{tina op{tine Doboj na sjednici 
odr`anoj dana 23. juna 2008. godine donijela je

O D L U K U  
o anga`ovawu nov~anih sredstava

^lan 1.

Odobrava se anga`ovawe nov~anih sredsta-
va u iznosu od 300.000,00 KM za Saobra}ajni 
fakultet Doboj na ime pomo}i za finansirawe 
tro{kova nadgradwe objekta Saobra}ajnog fa-
kutleta.

^lan 2.

Odobrena sredstva }e se anga`ovati iz Bux-
eta op{tine Doboj i tereti}e potro{a~ku 
jedinicu 0028 150 Odjeqewe za privredu i 
dru{stvene djelatnosti grupa konta 614 300, 
podek. kod 150 010. Sredstva za finansirawe 
Saobra}ajnog fakulteta.

^lan 3.

Reralizacija odluke izvr{i}e se prenosom 
sredstava na @iro ra~un posebnih namjena za 
visoko obrazovawe broj 551-001-00009070-76 kod 
Nove bawalu~ke banke, Buxetska organizacija 
08310017, vrsta prihoda 731 223, poreski broj 
4400592530034.

^lan 4.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavqivawa u Slu`benom glasniku op{tine 
Doboj.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013300/08.                   ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 23.06.2008.г.         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                       Енес Суљкановић, дипл. инж.
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213.
На основу члана 30. Закона о локалној само

управи („Службени гласник РС“,број: 101/04, 42/05, 
118/05) и члана 30. став 1 алинеја 11.  Статута 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05, 3/08), и члана 129. Пословника 
Скупштине општине Добој („Службени гласник 
опш тине Добој“; број: 10/05)  Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној дана 23. јуна  2008. го
дине, донијела је 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава  

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 100.000,00 (стотинухиљада) КМ Орга
ни зационом одбору међународног рукометног ТВ 
турнира шампиона Добој, на име финансирања тро
шкова за организовање јубиларног 40тог тради ци
оналног међународног рукометног ТВ турнира ша
мпиона „ДОБОЈ 2008“. 

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи
ницу 0028150 Одјељење за привреду и друштвене 
дје латности, група конта 614 300, подекономски 
код 150 011 – средства за финансирање физичке 
културе.

Члан 3.

Реализација Одлуке извршиће се преносом сре
дстава на жиро рачун број: 5513011125750354 код 
Нове Бањалучке банке Добој

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013328/08                       ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06.2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                   Енес Суљкановић, дипл.инж.

214.
На основу члана 30. Закона о локалној само

управи („Службени гласник РС“,број: 101/04, 42/05, 
118/05) и члана 30. став 1 алинеја 11.  Статута 
оп штине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05, 3/08), и члана 129. Пословника 
Скупштине општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“; број: 10/05)  Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној дана  23. јуна 2008. 
године, донијела је 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава  

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 5.000,00 (петхиљада) КМ Шаховском 
клубу „Добој“ из Добоја на име помоћи за измирење 
дуга из претходног периода када је рад клуба 
био прекинут и није вршено измирење текућих 
доспјелих новчаних обавеза.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи
ницу 0028150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, група конта 614 300, подекономски 
код 150 012 – средства за интервеције у области 
образовања, културе и спорта.

Члан 3.

Реализација Одлуке извршиће се преносом 
средстава на жиро рачун Шаховског клуба „Добој“ 
из Добоја, број: 5540060000030197 код Павловић 
Интернационал банке.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине До
бој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013297/08                        ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06.2008. г.           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                            Енес Суљкановић, дипл.инж.
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215.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 11. Zako-

na o lokalnoj smoupravi (“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 3/08), i ~la-
na 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 dana 23. juna 2008. godine donijela je:

O D L U K A  
o anga`ovawu nov~anih sredstava

^lan 1.

Odobrava se anga`ovawe nov~anih sred-
stava Udru`ewu izbjeglih i raseqenih lica 
“Vawa 2” u iznosu od 4.000,00 KM ( slovima, 
~etiri hiqade ) u svrhu kupovine gra|evinskog 
zsemqi{ta za izgradwu stambenog objekta.

^lan 2.

Odobrena sredstva }e se anga`ovati iz bux-
eta op{tine Doboj a tereti}e potro{a~ku 
jedinicu 0028 190, grupa konta 614 200, pod 
ekonomski kod 190 001 – sredstva za rje{avawe 
problema izbjeglog i raseqenog stnaovni{tva 
i povratnika.

^lan 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dan od dana 
objavqivawa u “Slu`benog glasniku op{tine 
Doboj”

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013288/08                        ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06.2008. г.           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                            Енес Суљкановић, дипл.инж.

216.
На основу  члана 30.став 1.алинеја 11.Закона  

о локалној самоуправи («Службени гласник Ре
публике Српске»,број 101/04,42/05,118/05 и 20/07) и 
члана 30.Статута општине Добој («Службени гла
сн ик општине Добој»,бр 5/05 и 3/08),Скупштина 
оп штине Добој,на сједници одржаној  дана  23. ју
на.2008 , д о н о с и

О Д Л У К У  
о  ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу 5.000,00 КМ, Глигорић Миленку, из При
дјела, на име санације кровне конструкције поро
дичне куће, девастиране у току ратних дејстава.        

Члан  2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој и теретиће  потрошачку јединицу  
0028 120,ек.код 614 800.под ек.код  120 014Буџетска 
резерва .

Члан 3.

Реализација  Одлуке извршиће се преносом 
средстава на текући рачун именованог .

Члан 4.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у «Службеном гласнику општине До
бој».

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број:01013298/08                       ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,23.06.2008 г.             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                           Енес Суљкановић,дипл.инж.

217.
На основу члана 30. Закона о локалној само

управи („Службени гласник РС“,број: 101/04, 42/05, 
118/05) и члана 30. став 1 алинеја 11.  Статута 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05, 3/08), и члана 129. Пословника 
Ску пштине општине Добој („Службени гласник 
опш тине Добој“; број: 10/05)  Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној дана 23. јуна 2008. го
дине, донијела је 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава  

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ Удружењу 
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жена болесних од карцинома дојке „НАРЦИС“ из 
Добоја на име једнократне помоћи за опремање 
канцеларије додијељене на кориштење од стране 
општине Добој.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку 
јединицу 0028150 Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, група конта 614 300, 
подекономски код 150 013 – средства за финансирање 
друштвених организација и удружења грађана.

Члан 3.

Реализација Одлуке извршиће се преносом 
средстава на жиро рачун број: 56200500004749
68 код НЛБ Развојна банка Добој.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013270 /08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

218.
На основу члана 30. Закона о локалној само

упра ви (“Службени гласник РС”, број: 101/04, 
42/05, 118/05), члана 30. став 1. алинеја 11. Статута 
општине Добој (“Слжбени гласник општине 
Добој”, број: 5/05 и 3/08.) и члана 129. Пословника 
Ску пштине општине Добој (“Службени гласник 
опш тине Добој”, број: 10/05) Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној  23. јуна  2008. године,  
донијела је

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 2.000,00 (двијехиљаде) KM на име Со
френић Вукосава улица Војводе Мишића број 
54/124 Добој, као помоћ при школовању на по сди

пломском студију на Учитељском факултету у Ба
ња Луци.

 Члан 2.

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

Одобрена средства уплатиће се на текући рачун 
Софренић Вукосаве.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику општине До
бој”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013275/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

219.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 11. Zako-

na o lokalnoj smoupravi (”Slu`beni glasnik 
RS” broj 101/04, 118/05) ~lana 30. stav 1. alineja 
11. Statuta op{tine Doboj (“Slu`beni glas-
nik op{tine Doboj” broj 5/05 i 3/08) i ~lana 
129. Pravilnika Skup{tine op{tine Doboj 
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj” broj 
10/05), Skup{tina op{tine Doboj na sjednici 
odr`anoj dana 23. juni 2008. gkodine donijela 
je:

O D L U K U  
o anga`ovawu nov~anih sredstava

^lan 1.

Odobrava se anga`ovawe nov~anih sredsta-
va na ime tro{kova sahrane odbornika Nadi 
Krivokapi} u iznosu od 5.000,00 KM (pethiqa-
da KM).

^lan 2.

Odobrena sredstva }e se anga`ovati iz 
buxeta op{tine Doboj tereti}e potro{a~ku 
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jeidnicu 0028 110, ek. kod. 611 200 pod. ek. kod. 
110 002, pomo} u slu~aju smrti.

Odobrena sredstva }e se uplatiti na `iro 
ra~un Ogwen Krivokapi}a broj 554-303-
003191-06-02 Pavlovi} International bank 
a.d. Slobomir Bijeqina.

^lan 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dna od dana 
objavqivawa u “Slu`benom glasniku op{tine 
Doboj”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013285/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

220.
На основу  члана  30. Закона о локалној самоупра 

ви (“Службени гласник РС”, број:101/04.,42/05),члана 
30.Статута Општине Добој (“Службени гласник 
Општине Добој”,број:5/05 и 3/08.),Скупштина опш
тине Добој на сједници одржаној дана 23. јуна 2008.
године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 2.320,00КМ удружењу ратних војних 
заро бљеника “ВијенацВозућа”на име помоћи Ми
шић Бори,ратном војном инвалиду   II  кате горије 
са 100% инвалидности као и ратном војном заро
бљенику на име куповине основног намјештаја у 
кухињи,штедњака на чврсто гориво и два лежаја.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу 
00280180, Одјељење за борачкоинвалидску заш
ти ти, група конта 614 200,под економски код 180 
003Средства за помоћ ППБ,несталих бораца, РВИ, 
ЦЖР и учеснике рата.

Члан 3.

Реализација ове одлуке извршит ће се преносом 
средстава на удружење код Развојне банке на рачун 
удружења број:5620050000284363.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013315/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

221.
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”,број:101/04., 42/05), члана 
30. Статута Општине Добој (“Слу жбе ни гласник 
Општине Добој”, број: 5/05 и  3/08.),Скупштина оп
шт ине Добој на сједници одржаној дана 23. јуна 
2008. године, донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 4.000,00КМ Јовић Богдани, супрузи 
погинулог борца и избјеглом лицу, на име решавања 
стамбеног питања.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу 
0028 180 Одјељење за борачкоинвалидску зашти
ти, група конта 615 200,п.е.к. 180 005 

Средства за реализацију Програма општине До
бој за стамбено збрињавање борачке категорије.

Члан 3.

Реализација ове одлуке извршит ће се преносом 
средстава на жиро рачун ОБО Добој број:562005
0000283005 код Развојне банке Добој.
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Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине 
До бој”

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013316 /08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

222.
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”,број:101/04, 42/05),   члана 
30. Статута Општине Добој (“Службени гласник 
Општине Добој”,број: 5/05 и 3/08. ),Скупштина 
општине Добој на сједници одржаној 23. јуна 2008.
године донијела је:

ОДЛУКУ  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 5.000,00 КМ за Иванчевић Василије Ми
лку, мајку два погинула борца ВРС, на име помоћи 
рјешавања стамбеног питања.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
Општине Добој и теретиће потрошачку јединицу 
0028 180, Одјељење за борачкоинвалидску зашти
ту, група конта 615 200,п.е.к. 180 005Средства за 
реализацију Програма општине Добој за стамбено 
збрињавање борачке категорије.

Члан 3.

Реализација одлуке извршит ће се преносом 
средстава на жиро рачун ОБО Добој број:

5620050000283005 код Развојне банке Добој. 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине До
бој”

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013317/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

223.
На основу члана 30. Закона о локалној само управи 

(„Службени гласник РС„ , број 101/04,42/05), члана 
30. Статута Општине Добој  («Службени гласник 
Општине Добој», број 5/05 и 3/08), Скупштина оп
ш тине Добој на сједници одржаној дана 23. јуна. 
2008. године, донијела је:

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 10.000,00  КМ за Којић Срету, борац I ка
те горије, из  Трњана на име помоћи за  рјешавање 
стамбеног питања.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
Општине Добој а теретиће потрошачку јединицу 
0028 180 – Одјељење за борачко – инвалидску 
заштиту, група конта 614 200 п.е.к. 180 003 – Сре
дства за помоћ породицама погинулих и несталих 
бораца, РВИа, цивилних жртава и учесника рата.

Члан 3.

Реализација одлуке извршиће се преносом сре
дстава на текући рачун Којић Срете.
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Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
обја вљивања у „Службеном гласнику Општине 
До бој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013318/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

224.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samou-

pravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04, 
42/05, 118/05), ~lana 30. stav 1. alineja 11. Statu-
ta op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine 
Doboj”, broj: 5/05, 3/08) i ~lana 129. Poslovnika 
o radu Skup{tine op{tine Doboj (“Slu`beni 
glasnik op{tine Doboj”, broj: 10/05) Skup{tina 
op{tine Doboj, na sjednici odr`anoj 23. juna 
2008. godine, donijela je

O D L U K U  
o anga`ovawu nov~anih sredstava

^lan 1.

Odobrava se anga`ovawe nov~anih sredsta-
va u iznosu od 50.000,00 (pedesethiqada) KM 
Osnovnoj {koli “Milan Raki} u Stanovima na 
ime rekonstrukcije {kole.

^lan 2.

Odobren sredstva terti}e potro{a~ku jed-
inicu 150 020, grupa konta 615 000, podekonom-
ski kod 615 200 sredstva za u~e{}e u snaicji i 
izgradwi {kolskih objekata.

Odobrena sredstva uplati}e se na `iro 
ra~un.

^lan 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, 
a objavi}e se u “Slu`benom glasniku op{tine 
Doboj”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013321/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

225.
На основу члана 30. Закона о локалној само уп

рави („Службени гласник РС“,број: 101/04, 42/05, 
118/05) и члана 30. став 1 алинеја 11.  Статута 
опш тине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05, 3/08), и члана 129. Пословника 
Ску пштине општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“; број: 10/05)  Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној дана   23. јуна  2008. 
године, донијела је 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава  

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 2.000,00 (двијехиљаде) KM на 
име Јовановић Небојши из Добоја, као помоћ 
при школовању на посдипломском студију на 
Саобраћајном факултету у Добоју, смјер безбједност 
саобраћаја.

 Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку 
јединицу 0028120, група конта 614 200, 
подекономски код 120 013 – помоћ у школовању 
студената и ученика.

Одобрена средства уплатиће се на текући рачун 
Јовановић Небојше.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013289/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

226.
На основу члана 30. Закона о локалној само

управи („Службени гласник РС“,број: 101/04, 42/05, 
118/05) и члана 30. став 1 алинеја 11.  Статута 
општ ине Добој („Службени гласник општине 
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Добој“, број: 5/05, 3/08), и члана 129. Пословника 
Ску пштине општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“; број: 10/05)  Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној дана   23. јуна  2008. 
године, донијела је 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава  

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 2.000,00 (двијехиљаде) KM на име Дарко 
Лукић из Рјечице број 47, општина Добој као помоћ 
при школовању на посдипломском студију на По
љо привредном факултету, смјер фитофармација 
(заштита биља).

Члан 2.

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

Одобрена средства уплатиће се на текући рачун 
Дарка Лукића.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику општине До
бој”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013290/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

227.    
На основу члана 30. Закона о локалној само уп

рави („Службени гласник РС“,број: 101/04, 42/05, 
118/05) и члана 30. став 1 алинеја 11.  Статута 
опш тине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05, 3/08), и члана 129. Пословника 
Ску пштине општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“; број: 10/05)  Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној дана   23. јуна  2008. 
године, донијела је 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава  

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 900,00 (деветстотина) KM на име 
Митровић Славице из Кожуха, као помоћ при 
рјешавању егзистенцијалних проблема.

 Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи
ницу 0028190, група конта 614 200, подекономски 
код 190 001 – средства за рјешавање проблематике 
избјеглог становништва и повратника.

Одобрена средства реализоваће се путем бла
гајне Трезора.

Члан 3.

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине До
бој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013291/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

228.
На основу члана 30. Закона о локалној само

управи (“Службени гласник РС”, број: 101/04, 
42/05, 118/05), члана 30. став 1. алинеја 11. Статута 
опш тине Добој (“Слжбени гласник општине 
Добој”, број: 5/05 и 3/08.) и члана 129. Пословника 
Скупштине општине Добој (“Службени гласник 
општине Добој”, број: 10/05) Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној  23. јуна  2008. године,  
донијела   ј е

О Д Л У К У 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 3.000,00 (трихиљаде) KM нa име Мишић 
Радислав из Добоја улица Ђенерала Драже број 47/6, 
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као помоћ при школовању на докторске студије на 
Архитектонском факултету у Београду.

 Члан 2.

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

Одобрена средства уплатиће се на текући рачун 
Мишић Радислава.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику општине До
бој”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013292/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

229.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу

прави („Службени гласник РС“,број: 101/04, 42/05, 
118/05) и члана 30. став 1 алинеја 11.  Статута опш
тине Добој („Службени гласник општине До бој“, 
број: 5/05, 3/08), и члана 129. Пословника Ску пшт
ине општине Добој („Службени гласник оп штине 
Добој“; број: 10/05)  Скупштина општине До бој, 
на сједници одржаној дана 23. јуна  2008. године, 
дони јела је 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава  

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 15.000,00 (петнаестхиљада) КМ Ку
лту рно умјетничком друштву „ДОБОЈ“ из Добоја 
на име финансирања трошкова за наступе на 
општинским манифестацијама, одлазак на ДЈЕ
ЧИЈИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА у Грчку и Свјетски 
фести вал фолклора „КИТЕН 2008“ у Бугарску. 

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једини
цу 0028150 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, група конта 614 300, подекономски 
код 150 012 – средства за интервенције у области 
обра зовања, културе и спорта.

Члан 3.

Реализација Одлуке извршиће се преносом 
средстава на жиро рачун Културно умјетничког 
друштва „ДОБОЈ“ Добој, број: 55500800253898
61 код Нова банка Бијељина  филијала Добој.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013294/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

230.
На основу члана 30. Закона о локалној само уп

рави („Службени гласник РС“,број: 101/04, 42/05, 
118/05) и члана 30. став 1 алинеја 11.  Статута 
општи не Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05, 3/08), и члана 129. Пословника 
Ску пштине општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“; број: 10/05 )  Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној дана 23. јуна  2008. 
годи не, донијела је 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава  

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 5.000,00 (петхиљада) КМ Алпинистичком 
клубу „ПАУК“ Добој на име помоћи финансирања 
алпинистичке екседиције организоване у сарадњи 
са Планинарским савезом Србије за одлазак у горје 
Каракорум (држава Пакистан) на врхове Broad Peak 
(8047 m) и Chogori (8611 m). 
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Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку једи
ницу 0028150 Одјељење за привреду и дру штвене 
дјелатности, група конта 614 300, подекон омски 
код 150 012 – средства за интервенције у области 
образовања, културе и спорта.

Члан 3.

Реализација Одлуке извршиће се преносом 
сре  дстава на жиро рачун Алпинистичког клуба 
„ПАУК“ Добој, број: 5620050000284557 код НЛБ 
Развојне банке Добој, ЈИБ 4400069580001.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине До
бој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013295/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

231.
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“,број: 101/04, 
42/05, 118/05) и члана 30. став 1 алинеја 11.  Статута 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05, 3/08), и члана 129. Пословника 
Скупштине општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“; број: 10/05)  Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној дана   23. јуна  2008. 
године, донијела је 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава  

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 2.000,00 (двијехиљаде) КМ на име Перица 
Лукић из Добоја ул. Светог Саве број 95/21, као 
помоћ при школовању на постдипломском студију 
Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин. 

Члан 2.

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

Одобрена средства уплатиће се на текући рачун 
Лукић Перице.

Члан 3.

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине До
бој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013296/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

232.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samou-

pravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04, 
42/04), ~lana 30. stav 1. alineja 11. Statuta 
op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine 
Doboj”, broj: 5/05, 3/08), Skup{tina op{tine 
Doboj, na sjedici odr`anoj dana 23.06.2008. go-
dine, d o n i j e l a je

O D L U K U  
o anga`ovawu buxetskih sredstava 
na ime pomo}i za {tetu od po`ara

^lan 1.

Odobrava se anga`ovawe nov~anih sredstava 
na ime pomo}i za {tetu nastalu usqed po`ara, 
Vuji} (Save) Vladi iz Brestova, u iznosu od 
10.000,00 (desethiqada) KM.

^lan 2.

Op{tinska komisija za procjenu {tete je 
dana 29.05.2008. godine izvr{ila uvi|aj na im-
awu Vuji} (Save) Vlade o ~emu je na licu mjesta 
sa~inila zapisnik broj 09/36-10/08 i utvrdi-
la da je od po`ara nastala {teta na {tali i 
drugim pomo}nim objektima, sto~nom fondu, 
poqoprivrednim ma{inama i prikqu~cima, 
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sto~noj hrani, ogrevnom i tehni~kom drvetu, 
sitnim aparatima, mineralnom |ubrivu.

^lana 3.

Odobrena sredstva tereti}e potro{a~ku je-
dinicu 0028 150, grupa konta 614 200 – pod ek. 
kod- 150 – 029, Podr{ka – grantovi privredni 
aktivnostima na ruralnom razvoju.

^lan 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, 

a objavi}e se u “Slu`benom glansiku op{tine 
Doboj”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013309/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

233.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник Општине Добој „ број 5/05 и 
3/08.) и приједлога  Комисије за повратак број 02
01316113/08 од  20.06.2008.године, Скупштина 
општине Добој, на сједници одржаној дана 23. јуна 
2008. године  донијела је 

О  Д  Л  У  К  У  
о ангажовању новчаних средстава 

I

Одобравају се средства  у висини од  20.850 КМ 
за једнократне новчане помоћи , на име лица:

 1. Шехић Фата , Макљеновац 
 Помоћ у висини од    500 КМ;
2. Чабрић Ибрахим , Миљковац 
 Помоћ у висини од    300 КМ 
3. Чабрић Изет , Миљковац 
 Помоћ у висини од    300 КМ 
4. Алдобашић Зејна , Миљковац 
 Помоћ у висини од    300 КМ 
5. Катић Анто , Миљковац 
 Помоћ у висини од    300 КМ 
6. Окић Мунира , Сјенина 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
7. Авдић Самира , Сјенина 
 Помоћ у висини од    300 КМ   
8. Хуртић Елвира , Сјенина 
 Помоћ у висини од    300 КМ    

9. Хидић Мирјана , Грапска 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
10. Ахмедовски Рабија , Крчевине 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
11. Аличехајић Мина , Чаире 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
12. Јупић Зијад , Шеварлије 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
13. Бећировић Бего ,  Придјел 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
14. Кубурић Сабахудин , Которско 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
15. Хаџић Фатима , Которско 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
16. Ахмић Мина , Буковачке чивчије 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
17. Аличић Енида , Чаршија 
 Помоћ у висини од    800 КМ    
18. Исић Рахима , Которско 
 Помоћ у висини од    500 КМ    
19. Сркаловић Смаил , Чаршија 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
20. Илић Млађен , Пакленица 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
21. Сакалић Мелиса , Добој 
 Помоћ у висини од    500 КМ    
22. Хрњадовић Халима , Добој 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
23. Диздаревић Фатима , Добој 
 Помоћ у висини од    500 КМ    
24. Салкановић Рамзија , Добој 
 Помоћ у висини од    800 КМ    
25. Мехмедагић Саша , Добој 
 Помоћ у висини од    500 КМ    
26. Клепић Сабахудин , Добој  
 Помоћ у висини од    300 КМ    
27. Стопић Петар , Комарица 
 Помоћ у висини од    500 КМ    
28. Хаџић Мехмед , Добој 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
29. Повратници Ошве  
 Помоћ у висини од    1.500 КМ    
30. Повратници у Црнојевиће  
 Помоћ у висини од    1.000 КМ    
31. Друштво Извод 
 Помоћ у висини од    500 КМ    
32. Марић Младенка , Добој 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
33. Живановић Татјана , Добој 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
34. Турк Селма , Макљеновац  
 Помоћ у висини од    300 КМ   
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35. Сакалаш Неира , Макљеновац 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
36. Нешковић Мирослав, Добој 
 Помоћ у висини од    500 КМ    
37. Дубиновић Мирза, Сјенина 
 Помоћ у висини од     300 КМ    
38. Хабибовић Земир, Сјенина 
 Помоћ у висини од     300 КМ    
39. Хусаковић Омер, Грапска 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
40. Салкановић Мустафа, Грапска 
 Помоћ у висини од    300 КМ    
41.Мујаkовић Един , Грапска 
 Помоћ у висини од     350 КМ    
42 Омеровић Јаско , Пољице  
 Помоћ у висини од    500 КМ    
43. Омеровић Ахмет, Орашје 
 Помоћ у висини од    300 КМ  
44 . Карановић Мирослав, Добој 
 Помоћ у висини од     500 КМ   
45 . Мујић Нервин, Придјел 
 Помоћ у висини од    600 КМ   
46 . Кавазовић Фахрудин, Придјел 
 Помоћ у висини од    300 КМ   
47 . Шехић Хасиб, Чивчије 
 Помоћ у висини од    300 КМ   
48 . Ахмић Меифудин, Чивчије 
 Помоћ у висини од    300 КМ   
49 . Аличехајић Хусеин, Крчевине 
 Помоћ у висини од    300 КМ   
50 . Хаџић Мирнес, Крчевине 
 Помоћ у висини од    300 КМ   
51 . Мркоњић Фадил, Добој 
 Помоћ у висини од    300 КМ   
52 . ХасукићЋерима, Добој 
 Помоћ у висини од    300 КМ 

II

Одобрена средства третират ће потрошачку 
јединицу 0028190 група конта 614 200 под еко
номски код 190001 –  средства за рјешавање про
бле ма избјеглог и расељеног становништва и по
вра тника.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013272/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

234.
Na osnovu ~lana 20. stav 4. Zakona o 

gra|evinskom zemqi{tu (“Slu`beni glasnik 
Republike Srpske” broj: 112/06) i ~lana 30. 
Stauta op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik 
op{tine Doboj”, broj: 5/05  i 3/08), ~lana 5. Od-
luke o javnim povr{inama (“Slu`beni glas-
nik op{tine Doboj”, broj: 4/07) Skup{tina 
op{tine Doboj je na sjednici odr`anoj dana 23. 
juni 2008. donosi:

O D L U K U  
o postupku, uslovima i na~inu 
davawa u zakup n privremeno 

kori{}ewe zemqi{ta, 
javnih povr{ina, poslovnih 

prostora i gara`a

1 OP[TE ODREDBE

^lan 1.

Ovom Odlukom reguli{e se postupak, uslovi 
i na~in dvawa u zakup na privremeno kori{}
ewe zemqi{ta, javnih povr{ina, poslovnih 
prostora i gara`a u vlasni{tvu op{tine 
Doboj.

^lan 2.

Neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemqi{te 
i javne povr{ine op{tina Doboj kao korisnik 
tog zeamqi{ta mo`e davati u zakup na privre-
meno kori{}ewe putem licitacije za sqede}e 
svrhe:

- za postavqawe kioska za zadvoqavawe 
raznih potreba stanovni{tva,

- za postavqawe monta`nih objekata ( pro-
davnice i drugo)

- za postavqawe {tandova za izlo`bene pro-
store, za zabavne parkove,

- postavqawe reklamnih panoa, reklamnih 
stubova, jarbola, reklamnih vitrina i drugih 
reklamnih objekata,

- postavqawe aparata, gril-prikolica, 
ure|aja za prodaju osvje`avaju}ih pi}a, slado-
leda, prehrambenih proizvoda koji se priprem-
aju na licu mjesta (kokice, kestewe, kukuruz),
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- za odr`avawe raznih sajmova, za igre na 
sre}u,

- postavqawe tezgi prilikom prigodnih 
prodaja u dane dr`avnih i vjerskih praznika a 
najdu`e do 10 dana,

- postavqawe parkirali{ta, taksi – 
stajali{ta i poligona za obuku voza~a, 

- postavqawe luna parkova, ringi{pila, 
dje~ijih auti}a, vozi}a i drugih zabavnih rad-
wi,

- za druge svrhe za koje se ocijeni da su 
potrebne.

^lan 3.

Op{tina Doboj mo`e neizgra|eno zemqi{te 
izdati u zakup na privremeno kori{}ewe 
(zemqi{te za poqoprivrednu obradu).

2. POSTUPAK DAVAWA U ZAKUP

^lan 4.

Odluku o na~inu i uslovima davawa u zakup 
n privremeno kori{}ewe zemqi{ta, javnih 
povr{ina, poslovnih prostora ili gra`a 
donosi na~elnik op{tine Doboj.

^lan 5.

Uslovi davawa u zakup na privremeno kori{}
ewe zemqi{ta, javnih povr{ina, poslovnih 
prostora ili gara`a moraju sadr`avati:

- podatke o neizgrra|enom zemqi{tu, jan-
voj povr{ini, poslovnom prostoru ili gara`i 
koja se daje u zakup,

(Zemqi{te-kwi`ne i katastarske podatke),
- osnovica za izra~unavawe po~etne ci-

jene nekretnina,
- po~etnu cijenu zakupa,
- vrijeme trajaw zakupa,
- na~in i uslove pla}awa zakupnine
- vrijeme i na~in predaje u posjed 

zemqi{ta, gara`e ili poslovnog prostora 
zakupcu,

^lan 6.

Osnovica za izra~unavawe po~etne cije za 
zakupninu poslovnih prostor ili gara`a koje 
su predmet licitacije je slede}a:

- poslovni prostori u 1 zoni 10,00 KM/ 
metar kvadratni

- poslovni prostori u 2 zoni 7,00 KM/
metar kvadratni

- poslovni prostori u 3 zoni 5,00 KM/
metar kvadratni

- za gara`e 1,00 KM/metar kvadratni
- za zemqi{te 10% od procijewene 

tr`i{ne vrijednosti zemqi{ta utvr|ene od 
strane Poreske uprave.

Obra~un zakupa podrumskih prostorija koji 
pripadaju pslovnom prosotru umawuje se za 50% 
od utvr|ene po~etne cijene zakupa.

Po~etna cijena zakupa javnih povr{ina 
utvr|uje se na osnovu ~lana 29. Odluke o javnim 
povr{inama (“Slu`beni glasnik op{tine 
Doboj”, broj: 4/07).

^lan 7.

Davawe u zakup neizgra|enog zemqi{ta, 
javnih povr{inar, poslovnih prostora i 
gara`a objavquje se putem oglasa u sredstvima 
javnog informisawa i to najkasnije 15 dana 
prije licitacije.

Ovla{}eni organ iz ~lana 4. ove odluke 
odlu~uje u kojim }e se sredstvim javnog in-
formisawa objaviti oglas o davawu u zakup 
putem licitacije neizgra|enog zemqi{ta, 
javnih povr{ina i gara`a.

Primjerak oglasa o davawu u zakup zemqi{ta 
istovremeno se isti~e na oglasnoj tabli 
op{tine zakupodavca.

^lan 8.

Oglas o davawu u zakup mora da sadr`i:

- naziv i sjedi{te pravnog lica koje daje u 
zakup gra|evinskog zemqi{ta, javnu povr{inu, 
poslovni prostor ili gara`u,

- na~in davaw u zakup putem licitacije 
nakon ~ega se zakqu~uje ugovor,

- osnovica za izra~unavawe po~etne ci-
jene nekretnina i visini zakupnine,

- visina kaucije i na~in polagawa koja 
iznosi 10% od po~etne cijene s tim da ne mo`e 
biti ni`a od 50,00 KM.

- uslovi davawa u zakup iz ~lana 5. ove od-
luke,
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- dan, mjesto i vrijeme odr`avawa licit-
acije,

- vrijeme i na~in razgledaw predmetne 
nekretnine i dokumentacije koje se daje u zak-
up,

- naznaka da zakupac pored izlicitirane 
zkupnine pla}a PDV, komunalnu naknadu i na-
knadu za NKGZ

^lan 9.

Postupak davawa u zakup nekretnine sprovo-
di Komisija za davawe u zakup poslovnih pros-
tora, gara`a, javnih povr{ina i zemqi{ta.

3. LICITACIJE

^lan 10.

Licitacijom rukovodi predsjednik Komisi-
je koji prethodno utvr|uje da li su ispuweni 
svi predvi|eni uslovi u pogledu ogla{avawa 
licitcije, utvr|ivawu uslova o davawu u zak-
up predmetne nekretnine i potrebnog broja 
u~esnika licitacije kao i upla}enog iznosa 
kaucije.

^lanovi komisije ne mogu stavqati ponude 
za zakup nekretnine.

^lan 11.

Prva licitacija se mo`e odr`ati ako na 
woj u~estvuju najmawe tri u~esnika.

^lan 12.

Nakon {to se utvrdi da su ispuweni uslovi 
za odr`avawe licitacije, predsjednik komisi-
je upoznaje u~esnike sa na~inom licitacije i 
poziva ih da stavqaju ponude za zakup.

^lan 13.

Svaki u~esnik je vezn svojom ponudom dok se 
ne stavi ve}a ponuda.

                                      ^lan 14.

Licitacija }e se zakqu~iti ako poslije 
drugog poziva nije u roku od 5 minuta stavqen 
ve}a ponuda.

Prije zakqu~ka licitacije predsjednik 
Komisije jo{ jedanput ponavqa posledwu 
ponudu, a zatim objavquje da je licitacija 
zavr{ena, javno progla{ava koja je ponuda najpo-
voqnija i sa kojim }e se u~esnikom zakqu~iti 
ugovor o zakupu.

^lan 15.

Ako u~esnik u licitaciji smatra da je u 
postupku licitacije bilo primjedaba, mo`e 
staviti prigovor.

Ako Komisija na|e da je prigovor neosno-
van, zakqu~i}e pstupak licitacije i javno ob-
javiti koja je ponuda najpovoqnija i da }e se sa 
tim u~esnikom zakqu~iti ugovor o zakupu.

^lan 16.

Ako se prigovor odmah ne mo`e raspraviti 
i o wemu odlu~ivati, Komisija prekida postu-
pak licitacije dok nadle`ni organ iz ~lana 4. 
ove odluke ne odlu~i po prigovoru.

^lan 17.

Organ koji odlu~uje o prigovoru mo`e od-
biti ili poni{titi postupak licitacije i 
odrediti ponovni postupak.

^lan 18.

Ako ne uspije prva licitacija davawa u 
zakup nekretnine, licitacija se ponavqa a ako 
ne uspije ni ponovqena licitacija, davawe u 
za kup zeqi{ta, javnih povr{ina, poslovnih 
pro stora ili gara`a izvr{i}e se neposredom 
pogodbom.

^lan 19.

O postupku licitacije zakupa vodi se zapi-
snik u koji se unosi tok postupka, ponude u~e-
snika i eventalni prigovori.

Zapisnik potpisuju ~lanovi Komisije i 
pristupni u~esnici licitacije.
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^lan 20.

Skup{tina op{tine na zahtjev udru`ewa, 
stranka i nevladinih organizacija izuzetno 
mo`e donijeti oduku o dodjeli zeqi{ta, javnih 
povr{ina, poslovnih prostora ili gara`a na 
privremeno kroi{}ewe bez provo|ewa proce-
dure ogla{avawa i licitacije u kom slu~aju }
e se za izra~unavawe zakupnine uzeti utvr|ena 
po~etna cijena za pojedine kategorije nekret-
nina.

4. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 21.

Prilikom zakqu~ivawa ugovora, produ`ewu, 
raskidu ugovora i svim ostalim elementim 
ugovora primjewiva}e se odredbe Zakona o ob-
ligaiconom odnosima.

U postupcima davawa u zakup javnih 
povr{ina primjewiva}e se op{ti uslovi 
za davawe na privremeno kori{}ewe javnih 
povr{ina na urbanom podru~ju grada Doboja i 
ostalih naseqa na podru~ju op{tine Doboj iz 
Odluke o javnim povr{inama (“Slu`beni glas-
nik op{tine Doboj”, broj: 4/07).

^lan 22.

Danom stupawa na snagu ove Odluke presta-
je da va`i Odluka o postupku davawa u zakup 
poslovnih prostorija i gara`a u vlasni{tvu 
op{tine Doboj broj 01-013-283/06 od 29.06.2006. 
godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dan 
objavqivawa u “Slu`benom glasniku op{tine 
Doboj”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013313/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

235.
На основу члана 20. став 4. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 112/06) и члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број 5/05 

и 3/08) Скупштине општине Добој, на сједници 
одржаној дана 23. јуна 2008. године, доноси

ОДЛУКУ  
о поступку, условима и 

начину давања у закуп на 
привремено коришћење 

земљишта у КО Поточани

Члан 1.

Овом Одлуком регулише се поступак, услови и 
начин давања у закуп на привремено коришћење 
неизграђеног земљишта к.ч. 803 село Поточани, 
остало неплодно земљиште површине 801.773 м2.

Члан 2.

Почетна цијена земљишта које се даје у закуп 
износи 0,5 КМ/d  мјесечно на период од 10 година.

Кауција за учешће на лицитацији износи 
10.000,00 КМ, која се уплаћује на жирорачун број: 
5620050000157390, врста прихода 722412.

Члан 3.

Учесник лицитације чија понуда буде 
најповољнија дужан је уплатити мјесечни износ 
закупнине у року од 15 дана од дана закључења 
уговора о закупу, а предаја у посјед закупцу 
закупљеног земљишта извршиће се у року од 7 
дана након извршене уплате.

Члан 4.

Поступак оглашавања лицитације закупа 
земљишта и лицитацију спровешће Комисија 
за давање у закуп пословних простора, гаража, 
јавних површина и земљишта, а уговор о закупу 
ће закључити Начелник општине, у складу са 
одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 5.

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

ОПШТИНА ДОБОЈ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013263/08           ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 23. 06. 2008. г.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                Енес Суљкановић, дипл. инж.
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236.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 130. Пословника Скупштине 
општине Добој («Службени гласник општине 
Добој“, број 10/05), Скупштина општине Добој, на 
сједници одржаној 23. јуни 2008. године, доноси

О Д Л У К У  
о додјели пословног простора 

Члан 1.

Удружењу жена болесних од карцинома дојке 
„Нарцис“, из Добоја, додјељује се на кориштење 
пословни простор у улици Краља Александра број 
100, у Добоју, укупне површине 23 ,60 м2. 

Члан 2.

Овлашћује се начелник општине да у складу 
са Одлуком о поступку давања у закуп пословних 
просторија и гаража у власништву општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број 5/06) са 
закупцем из члана 1. ове одлуке  потпише  уговор 
о закупу пословног простора. 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине До
бој».

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013327/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

237.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

До бој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 130. Пословника Скупштине 
општине Добој («Службени гласник општине 
Добој“, број 10/05), Скупштина општине Добој, на 
сједници одржаној 23. јуна 2008. године, доноси

О Д Л У К У  
о додјели пословног простора 

Члан 1.

Удружењу породица са четворo и више дјеце 
„Будућност 4“, из Добоја, додјељује се на кориштење 

пословни простор у улици Војводе Мишића број 
48, у Добоју, укупне површине 18,00 м2. 

Члан 2.

Овлашћује се начелник општине да у складу 
са Одлуком о поступку давања у закуп пословних 
просторија и гаража у власништву општине До бој 
(„Службени гласник општине Добој“, број 5/06) са 
закупцем из члана 1. ове одлуке  потпише  уговор 
о закупу пословног простора. 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине До
бој».

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013299/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

238.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 11. Za-

kona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glas-
nik RS”, broj: 101/04, 42/05 i 118/05), ~lan 30. 
Statuta op{tine Doboj (“Slu`beni glas-
nik op{tine Doboj” 5.05 i 3/08) i ~lana 129. 
Poslovnika Skup{tine op{tine Doboj 
(“Slu`beni glasnik op{tine Dopboj” 10/05) 
Skup{tina op{tine Doboj na sjednici od 23. 
juna 2008. godine d o n o s i 

O D L U K U  
o zamjeni nekretnina izme|u 

op{tine Doboj i Ku}e slatki{a 
“Slatka tajna” d.o.o. Doboj

I

Pod uslovima i na na~in propisan Zakonom 
sprove{}e se postupak i zamjena slede}ih 
nekretnina, a koje su predmet Nacrta ugovora 
o razmjeni nepokretnosti, izme|u op{tine 
Doboj i Ku}e slatki{a “Slatka tajna” d. o. o. 
Doboj ukupne korisne povr{ine 857 metara 
kvadratnih ukwi`enih u z.k. ulo{ku 184 KO 
Doboj, k.~. broj 808/4, koje su vlasni{tvo Ku}
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e slatki{a “Slatka tajna” d.o.o. Doboj, po ci-
jeni od 1.893.970,00 KM za nekretnine op{tine 
Doboj, i to:

1. poslovni prostor lociran u Ulici Sv-
tog Save broj 8, sastoji se od prizemnog dijela 
koji sa~iwava: glavni prosotr, pomo}ni pros-
tor, kancelarija i mokri ~vor, sve povr{ine 
239,60 metara kavadratnih ( uz cijenu od 2.150,00 
KM po metru kvadratnom),te 104,30 metara 
kvadratnih podrumskih prostorija ( uz cijenu 
od 898,00 KM po metru kvadratnom), ukupne 
povr{ine 343,90 metara kvadratnih, upisan u 
PL 737/156 na op{tinu Doboj kao posjednika 
1/1, kao dr`avno vlasni{tvo, ugovorene vri-
jednosti 608.801,40 KM.

2. poslovni prostor lociran u Ulici cara 
Du{ana broj 7, stastoji se od 145,00 metara 
prodajnog prostora ( uz cijenu od 2.150,00 KM 
po metru kvadrantom), upisan u PL 737/156 na 
op{tinu Doboj kao pojsednika 1/1, izgra|en na 
zemqi{tu ozna~enom kao k.~. 5685/1, KO Doboj, 
ugovorene vrijednosti 311.750,00 km.

3. poslovni prostor lociran u Ulici 
Svetog Save broj 45 A, sastoji se od 28,00 
metara kvadratnih prodajnog prostora i 3,30 
metara kvadratnih stepeni{ta ( uz cijenu od 
2.150,00 KM po metru kvadratnom), te 25,70 
metara kvadratnih podrumskih prostorija ( 
uz cijenu od 898,00 KM po metru kvadratnom), 
ukupne povr{ine 57,00 metara kvadratnih, up-
isan u PL 3869 na op{tinu Doboj kao suposjed-
nika ½, izgra|en na zemqi{tu ozna~enom kao 
k.~. 5669/1, KO Doboj, ukwi`enom kao dr`avno 
vlasni{tvo, ugovorene vrijednosti 90.373.60 
KM.

4. poslovni prostor u ulici Svetog Save 
broj 87, sastoji se od: prizemnog dijela – proda-
jnog prostora, pomo}nog prostora, kancelar-
ije i mokrog ~vora, povr{ine 317,10 metara 
kvadratnih ( uz cijenu od 2.150,00 KM po metru 
kvadratnom), podrumskih prosotrija povr{ine 
98,90 metara kvadratnih (uz cijenu od 898,00 KM 
po metru kvadratnom), ukupne povr{ine 416,00 
metara kvadratnih, izgra|en na zemqi{noj 
parceli broj 5677 KO Doboj, upisan u PL 737 na 
op{tinu Doboj kao posjednika 1/1, ugovorene 
vrijednosti 770.577,20 KM.

5. poslovni prostor u ulici Svetog Save 
broj 45 B, sastoji se od glavne prostorije 
povr{ine 26,84 metara kvadratnih (uz cijenu 
od 2.150,00 KM po metru kvadratnom), upisan 
u PL 3869 n op{tinu Doboj kao suposjednika, 

izgra|en n zemqi{tu ozna~enom kao k.~. 5669/1, 
KO Doboj, ugovorene vrijednosti 57.706,00 
KM.

6. poslovni prostor u ulici Svetog 
Save broj 6/8 sastoji se od glavnih prostorija 
povr{ine 25,50 metara kvadratnih (uz cijenu 
od 2,147,50 KM po metru kvadratnom), upisan 
u PL 737/156 n op{tinu Doboj kao posjednika 
1/1, izgra|en na zemqi{tu ozna~enom kao k.~. 
5685/1, KO Doboj, ukwi`enom kao dr`avno 
vlasni{tvo, ugovorene vrijednosti 54.761,25 
KM, ~ija je ukupna vrijednost 1.893.969,45 km.

II.

Ovla{}uje se na~elnik op{tine Doboj da 
nakon provedenog postupka identifikacije 
katastarskih ~estica koje su predmet zamjene 
utvr|enih povr{ina i vrijednosti nekretnina 
te pribavqene saglasnoti Pravobranila{tva 
Republike Srpske – Sjedi{te zamjenika u 
Doboju, potpi{e Ugovor o zamjeni nepokret-
nosti.

II.

Ovom Odlukom dopuiwava se Odluka o pri-
hvatawu ponude broj 01-013-214/08 od 21.05.2008. 
gkodine objavqene u “Slu`benom glasniku 
op{tine Doboj” broj 05/08.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 
objavqivawa u “Slu`benom glasniku op{tine 
Doboj”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013269/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

239.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. falineja 11. Za-

kona o lokalnoj smaoupravi ( “Slu`beni glas-
nik RS”, broj: 101/04, 42/05, i 118/05 ), ~lana 
30 Statut op{tine Doboj (“Slu`beni glas-
nik op{tine Doboj”, broj: 5/05 i 3/08) i ~lana 
129. Pravilnika Skup{tine opi{tine Doboj 
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 
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10/05) Skup{tina op{tine Doboj na sjednici 
od 23. juna 2008. godine d o n o s i

O D L U K U  
o zamjeni nekretnina 

izme|u op{tine Doboj i 
“Autokomerc A.D. Doboj

1

Pod uslovima i na na~in propisan Zakonom 
sprove{}e se postupak i zamjena slede}ih 
nekretnina izme|u op{tine Doboj i “Autoko-
merc” A.D. Doboj ozna~enih kao k.~. 2453/3 i 
k.~. 2452/3 {to odgovara po starom premjeru 
k.~. 241/4 ukupne povr{ine 2.884,00 metara 
kvadratnih KO Kotorsko koje su u vlasni{tvu 
AD “Autokomerc” A.D. Doboj i k.~. 6813/2 {to 
po starom premjeru odgovar k.~. 303/2 KO Doboj 
ukupne povr{ine 2.138,00 metara kvadratnih.

2.

Ovla{}uje se na~elnik op{tine Doboj 
da nakon provedenog psupka identifikacije 
katastarskih ~estica koje su predmet zamjene 
utvr|enih povr{ina i vrijednosti nekretnina 
te pribavqene saglasnosti pravobranila{tva 
Republike Srpske – Sjedi{te zamjenika u 
Doboju, potpi{e Ugovor o zamjeni nepokret-
nosti.

3.

Ovaj zakqu~ak stupa na snagu osmog dana 
od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku 
op{tine Doboj”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013284/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

240.
Na osnovu ~lana 8. Zakona o gra|evinskom 

zemqi{tu (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 
112/06), ~lana 29. i 31. Zakona o prometu nep-
okrentkosti (“Slu`beni glasnik RS”, broj 
29/94), ~lana 30. Zakona o lokalnoj samou-
pravi (“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 
i 3/08), i ~lana 129. Poslovnika Skup{tine 
op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine 
Doboj”, broj: 10/05), Skup{tina op{tine Doboj 
je na sjednici odr`anoj dana 23. juna 2008. gko-
dine donijela:

O D L U K U 
o neprihvatawu ponude

^lan 1.

Ne prihvata se ponuda Mahmi} Hajrudina iz 
Maglaja

za neretnine ozna~ene sa brojem k.~. 7247/3 
wiva “Sredwe poqe” ukupne povr{ine 2.800 
metara kvadratnih i parcela k.~. 7390 livada 
“Bara” povr{ine 10.661 metar kvadratni sve up-
isano u PL 1776 KO Doboj vlasnik i posjednik 
Mahmi} Mehmeda Harudin koje su Skup{tini 
op{tine Doboj ponu|ene po cijeni od 35,00 
KM/ metar kvadratni {to za ukupnu povr{inu 
iznosi 471.135,00 KM uve}anu za obra~unati 
iznos poreza na promet nekretnina.

^lan 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013278/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

241.
Na osnovu ~lana 8. Zakona o gra|evinskom 

zaemqi{tu (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 
112/06), ~lana 29. i 31. Zakona o prometu nep-
okretnosti (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 
29/94), ~lana 30. Zakona o lokalnoj samou-
pravi (“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 
i 3/08) i ~lana 129. Poslovnika Skup{tine 
op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine 
Doboj”, broj: 10/05), Skup{tina op{tine Doboj 
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je na sjednici odr`anoj dana 23. juna 2008. go-
dine donijela:

O D L U K U 
 o neprihvatawu ponude

^lan 1.

Ne prihvata se ponuda ^erni Smiqana i 
^erni Zorana zastupnik po punomo}niku Pani} 
Du{ku, advokatu iz Doboja.

za nrekretnine ozna~ene sa broj 632/1 oranica 
“Begova~a” povr{ine 385 metara kvadratnih i 
k.~. 632/11 “Ku}i{te” Usora povr{ine 385 metara 
kvadratnih sve upisano u z.k.ul. 1738 KO Doboj a 
{to odgovara po novom katastarskom operatu 
parceli broj 6740 upisanoj u PL 478 KO Doboj       

koje su Skup{tini op{tine Doboj ponu|ene 
po cijeni od 30.000,00 KM {to uve}anu za 
obra~unati iznos poreza na promet nekretnina.

^lan 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013299/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

242.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-306/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 30. и   66. Статута општине 
Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине 
општине Добој («Службени гласник општине 
Добој», број 10/05),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   23.  јуна 2008. године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
Усваја се Информација о реализацији потпуног 

стамбеног збрињавања породица погинулих бораца 
и РВИ из Програма Владе РС.

Подржава се опредјељење општине да путем 
Уговора о заједничком финансирању са ресорним 
Министарством обезбиједи станове, а исти ће по 
утврђеним критеријима бити додијељени лицима 
која испуњавају услове у складу са Уредбом о 
стамбеном збрињавању породица погинулих 
бораца и ратних војних инвалида одбрамбено ота
џбинског рата РС.

Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гла снику општине Добој“.

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

243.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-307/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05. и 
3/08.) и члана 136. Пословника Скупштине општине 
Добој («Службени гласник општине Добој», број 
10/05.), Скупштина општине на сједници од 23.  
јуна  2008. године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч A K
1.  Усваја се Програм  подршке развоју малих и 

средњих предузећа и предузетништва на подручју 
општине Добој за 2008. годину.

2.  Саставни дио овог закључка чини Програм  
подршке развоју малих и средњих предузећа и 
предузетништва на подручју општине Добој за 
2008. годину.

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

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.
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244.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-325/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 30. и   66. Статута општине 
Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине 
општине Добој («Службени гласник општине 
Добој», број 10/05),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   23.  јуна 2008. године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Програм  кориштења средстава од 

накнаде за кориштење пољопривредног земљишта 
у непољопривредне сврхе општине Добој за 2008у 
годину.  

2. Расписује се конкурс за додјелу средстава од 
накнада за кориштење пољопривредног земљишта 
у непољопривредне сврхе у износу од 70.000,00 
КМ на основу одредби Закона о пољопривредном 
зељишту и Закона о обезбјеђењу и усмјеравању 
средстава за подстицај развоја пољопривреде и 
села. 

3. Саставни дио овог закључка чини Програм 
кориштења средстава од накнаде за кориштење 
пољопривредног земљишта у непољопривредне 
сврхе општине Добој за 2008му годину.  

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

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

245.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-282/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

Na osnovu ~lana 30. Statuta op{tine Doboj 
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 
5/05 i 3/08) ~lana 129. Poslovnika SO Doboj 
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 

10/05) Skup{tina op{tine Doboj na sjednici 
od 23. juna 2008. gkodine donosi

Z A K Q U ^ A K

I

Usvaja se Prijedlog projekta op{tine Doboj 
upu}enih prema Vladi Republike Srpske.

II.

Zadu`uje se na~elnik op{tine Doboj da od 
Vlade Republike Srpske i resornog Ministar-
stva tra`i podr{ku u realizaciji projekta 
vezanih za rekonstrukciju mre`e iz sredstva 
ekonomsko-socijalne komponente.

III.

Zadu`uje se Odjeqewe za privredu i 
dru{tvene djelatnosti da u odre|enom roku 
obezbijedi potrebnu dokumentaciju i podnese 
prijavu na Javni poziv za prijavqivawe pro-
jekta za finansirawe iz ekonomsko – socijalne 
komponente “Razvojnog programa Republike 
Srpske” objavqen u dnevnom listu “Fokus”.

IV

Ovaj zakqu~ak stupa na snagu danom dono-
{e wa a bi}e obavqen u Slu`benom glansiku 
op{tine Doboj.

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

246.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-323/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 30. и   66. Статута општине 
Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине 
општине Добој («Службени гласник општине 
Добој», број 10/05),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   23.  јуна 2008. године,  д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Програм жетве и откупа пшенице и 

других стрних жита у 2008.ој  години на подручју 
општине Добој.

2.   Саставни дио овог закључка чини Програм 
жетве и откупа пшенице и других стрних жита у 
2008.ој  години на подручју општине Добој.

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

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

247.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-304/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05. и 
3/08.) и члана 136. Пословника Скупштине општине 
Добој («Службени гласник општине Добој», број 
10/05.), Скупштина општине на сједници од 23.  
јуна  2008. године,  д о н о с и 

 З А К Љ У Ч A K
1. Усваја се Програм  мјера за здравствену за ш

титу животиња у 2008. години на подручју општи
не Добој.

2.  Саставни дио овог закључка чини  Програм  
мјера за здравствену заштиту животиња у 2008. 
години на подручју општине Добој.

3.  Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.
               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

248.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-322/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 66. Статута општине Добој 
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05. и 

3/08.) и члана 136. Пословника Скупштине општине 
Добој («Службени гласник општине Добој», број 
10/05.), Скупштина општине на сједници од 23. 
јуна  2007. године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч A K
1. Нацрт Омладинске политике општине Добој 

2008/2013. године, суштински и формално технички 
је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

2.  Задужује се Кабинет Начелника, да у складу 
са Одлуком о јавним   расправама у општини Добој 
(„Сл. гласник општине Добој“, број: 1/06.) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и припреми 
приједлог Омладинске политике општине Добој 
2008/2013. године.

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

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

249.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-305/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05. и 
3/08.) и члана 136. Пословника Скупштине општине 
Добој («Службени гласник општине Добој», број 
10/05.), Скупштина општине на сједници од 23.  
јуна  2008. године,  д о н о с и 

 З А К Љ У Ч A K
1.  Усваја се Информација о упису ученика у 

први разред основне школе за школску  2008/2009. 
годину.

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

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                            Енес Суљкановић, дипл.инж.
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250.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-300/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05. и 
3/08.) и члана 136. Пословника Скупштине општине 
Добој («Службени гласник општине Добој», број 
10/05.), Скупштина општине на сједници од 23.  
јуна   2008. године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч A K
1.  Усваја се Информација о резултатима посло

вања привреде општине  Добој  по годишњем обра
чу ну за 2007. годину.

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

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
              Енес Суљкановић, дипл.инж.

251.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-326/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 30. и   66. Статута општине 
Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08.) и члана 136. Пословника Скупштине 
општине Добој («Службени гласник општине 
Добој», број 10/05),  Скупштина општине Добој, на 
сје дници од   23.   јуна  2008. године,  д о н о с и 

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

мјера за здравствену заштиту животиња на по дру
чју општине Добој  у 2007. години.

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

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                            Енес Суљкановић, дипл.инж.

252.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-287/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

Na osnovu ~lana 30. Statuta op{tine Doboj 
(“Slu`beni glansik op{tine Doboj”, broj: 
5/05 i 3/08), i ~lana 129. Poslovnika SO Doboj 
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 
10/05) Skup{tina op{tine Doboj na sjednici 
od 23. juna 2008. godine donosi

Z A K Q U ^ A K

I

Usvaja se Izvje{taj Komisije z provo|ewe 
postupka licitacije za kupovinu gara`as ili 
gara`nih mjesta

II

Ovla{}uje se na~elnik op{tine Doboj da 
zakqu~i ugovor o kupovini 15 gra`a u uli ci 
Nemawina u Doboju sa najpovoqnijim ponu-
|a~em “Autokomerc” A.D. Doboj po cijeni od 
990,00 KM/ metar kvadratni i za jednu gara`u u 
ulici Vojvode Stepe (zgrada Sara) sa ponu|a~em 
“Gra| - promet” A.D. Doboj.

III

Ovaj Zakqu~ak stupa na snagu danom dono-
{ewa a bi}e objavqen u Slu`benom glasniku 
op{tine Doboj.

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

253.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-303/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 30. и   66. Статута општине До
бој («Службени гласник општине Добој», број 5/05 
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и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине опш
тине Добој («Службени гласник општине До бој», 
број 10/05),  Скупштина општине Добој, на сједни
ци од   23.  јуна  2008. године,  д о н о с и 

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

зације општине  Добој за 2007. годину,

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.
               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

254.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-302/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05. и 
3/08.) и члана 136. Пословника Скупштине општине 
Добој («Службени гласник општине Добој», број 
10/05.), Скупштина општине на сједници од 23.  
јуна  2008. године,  д о н о с и 

 З А К Љ У Ч A K
1. Усваја се Програм  рада Туристичке орга ни

зације општине Добој за 2008. годину.

2.  Саставни дио овог закључка чини  Туристичке 
организације општине Добој за 2008. годину.

3.  Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.
               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

255.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-301/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 30. и   66. Статута општине 
Добој («Службени гласник општине Добој», број 

5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине 
општине Добој («Службени гласник општине 
Добој», број 10/05),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   23.  јуна  2008. године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1 Усваја се Извјештај о раду Америчког култу

рног центра Добој за 2007. годину.

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

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

256.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-277/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

Na osnovu ~lana 30. Statuta op{tine 
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, 
broj: 5/05 i 3/08), i ~lana 129. Poslovnika SO 
Doboj (“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, 
broj:10/05) Skup{tina op{tine Doboj na sjed-
nici od 23. juna 2008. godine donosi

Z A K Q U ^ A K

II

Ovla{}uje se na~elnik op{tine Doboj da u 
pravnoj stvari tu`ioca Dujakovi} \or|a pro-
tiv op{tine Doboj u predmetu broj P-203/08 
zakqu~i vansudsko poravnawe kojim }e se ut-
vrditi pravo vlasni{tva za tu`ioca Dujako-
vi} Nikole \or|a s 1/1 n objektu “Ribwak” u 
Maloj Bukovici ozna~en na k.~. 39. i 40. KO Bu-
kovica Mala PL 327 a {to odgovar po starom 
premeru k.~. 101/5 z.k.ul 51 KO bukovica mala 
{to je tu`eni op{tin Doboj du`na priznati 
i dozvoliti mu zemqi{no – kwi`ni upis s is-
tim dijelom.
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II

Ovaj Zakqu~ak stupa na snagu osmog dana 
od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku 
op{tine Doboj.

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

257.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-308/08.
Добој,  23. 06.  2008. 

На основу члана 30. и   66. Статута општине 
Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине 
општине Добој («Службени гласник општине 
Добој», број 10/05),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   23.  јуна 2008. године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
Усваја се Извјештај о   раду  Комисије за одабир 

корисника помоћи реконструкције за период  
01.07.2007. године до 31.12.2007. године.

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

               ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
               Енес Суљкановић, дипл.инж.

258.
Na osnovu ~lana 30 Zakona o lokalnoj 

samoupravi (“Slu`beni glasnik Republike 
Srpske” broj: 101/04 i 42/05, 118/05) ~lana 30. 
Statuta op{tine Doboj (“Slu`beni glasnik 
op{tine Doboj”, broj 5/05 i 3/08), ~lana 129 
Poslovnika o radu Skup{tine op{tine Doboj 
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 
10/05), Skup{tina op{tine Doboj na sjednici 
odr`anoj dana 23. juna 2008. godine donosi:

R J E [ E W E 
  o razrje{ewu predsjednika 
Skup{tine JP “Preslica”

II

Razrje{ava se predsjednik Skup{tine Ja-
vnog preduze}a sportsko-rekreacionog centra 
“Preslica” Doboj na li~ni zahtjev sa 23. 06. 
2008. godine

DRAGAN MI]I] dipl. pravnik

II

Ovo rje{ewe }e se objaviti u “Slu`benom 
glasniku op{tine Doboj”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013314/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

259.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samou-

pravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04 i 
42/05, 118/05), ~lana 30. Statuta op{tine Doboj 
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 
5/05 i 3/08), i ~lana 129. Poslovnika o radu 
Skup{tine op{tine Doboj (“Slu`beni glas-
nik op{tne Doboj”, broj: 10/05), Skup{tina 
op{tine Doboj n sjednici odr`anoj dana 23. 
juna 2008. godine donosi:

R J E [ E W E 
o razrje{ewu vr{ioca du`nosti 

direktora JP “Preslica”

I

Razrje{ava se vr{ioc du`nosti direktora 
Javnog preduze}a sportsko-rekreacioni cen-
tar “Preslica” Doboj sa 23.06.2008. godine

MIQENKO MI]I], dipl. in`.
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II

Ovo rje{ewe }e se objaviti u “Slu`benom 
glasniku op{tine Doboj”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013281/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

260.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samou-

pravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04 i 
42/05, 118/04), ~lana 30. Statuta op{tine Doboj 
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 
5/05 i 3/08), i ~lana 129. Poslovnika o radu 
Skup{tine op{tine Doboj (“Slu`beni glas-
nik op{tine Doboj”, broj: 10/05), Skup{tina 
op{tine Doboj na sjednici odr`anoj dana 23. 
juna 2008. godine donosi:

R J E [ E W E  
o imenovawu vr{ioca du`nosti 

direktor JP “Preslica”

II

Imenuje se za vr{ioca du`nosti direktora 
Javnog preduze}a sportsko-rekreacioni centar 
“Preslica” Doboj sa 23.06.2008. godine

LUKI] MLADEN, dipl. in`.

II

Ovo rje{ewe }e se objaviti u “Slu`benom 
gla sniku op{tine Doboj”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013281/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

261.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samou-

pravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04 i 
42/05, 118/05) ~lana 30. Statuta op{tine Doboj 
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj” broj: 
5/05 i 3/08), i ~lana 129. Poslovnika o radu 

Skup{tine op{tine Doboj (“Slu`beni glas-
nik op{tine Doboj”, broj: 10/05), Skup{tin 
op{tine Doboj na sjednici odr`anoj dana 23. 
juna 2008. godine donosi:

R J E [ E W E  
o imenovawu predsjednika 

Skup{tine JP “Preslica”

I

Imenuje se predsjednik Skup{tine Javnog 
preduze}a sportsko rekracioni centar “Pre-
slica” Doboj sa 23.06.2008. godine

ZDRAVKO PETROVI],  dipl. ecc.

II

Ovo rje{ewe }e se objaviti u “Slu`benom 
glasniku op{tine Doboj”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013280/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

262.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj smao-

upravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04 i 
42/05, 118/05), ~lana 30. Statuta op{tine Doboj 
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 
5/05 i 3/08), i ~lana 129. Poslovnika o radu 
Skup{tine op{tine Doboj (“Slu`beni glas-
nik op{tine Doboj”, broj: 10/05),, Skup{tina 
op{tine Doboj na sjednici odr`anoj dana 23. 
juna 2008. godine donosi:

R J E [ E W E  
o imenovawu ~lana Skup{tine 

JP “Preslica”

I

Imenuje se ~lan Skup{tine Javnog preduze}
a sportsko rekreacioni centar “Preslica” 
Doboj sa 23.06.2008. godine

GAJI] PREDRAG – PE[A



Strana  250 Broj 6S L U @ B E N I  G L A S N I K

III ОГЛАСИ

II

Ovo rje{ewe }e se objaviti u “Slu`benom 
glasniku op{tine Doboj”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013279/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

263.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samou-

pravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 101/04, i 
42/05, 118/05), ~lana 30. Statuta op{tine Doboj 
(“Slu`beni glasnik op{tine Doboj”, broj: 
5/05 i 3/08), i ~lana 129. Poslovnika o radu 
Skup{tine op{tine Doboj (“Slu`beni glas-
nik op{tine Doboj”, broj: 10/05),, Skup{tina 
op{tine Doboj na sjednici odr`anoj dana 23. 
juni 2008. godine donosi:

R J E [ E W E  
o imenovawu ~lan Op{tinske 

izborne komisije 

I

Imenuje se ~lan Op{tinske izborne komisi-
je sa 23.06.2008. godine

PALEKSI] NENAD dipl. pravnik

2

Ovo rje{ewe }e se objaviti u “Slu`benom 
glasniku op{tine Doboj”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01013297/08                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 23.06. 2008. г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                              Енес Суљкановић, дипл.инж.

OP[TINA DOBOJ
NA^ELNIK
ODJEQEWE ZA STAMBENO 
KOMUNALNE POSLOVE

Broj: 07-372-1-11/08
Dana 28.3.2008. godine

O G L A S 

Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove 
Doboj, na osnovu rje{ewa broj 07-372-1-11/08 od 
28.3.2008. godine, izvr{io je u registru zfa-
jednica eta`nih vlasnika stambenih zgrad, u 
registrskom listu broj: 256/3 upis osnivawa 
Zajednice eta`nih vlasnika zgrade u ulici 
Kneza Milo{a broj: 40 u Doboju, sa sqede}im 
podacima:

Naziv i sjedi{te: Zajednica eta`nih vlas-
nika zgrade u ulici Kneza Milo{a broj 40 u 
Doboju, osniva~i: trinaaest eta`nih vlasnika 
zgrade, djelatnost 70320 – upravqawe zgradom 
za ra~un eta`nih vlasnika, istup u pravnom 
prometu samostalno u okviru djelatnosti, 
zfa obaveze odgovara cjelokupnom imovinom, 
~lanovi odgovaraju supsidijarno do visine ud-
jela u pla}awu tro{kova odr`avawa zgrade, za-

jednicu zastupaju: Xigumovi} Sawa i Cvijano-
vi} Sini{a sfamostano i bez ograni~ewa.

OP[TINA DOBOJ
ODJEQEWE ZA STAMBENO
KOMUNALNE POSLOVE

Broj: 07-372-1-24/08
Dana 14.05.2008. godine.

O G L A S

Odjeqewe za stambeno – komunalne poslove 
Doboj na osnovu rje{ewa broj 07-372-1-24/08 od 
14/05/2008. godine, izvr{io je u registru za-
jednica eta`nih vlasnika stambenih zgrada, u 
registarksom listu broj: 268/3 upis osnivawa 
Zajednice eta`nih vlasnika zgrade u ulici 
Stefana Prvovjen~anog broj: 10 u Doboju sa 
sqede}im podacima:

Naziv i sjedi{te: Zajednica eta`nih vlas-
nika zgrade u ulici Stefana Prvovjen~anog 
broj 10 u Doboju, osniva~i: {esnfaest eta`nih 
vlasnika zgrade, djelatnost 70320 – upravqawe 
zgradom z ra~un eta`nih vlasnika, istupa u 
pravnom prometu samostano u okviru djelat-
nosti, z obaveze odgovara cjelokupnom imovi-
nom, ~lanovi odgovaraju supsidijarno do visine 
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udjela u pla}awu tro{kova odr`avawa zgrade. 
Zajednicu zastupa: Mihajlovi} Mi}o, pred-
sjednik Upravnog odbora, sfamkostalno i bez 
ograni~ewa.

OP[TINA DOBOJ
ODJEQEWE ZA STAMBENO 
KOMUNALNE POSLOVE DOBOJ

Broj: 07-372-121/08
Dana: 29.04.2008. godine

O G L A S

Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove 
Doboj na osnovu rje{ewa broj 07-372-1-21/08 od 
29.4.2008. godine, izvr{io je u registru zajed-
nica eta`nih vlasnika stambenih zgrada, u 
registarskom listu broj: 265/3 upis Zajednice 
eta`nih vlasnika zgrade u ulici Cara Du{ana 
broj: 21 u Doboju s sqede}im podacima:

Naziv i sjedi{te: Zajednica eta`nih vlas-
nika zgrade u Doboju, ulica Cara Du{ana 
broj 21, osniva~i: petnaest eta`nih vlasnika 
zgrade, djelatnost 70320 – upravqawe zgradom 
za ra~un eta`nih vlasnika, istupa u pravnom 
prometu samostalno u okviru djelatnosti, 
z obaveze odgovara cjelokupnom imovinom, 
~lanovi odgovaraju supsidijarno do visine ud-
jela u pla}aswu tro{kova odr`avawa zgrade, 
zajednicu zastupaju Pijetlovi} Milan pred-
sjednik ZEV-a samostano i bez ograni~ewa i 
Azari} Vojin predsjednik UO samostalno i bez 
ograni~ewa.

OP[TINA DOBOJ
ODJEQEWE ZA TAMBENO 
KOMUNALNE POSLOVE DOBOJ

Broj: 07-372-1-22/08
Dana: 6.5.2008. godine

O G L A S

Odjeqewe za stambeno – komunalne poslove 
Doboj na osnovu rje{ewa broj 07-372-1-22/08 od 
6.5.2008. gkodine, izvr{io je u registru zajed-
nica eta`nih vlasnika stambenih zgrada, u 
registarskom listu broj: 266/3 upis osnivawa 
Zajednice eta`nih vlasnika zgrade u ulici 
Vojvode Sin|eli}a broj: 2-4 u Doboju s sqede}
im podacima:

Naziv i sjedi{te: Zajednica eta`nih vlas-
nika zgrade Doboj, ulica Vojvode Sin|eli}a 
broj 2-4 osniva~i: dvanaest eta`nih vlasnika 
zgrade, djelatnost 70320 – upravqawe zagradom z 
ra~un eta`nihvlasnika, istupa u pravnom pro-
metu samotano u okviru djelatnosti, za obaveze 
odgovara cjelokupnom imovinom ~lanovi odgo-
varaju supsidijarno dovisine udjela u pla}awu 
tro{kova odr`avawa zgrade, zajednicu zastu-
paju Lazi} Prerag predsjednik ZEV-a samosta-
no i bez ograni~ewa i Nedi} Bo`o predsjednik 
UO samotalno i bez ograni~ewa.

OP[TINA DOBOJ
ODJEQEWE ZA TAMBENO 
KOMUNALNE DJELATNOSTI DOBOJ

Broj: 07-372-1-23/08
Dana 12.05.2008. godine.

O G L A S

Odjeqewe zfa stambeno – komunalnu poslove 
Doboj na osnovu rje{ewa broj 07-372-1-23/08 od 
12.05.2008. gkodine, izvr{io je u registru zfa-
jednica eta`nih vlasnika tambenih zgrada, u 
registarskom listu broj: 267/3 upis osnivawa 
Zajednice eta`nih vlasnika zgrade u ulici 
Bra}e Jugovi} broj: 14 Doboj s sqede}im po-
dacima:

Naziv i sjedi{te: Zajednica eta`nih vlas-
nika zgrade br 14. u ulici Bra}e Jugovi} Doboj, 
osniva~i: tri eta`na vlasnika zgrade, djelat-
nost 70320 – upravqawe zgradom za ra~un 
eta`nih vlasnika, isutpa u pravnom prometu 
samostano u okviru djelatnosti, z obaveze odgo-
vara cjelokupnom imovinom, ~lanovi odgov-
araju supsidijarno do visine udjela u pla}awu 
tro{kova odr`avawe zgrade, zajednicu zastup 
Evtov Gavrilo predsjednik ZEB-a samostano i 
bez ograni~ewa.

OP[TINA DOBOJ
ODJEQEWE ZA STAMBENO 
KOMUNALNE POSLOVE DOBOJ

Bsroj: 07-372-1-25/08
Dana 15/5/2008. godine.

O G L A S

Odjeqewe za stamlbeno – komunalne poslove 
Doboj na osnovu rje{ew broj: 07-372-1-25/08 od 
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15/5/2008. godine, izvr{io je u registru zajed-
nica eta`nih vlasnika stamlbenih zgrada, u 
registarskom listu broj: 269/3 upis osnivawa 
Zajednice eta`nih vlasnika zgrae u ulici 
Vojvode Mi{i}a broj: 41-45 u Doboju sa sqede}
im podacima:

Naziv i sjedi{te: Zajednica eta`nih vlas-
nika zgrade Doboj, ulica Vojvode Mi{i}a broj 
41-45 osniva~i: trinaest eta`nihvlasnika 
zgrade, djelatnost 70320 – upravqawe zgradom 
z ra~un eta`nih vlasnika, istupa u pravnom 
prometu samostalno u okviru djelatnosti, 
z obaveze odgovara cjelokupnom imovinom, 
~lanovi odgovaraju supsidijarno dovisine ud-
jela u pla|awu tro{kova odr`avawa zgrade, 
zajednicu zastupaju Dobri} Mi}o predsjednik 
ZEV-a samostalno i bez ograni~ewa i Tripi} 
Zlatko predsjednik UO sfamostalno i bez 
ograni~ewa.

OP[TINA DOBOJ
ODJEQEWE ZA STAMBENO 
KOMUNALNE POSLOVE DOBOJ

Broj: 07-372-1-26/08
Dana: 29.05.2008. godine

O G L  A S

Odjeqewe za tambeno – komunalne poslove 
Doboj na osnovu rje{ewa broj 07-372-1-26/08 od 
19.5.2008. gkodine, izvr{io je u registru za-
jednica eta`nih vlasnika stambenih zgrada, 
u registarksom listu broj: 270/3 upis osniva-
wa Zajednice eta`nihv lasnika zgrade, ulica 
Kraqa Aleksandr broj: 140, Doboj s sqede}im 
podacima:

Naziv i sjedi{te: Zajednica eta`nih vlas-
nika zgrade, ulica Kraqa Aleksandra broj 
149, Doboj, osniva~i: ~etiri eta`na vlasnika 
zgrade, djelatnost 70320 – upravqawe zgradom 
z ra~un eta`nih vlasnikka, istupa u pravnom 
prometu samostano u okviru djelatnosti, z 
obaveze odgovara cjelokupnom imovinom, 
~lanovi odgovaraju supsidijarno do visine ud-
jela u pla}awu tro{kova odr`avawa zgrade. 
Zajednicu zastupa: Jovi} Gospa – samostalno i 
bez ograni~ewa.

OP[TINA DOBOJ
ODJEQEWE ZA STAMBENO 
KOMUNALNE POSLOVE DOBOJ

Broj: 07-372-1-27/08
Dana 21. 4. 2008. godine

O G L A S

Odjeqewe za stambeno – komunalne poslove 
Doboj na osnovu rje{ewa broj 07-372-1-27/08 od 
dana 21.4.2008. godine, izvr{io je u registru 
zfajednica eta`nihvlasnika stambenih zgrada, 
u registarskom listu broj 264/3 upis promjene 
lica ovla{tenog zfa zastupawe Zajednice 
eta`nih vlasnika zgrade u ulici Knegiwe Mi-
lice broj: 1 u Doboju s sqede}im podacima:

Vr{i se promjena lica ovla{tenog za zas-
tupawe Zajednice eta`nih vlasnika zgrade u 
Doboju, u ulici Kwegiwe Milice broj 1, p se iz 
Registr bri{e Lazarevi} Radenko dosda{wi 
predsjednik ZEV-a a kao lice ovla{teno za 
zastupawe upisuje se Krneta Mirko – predsjed-
nik ZEV-a zastupa Zajednicu sfamostano i bez 
ograni~ewa.                               
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Оснивач и издавач листа  “Службени гласник општине Добој” је Општина Добој, тел. (053) 242153,  
факс (053) 242258. “Службени гласник општине Добој” излази по потреби на српском језику, 
ћириличним писмом, ијекавског изговора у тиражу око 100 примјерака. Главни и одговорни 
уредник Миленко Иванчевић. Редакцијски одбор: Славица Живковић, Миленко Ђукановић и Џевад 
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