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

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
203.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), члана 30. став
1. алинеја 11. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој, број: 5/05 и 3/08), и чла
на 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 18. септембра 2009 године доноси

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у
износу од 186.969,10 КМ за „ПРОДА- МОНТ“ Добој,
на име измирења обавеза Саобраћајног факулте
та за изведене грађевинске радове на надоградњи
објекта факултета (II и III спрат).
Члан 2.
Одобрена средства ће се ангажовати из Буџета
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу
0028 150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, група конта 614 300, под ек.код 150 010
– Средства за учешће у финансирању Саобраћајног
факултета.

Члан 3.
Реализација одлуке извршиће се преносом сред
става на жиро рачун „ПРОДА-МОНТ“ Добој број:
338-390-22002572-79 код Уни кредит Загребачке
банке.
Члан 4.
Реализација одлуке извршиће се у 2010. години .
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-286/09.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

204.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), члана 30. став
1. алинеја 11. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој, број: 5/05 и 3/08), и чла
на 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
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и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 18. септембра 2009. године доноси

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у
износу од 72.250,74 КМ за Саобраћајни факултет
Добој, на име измирења обавеза факултета за из
ведене кровопокривачке радове на надоградњи
објекта факултета (II и III спрат).
Члан 2.
Одобрена средства ће се ангажовати из Буџета оп
штине Добој и теретиће потрошачку јединицу 0028
150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
група конта 614 300, под ек. код 150 010 – Средства за
учешће у финансирању Саобраћајног факултета.
Члан 3.
Реализација одлуке извршиће се преносом сред
става на жиро рачун: Саобраћајни факултет Добој
број: 551-001-00009070-76, врста прихода 731 223,
буџетска организација 0831017 отворен код Уни
кредит Бањалучке банке.
Члан 4.
Реализација одлуке извршиће се у 2010. години .
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-289/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

205.
На основу члана 20. Одлуке о поступку, усло
вима и начину давања у закуп и привремено
коришћење јавних површина, пословних просто
ра и гаража („Службени гласник општине Добој“,
број 6/08) члана 30. и 66. Статута општине Добој

(Службени гласник општине Добој“, број 5/05 и
3/08) и члана 130. Пословника Скупштине општи
не Добој („Службени гласник општине Добој“,
број 10/05 и 9/08) Скупштина општине Добој на
сједници одржаној дана 18.09.2009. године доноси

ОДЛУКУ
о додјели пословног простора
у Ул. Видовданска бр 2 у
Добоју на коришћење
Члан 1.
Пословни простор у Ул. Видовданска 2, повр
шине 146 м2 који се идентификује п.л. број 687,
к.ч. број 5649 КО Добој додјељује се на коришћење
надбискупији Врхбосанска - Сарајево Жупа Пре
светог Срца Исусова Добој и Хрватском културном
друштву „Напредак“ Добој за потребе њиховог
дјеловања као и дјеловања културних, друштве
них и других организација са хрватским предзна
ком који имају сједиште у Добоју.
Члан 2.
Пословни простор из става 1. ове одлуке додјељује
се на неодређено вријеме без обавезе плаћања накна
де за кориштење истог. Корисници пословног про
стора су обавезни у законом остављеном року из
миривати све настале обавезе по основу коришћења
као што је: накнада за грађевинско земљиште, кому
нална накнада и остале обавезе као што су телефон,
струја, вода, одвоз смећа и остало.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Добој да по
уласку у посјед предметног простора са надби
скупијом Врхбосанском - Сарајево Жупа Пресветог
Срца Исусовог и ХКД „Напредак“ закључи уговор
о коришћењу пословног простора.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-298/09
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Добој, 18.09.2009. г. Енес Суљкановић, дипл.инж., с.р.
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206.
На основу члана 8. Закона о грађевинском
земљишту («Службени гласник РС» број 112/06),
члана 29. Закона о промету
непокретности
(«Службени гласник РС» 29/ 94), члана 30. Зако
на о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» 101/04, 42/05, 118/05) члана 30. Статута општи
не Добој (« Службени гласник општине Добој»
број 5/05) и члана 129. Пословника Скупшти
не општине Добој («Службени гласник општине
Добој» број 10/05), Скупштина општине Добој је
на сједници одржаној дана 18. септембра 2009. го
дине, донијела:

О Д Л У К У
о неприхватању понуде
Члан 1.
Не прихвата се понуда Риџал (Халила) Шефика
из Маглаја за куповину некретнина и то :
- к.ч. 5964/4 Орашје, пут без ознаке површине
163 м2, КО Добој
- к.ч. 5965/1 Орашје, њива површине 235 м2 КО
Добој
- к.ч. 5965/2 Орашје, њива површине 500 м2 КО
Добој
које су Скупштини општине Добој понуђене
по цијени од 2.000 КМ/м2 за укупну површину
увећану за обрачунати износ пореза на промет
некретнина.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број 01-013- 287/09
Добој, 18.09.2009.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић дипл. инж. с.р.

207.
На основу члана 50. Закона о уређењу простора
(„Сл. гласник РС“, бр. 84/02 - Пречишћени текст,
14/03, 112/06, 53/07,) и члана 30. Статута општи
не Добој, („Службени гласник општине Добој“,
број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 18. септембра 2009. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Регулационог плана
„Центар“ Добој – дио блока
број 9 и дио блока број 8
I
Доноси се измјена Регулационог плана „Цен
тар“ Добој – дио блока број 9 и дио блока број 8 (у
даљем тексту: измјена Плана).
Границе простора који је обухваћен измјеном
Плана у површини од око 2,05 ха одређене су у гра
фичком дијелу Плана.
II
Елаборат измјене Плана састоји се од текстуал
ног и графичког дијела.
САДРЖАЈ
I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
II ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А) УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
I.
II.
III.
IV.
V.

Просторна цјелина
Природни услови и ресурси
Становање
Пословне и привредне дјелатности
Јавне службе, комуналне и друге друштвене дјелатности
VI. Спорт и рекреација
VII. Инфраструктура
VIII. Животна средина
IX. Билански коришћења површина, ресурса и
објеката
X. Оцјена стања организације, уређења и
коришћења простора
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В) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОР
ГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРО
СТОРА
I.
II.

Становништво и становање
Јавне службе, комуналне и друге друштвене дјелатности,
III. Спорт и рекреација
IV. Инфраструктура
V. Систем зелених површина
VI. Животна средина
VII. Биланс потреба и могућности
Г) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
I.
II.
III.
IV.

Организација простора,
Становање,
Пословне и привредне дјелатности,
Јавне службе, комуналне и друге друштвене дјелатности,
V. Спорт и рекреација,
VI. Општи урбанистичко–технички услови,
VII. Инфраструктура,
VIII. Парцелација, грађевинске и регулационе
линије,
IX. Систем зелених површина,
X. Животна средина
XI. Планирани биланси
Д) ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕ
ЊЕ ПЛАНА
Е) ОРИЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕ
ЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПРИЛОГ: Табела
грађевинског фонда

валоризације

постојећег

III ГРАФИЧКИ ДИО
1.
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Геодетска подлога
– постојеће стање
1.а. Намјена постојећег
грађевинског фонда		
1.б. Бонитет постојећег
грађевинског фонда		
1.в. План рушења			
2. Извод из регулационог
плана „Центар“ Добој		
3. Инжењерско-геолошка карта
4. Оцјена природних
и створених услова		

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

5.
6.
7.

План просторне организације Р=1:1000
План саобраћаја и нивелације Р=1:1000
План инфраструктуре
– хидротехника		
Р=1:1000
8. План инфраструктуре - ее и тт Р=1:1000
9. План инфраструктуре
– топлификација		
Р=1:1000
10. План инфраструктуре
– синтеза карта		
Р=1:1000
11. Систем зелених површина
Р=1:1000
12. План грађевинских
и регулационих линија
Р=1:1000
13. План парцелације-површине
и бројеви парцела		
Р=1:1000
13.а. План парцелације - ломне
тачке и фронтови парцела
Р=1:1000
III
Елаборат Плана, израђен у Урбанистичком за
воду Републике Српске, а.д. Бања Лука, у мјесецу
септембру 2009. године, прилог је и саставни дио
ове одлуке.
IV
Планом је утврђен општи интерес за изградњу
стамбених објеката и за уређивање земљишта за
ту изградњу (чл. 15. став 2. и 48. Закона о експро
пријацији, („Сл. гласник РС“, број: 112/06, 37/07).
План је основа за утврђивање општег интереса за
експропријацију непокретности за остале намјене
(члан 15. став 1. Закона о експропријацији).
V
План је основа за промјену облика и површи
не постојећих парцела градског грађевинског зем
љишта и осталог грађевинског земљишта, у смис
лу чланова 26. и 27. Закона о уређењу простора
(„Сл. гласник РС“, бр. 84/02, - Пречишћени текст,
14/03, 112/06, 53/07) и члана 23. став 1. тачка 2. За
кона о премјеру и катастру непокретности („Сл.
гласник РС“, број: 34/06).
VI
План се излаже на стални јавни увид код град
ског органа управе надлежног за послове простор
ног уређења.
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VII

II

О провођењу ове одлуке стараће се орган из тач
ке VI ове одлуке.

Планови парцелације треба да садрже: план
организације и простора, план инфраструктуре,
план регулационих и грађевинских линија, оп
ште урбанистичке услове за изградњу планираних
грађевина и услова за интервенције на постојећим
грађевинама, те графички приказ простора који је
обухваћен планом.

VIII
Ступањем на снагу ове одлуке престају да ва
же раније донесени просторно–плански докумен
ти, проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у
сагласности са Планом.
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по обја
вљивању у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број 01-013- 299/09
Добој, 18.09.2009.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

208.
На основу члана 27. Закона о уређењу просто
ра („Службени гласник Републике Српске“, број:
84/02 - Пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 53/07) и
члана 30. Статута општине Добој („Службени глас
ник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) Скупштина
општине Добој на сједници одржаној дана 18. сеп
тембра 2009. године донијела је

ОДЛУКУ
о изради Планова парцелације
за просторне цјелине
„избјегличких насеља” на
територији општине Добој
I
Приступа се изради Планова парцелације за
просторне цјелине „избјегличких насеља“ на
територији општине Добој за уређење и изградњу
грађевина – стамбених објеката за смјештај избјег
лог и расељеног становништва и то:
1. Насеље „Баре“ - к.о. Добој, дио;
2. Насеље „Вила“ - к.о. Макљеновац, дио;
3. Насеље „Липац“ - к.о. Липац, дио;
4. Насеље „Мала Буковица - к.о. Мала Букови
ца, дио;
5. Насеље „Пољице“ - к.о. Добој, дио.
Укупна површина око 25 ха.

III
Рок за израду Планова парцелације је 60 дана од
дана доношења ове одлуке.
IV
Средства за израду Планова парцелације
обезбиједиће се из буџета општине Добој.
V
Носилац припрема израде Планова парцелације
је Одјељење за просторно уређење општине Добој.
VI
Носилац израде Планова парцелације биће иза
бран у складу са процедурама прописаним Зако
ном о јавним набавкама.
VII
Планови ће бити изложени на јави увид у
Одјељењу за просторно уређење општине Добој.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да
на објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број 01-013- 288/09
Добој, 18.09.2009.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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209.
На основу члана 30. Статута општине Добој (
«Службени гласник општине Добој» број 5/05 и
3/08 ) члана 15. Закона о грађевинском земљишту
РС («Службени гласник РС» број 112/06 ) чла
на 4. Правилника о поступку јавног надметања
за продају грађевинског земљишта у државној
својини («Службени гласник РС» број 14/ 07 ) , чла
на 129. Пословника Скупштине општине Добој»
(«Службени гласник општине Добој» број 10/05,
9/08 ), процјене вриједности земљишта Пореске
управе - Подручна јединица Добој, Скупштина оп
штине Добој на сједници одржаној 18. септембра
2009. године доноси :

О Д Л У К У
о начину и условима јавне
продаје неизграђеног земљишта
у државној својини
I
Под условом и на начин регулисан овом одлу
ком провешће се лицитацијом продаја неизграђеног
земљишта у државној својини у сврху изградње
спортске хале, хотела и пратећих садржаја :
- к.ч. 6731/1 КО Добој а што по старом премјеру
одговара броју к.ч. 302/1 површине 4.388 м2
- к.ч. 8163/1 КО Добој а што по старом премјеру
одговара броју к.ч. 302/1 и 283/2 површине 501 м2
- к.ч. 6710/1 КО Добој а што по старом премјеру
одговара броју дио к.ч. 283/2, 283/1, 283/6, 283/4
укупне површине 6485 м2
- к.ч. 6710/2 КО Добој а што старом премјеру од
говара броју дио к.ч. 283/7 укупне површине 832 м2
- к.ч. 6813/2 КО Добој а што по старом премјеру
одговара броју к.ч. 303/2 укупне површине 2.138 м2
- к.ч. 6813/1 КО Добој а што по старом премјеру
одговара броју к.ч. 282 укупне површине 4.993 м2
- к.ч. 6709 КО Добој а што по старом премјеру
одговара броју к.ч. 280/1 укупне површине 1.737 м2
- к.ч. 6706 КО Добој а што по старом премјеру
одговара броју к.ч. 280/4 укупне површине 1.801 м2
- к.ч. 6711/1 КО Добој а што по старом премјеру
одговара броју к.ч. 285/1 укупне површине 313 м2
- к.ч. 6708 /1 КО добој а што по старом премјеру
одговара броју к.ч. 278 /4 укупне површине 597 м2
- к.ч. 6707/1 КО Добој а што по старом премјеру
одговара броју к.ч. 278/1 укупне површине 734 м2
- к.ч. 6704/1 КО Добој а што по старом премјеру
одговара броју к.ч. 278/5 укупне површине 489 м2

- к.ч. 6699 /1 КО Добој а што по старом премјеру
одговара броју к.ч. 279/2 укупне површине 965 м2
- к.ч. 6705 КО Добој укупне површине 4.043 м2
Укупне површине 30.016 м2
II
Почетна цијена земљишта из тачке 1. ове од
луке износи 40,50 КМ/м2
III
За учешће у поступку лицитације учесник је
дужан уплатити износ од 10% од продајне цијене
на жиро рачун продавца број : 562 -005- 0000 -1573
– 90 , врста прихода: 722412 накнада за излицити
рано земљиште.
IV
Продајну цијену наведеног земљишта, учес
ник лицитације са којим ће се закључити уго
вор, обавезан је уплатити у року од 10 дана на
кон закљученог поступка лицитације а предаја
земљишта у посјед купцу извршиће се у року од
8 дана након уплате купопродајне цијене о чему
ће се сачинити записник о примопредаји.
V
Поступак лицитације грађевинског земљишта
спровешће Комисија за лицитацију коју је имено
вао овај орган.
Поступак продаје земљишта обавиће се по
завршетку израде планске документације.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број 01-013- 295/09
Добој, 18.09.2009.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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210.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148. Пословника Скуп
штине општине Добој («Службени гласник општи
не Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општи
не Добој, на сједници од 18. септембра 2009. годи
не, доноси

приједлоге и сугестије изнесене на јавној распра
ви и припреми приједлог Одлуке о буџету општи
не Добој за 2010. годину.

ЗАКЉУЧАК

Број: 01-013-278/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

1. Нацрт Одлуке о другом ребалансу буџета оп
штине Добој за 2009. годину, суштински и формал
но технички је прихватљив за даљу скупштинску
процедуру.
2. Задужује се Одјељење за финансије, да у
складу са Одлуком о јавним расправама у оп
штини Добој („Сл. гласник општине Добој“, број:
1/06.) организује и проведе јавну расправу, сумира
приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи
и припреми приједлог Одлуке о другом ребалансу
буџета општине Добој за 2009. г.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-279/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

211.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148. Пословника Скуп
штине општине Добој («Службени гласник општи
не Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине
Добој, на сједници од 18. септембра 2009. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о буџету општине Добој за
2010. годину, суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се Одјељење за финансије, да у
складу са Одлуком о јавним расправама у оп
штини Добој („Сл. гласник општине Добој“, број:
1/06.) организује и проведе јавну расправу, сумира

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

212.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148. Пословника Скуп
штине општине Добој («Службени гласник општи
не Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине
Добој, на сједници од 18. септембра 2009. годи
не, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о утврђивању пореске стопе за
опорезивање непокретности на подручју општине
Добој у 2010. години, суштински и формално тех
нички је прихватљив за даљу скупштинску проце
дуру.
2. Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне
послове Добој, да у складу са Одлуком о јавним
расправама у општини Добој („Сл. гласник општи
не Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну
расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене
на јавној расправи и припреми приједлог Одлуке
о утврђивању пореске стопе за опорезивање непо
кретности на подручју општине Добој у 2010. го
дини.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-283/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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213.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08.) и члана 129. Пословника Скупшти
не општине Добој («Службени гласник општи
не Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општи
не Добој, на сједници од 18. септембра 2009. годи
не, д о н о с и

215.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08.) и члана 129. Пословника Скупшти
не општине Добој («Службени гласник општи
не Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општи
не Добој, на сједници од 18. септембра 2009. го
дине, д о н о с и

ЗАКЉУЧAK

ЗАКЉУЧAK

1. Усваја се Програм јесење сјетве у 2009. годи
ни на подручју општине Добој.

1. Усваја се Извјештај о одлукама Начелника
општине Добој донесеним у периоду од 01.07. до
31.08.2009. године.

2. Саставни дио овог закључка чини Програм
јесење сјетве у 2009. години на подручју општи
не Добој.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-297/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

214.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и
3/08.) и члана 129. Пословника Скупштине општи
не Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине Добој, на
сједници од 18. септембра 2009. године, доноси

ЗАКЉУЧAK
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета оп
штине Добој за период 01.01. до 30.06.2009. године.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-280/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-285/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

216.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08.) и члана 129. Пословника Скупшти
не општине Добој («Службени гласник општи
не Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општи
не Добој, на сједници од 18. септембра 2009. годи
не, д о н о с и

ЗАКЉУЧAK
1. Усваја се Извјештај о утрошку средстава
буџетске резерве за I и II квартал 2009. године.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-281/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

217.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08.) и члана 129. Пословника Скупшти
не општине Добој («Службени гласник општи
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не Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општи
не Добој, на сједници од 18. септембра 2009. годи
не, д о н о с и

ЗАКЉУЧAK
1. Усваја се Извјештај о раду Комисије за одабир
корисника помоћи Реконструкције за период 2008.
године и прве половине 2009. године.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-282/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

218.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупшти
не општине Добој («Службени гласник општи
не Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општи
не Добој, на сједници од 18. септембра 2009. годи
не, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о захтјеву „ДТДКОМПАНИ“ Добој везано за начин измирења оба
веза на име трошкова ренте и уређења градског
грађевинског земљишта за објекат „Ламеле“ у ули
ци Војводе Синђелића и за објекат на углу улица
Војводе Синђелића и Југ Богдана у Добоју.
2. Скупштина општине Добој ће у складу са за
коном својом одлуком регулисати све детаље веза
но за измирење наведених обавеза.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-292/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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219.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупшти
не општине Добој («Службени гласник општи
не Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општи
не Добој, на сједници од 18. септембра 2009. годи
не, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о присуству одборни
ка закључењу брака у 2009. години.
2. Задужује се начелник Одјељења за општу
управу да обезбиједи равномјерно присуство од
борника закључењу брака.
3. Задужује се Одјељење за општу упра
ву да у јануару 2010. године припреми цјеловиту
информацију о присуству одборника закључењу
брака у 2009. години.
4. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-291/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

220.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу
прави („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04 и 42/05), члана 30. Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“, број:
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупшти
не општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број: 10/05 и 9/08), а поводом захтјева МХ
„ЕРС“ Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за
давање мишљења о изградњи електроенергетских
објеката, Скупштина општине Добој, на сједници
одржаној дана 18. септембра 2009. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине је мишљења
да је од општег интереса изградња
слиједећих електроенергетских
објеката на подручју општине Добој:
• ТС 10/0,4 кW Церовица-Божићи, у насељу Це
ровица, на к.ч. бр. 2124, 2125, 2128/1, 2128/2, 2129,
2121, 2624, 2642, 2625, 2632, 2630, 2629, 2523, 2522,
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2517, 2531, 2514, 2530, 2513/1, 2506/1, 2504/1 све у
к.о. Церовица;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Чивчије Буковачке 2, у насељу Чивчије Буковачке,
на к.ч. бр. 64/2, 64/1, 64/3, 62, 61, 56/2, 56/1, 55/1, 53,
437, 439, 448/2, 448/1, 446/1, 456/1, 467/3, 465, 466/1,
470, 472/5, 472/6, 472/3, 475/1, 476/4, 476/3, 477, све у
к.о. Чивчије Буковачке;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Скиповац-Костићи, у насељу Скиповац на к.ч. бр.
1880, 1900, 1902, 1910, 1899, 1907, 1951, 1952, 462,
1947, 1946, 1944, 1945, 464, 1941, 1940, 1939, 3370,
3369, 1979, 471, 478, 1972, 1981, све у к.о. Скиповац
Доњи;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Скиповац-Читлук 2, у насељу Скиповац на к.ч. бр.
2076, 1387, 1385, 1386/1, 1384, 2842, 2841, 1372, 2857,
1356, 1371, 1370, 1352, 1351, 1349, 1324, 1325, 1323,
1329, 1330, 1318, 1317, 1315, 1316, 1272, 1276, 1285,
1286, 1289, 1288, 1274, 1273, све у к.о. Скиповац
Доњи;
• ТС 10/0,4 кW Велика Буковица-Луг, у насељу
Велика Буковица на к.ч. бр. 1278 к.о. Велика Буко
вица;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Бољанић-Ново Село, у насељу Бољанић на к.ч. бр.
3262, 3263, 3259, 3253, 3254, 3255, 3131, 3143, 3145,
3142, 2946/1, 2944, 2936, 2937, 2717, 2757, 2756, 2754/1,
2754/2, 2755, 2708, 2705, 2709, 2714, 2715, 2716, 2718,
2720, 2721, 2722, 2725, 2726, 2728/1, 2728/2, 2484,
2482, 2481, 2479, 2473, 2461, 2470, 2471/1, 2471/2,
2394, 2400/2, 2400/1, 2404, 2409, 2408, 638, 637/1,
3258, 3412, 2938, 2395, 3132, све у к.о. Бољанић;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Макљеновац-Путниково Брдо, у насељу Макље
новац на к.ч. бр. 986/1, 1827, 755/3, 756, 762/3, 762/1,
760, 757, 758, 759, 771, 715, 714, 697, 696, 701, 702,
688, 689, 686/1, 644/1, 644/2, 645, 646/1, 646/2, 646/3,
649, 594, 592/1, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 589, 588,
575, све у к.о. Макљеновац и к.ч. бр. 795, 797/3,
797/2, 908, 900/1, 900/2, 900/3, 900/4, 899/1, 922,
877/1, 882/5, 882/4, 882/3, 882/1, 879/1, 568/1, све у
к.о. Миљковац;
• ТС 10/0,4 кW Липац-Николићи, у насељу Ли
пац на к.ч. бр. 7144/3 к.о. Липац
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Грабовица Жељезничка станица, у насељу Грабо
вица на к.ч. бр. 1085/2, 1084/3, 1084/2, 1804, 1736/3,
1736/1, 1742, 1743/2, 1743/1, 1743/3, 1752, 1755, 1750,
1758, 1761, 1760, 1762, 1766/2, 1766/1, 1768, 1769,
1771/1, 1772/7, к.о. Грабовица на к.ч. бр. 198. к.о Ста
нови;
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• ТС 10/0,4 кW Кожухе-Жигићи 2, у насељу Ко
жухе на к.ч. бр. 3192/4, 4969, 3163, 3165, к.о. Кожухе;
• ТС 10/0,4 кW Церовица-Зрнићи, у насељу Це
ровица, на к.ч. бр. 1642/1, 1643, к.о. Церовица;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4
кW Церовица-Лукићи, у насељу Церовица, на к.ч.
бр. 1283, 1284, 1298, 1299/1, 1299/3, 1314/1, 1308, к.о.
Церовица;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Чивчије Осјечанске - Милошевићи 2, у насељу
Осјечанске Чивчије на к.ч. бр. 1877/1, 1872, 2116,
1864, 1863, 1862/1, 1862/2, 1597, 1613, 1612, 1611,
1605, 1591/1, 1596, 1603, 1599, 1598, 1569, 1576/1, све
у к.о. Чивчије Осјечанске;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Тисовац-Порубовићи, у насељу Тисовац, на к.ч. бр.
476/1, 476/2, 477, 479, 482, 483, 488, 489, 490/3, 491,
514, све у к.о. Тисовац;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Пакленица Горња - школа, у насељу Пакленица, на
к.ч. бр. 822, 820, 816/2, 815/2, 1054, 1056, 1060, 1061,
1062, 1034, 1032/1, к.о. Горња Пакленица;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Кладари 4, у насељу Кладари, на к.ч. бр. 312/6,
312/1, 312/3, 312/2, 327/1, 317, све у к.о. Кладари;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Осојница 2, у насељу Осојница на к.ч. бр. 445/2,
444, 441/1, 441/2, к.о. Осојница
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Пакленица Горња-Малинићи, у насељу Паклени
ца на к.ч. бр. 1120, 1119, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112,
1108, 1107, 1100, све у к.о. Пакленица Горња;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Бољанић-Брђани 2 и ТС 10/0,231 кW БољанићЦрквина са прикључним ДВ 10 кW, у насељу
Бољанић на к.ч. бр. 3424, 2815, 2817, 2831, 2830,
2825, 2580, 2576, 2577, 2575, 2298, 2290, 2289, 2288,
2287, 2285/4, 2286, 2285/5, 2285/1, 3415, 2250, 2229,
2232/2, 2230, 2232/1, 2231, 2228/2, 2228/1, 2227, 2224,
2223, 2244, 2219, 1265, 1260, 1259/2, 1259/1, 1258/3,
1258/2, 1256, 1255, 1253, 1245, 1246, 1247, 3414, 865,
864, 1292, 1299/2, 1297, све у к.о. Бољанић;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Пакленица - Доња Ријека, у насељу Пакленица на
к.ч. бр. 1475, 1454, 1455, 1470/2, 1470/1, 942, 940, 943,
937, 945/2, 934/1, 934/2 све у к.о. Доња Пакленица;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Зарјеча-Оглавица, у насељу Зарјеча, на к.ч. бр. 547,
906/1, 902/2, 900/2, 900/1, 896, 895, 667, 668, 1050,
891, 669, 670, 671, 820, 821/1, 812/3, 812/1, 823, 1046,
858, 832, 831, 1048, 787, све у к.о. Зарјеча;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Бушлетић - Школа, у насељу Бушлетић на к.ч. бр.
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347, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358/2, 360, 362, 365/1,
368/1, 437/4, 440, 441, 443/1, 444, 445/3, 447, 446, све
у к.о. Грапска Доња,
• ТС 10/0,4 кW Бољанић-Орашје 2, у насељу
Бољанић на к.ч. бр. 496/5, 496/4 к.о. Клоч
Конопљишта;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Бољанић - Крушик, у насељу Бољанић на к.ч. бр.
1178, 1179, 1180, 2558, 1235, 1237, 1225, 1247, 1218,
1217/2, 1224, 1223, 1248, 1241, 1242, 1216, 1229/3,
2556, 1236, 1234, 1257/4, 1261, 1266, 1289, 1287, 1292,
1290, све у к.о. Клоч Конопљишта и к.ч. бр. 2813,
2808, 2809, 2801, 2802;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Церовица-Планинчевић, у насељу Церовица на к.ч.
бр. 1846, 1841, 1843, 1842, 1844, све у к.о. Церовица;
• прикључни далековод 10 кW и ТС 10/0,4 кW
Церовица-Анђелићи, у насељу Церовица на к.ч. бр.
485/1, 461, 484/2, 482/2, 527, 597, 601/2, 601/1, 600/1,
595/2, 482/1, 3336, 595/1 к.о. Церовица;
• ТС 10/0,4 кW Видовданска у ул. Видовданској
у Добоју на к.ч. бр. 6485 к.о. Добој.
II
Овај закључак ће бити објављен у Службеном
гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
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калне заједнице, на период од четири године, пред
лаже се:
Сњежана Ђукић (ЈМБГ: 0709973125043), ди
пломирани правник, рођена и живи у Добоју, запо
слена у Административној служби општине Добој.
2. За члана Школског одбора Медицинске шко
ле у Добоју, испред локалне заједнице, на период
од четири године, предлаже се:
Симуна Жакула (ЈМБГ: 3108959125003), док
тор медицине, рођена и живи у Добоју, ради у Бол
ници „Свети апостол Лука“ у Добоју.
3. За члана Школског одбора Саобраћајне и
електро школе у Добоју, испред локалне заједнице,
на период од четири године, предлаже се:
Бранислав Божичковић (ЈМБГ: 1705961120001)
дипломирани правник, рођен у Становима, живи у
Добоју, запoслен у Административној служби оп
штине Добој.
4. За члана Школског одбора Техничке школе у
Добоју, испред локалне заједнице, на период од че
тири године, предлаже се:
Вуковић Бранко (ЈМБГ: 2304967120010) , дипл.
инж., живи у Добоју, запослен у ЈП Жељезнице РС
у Добоју.

Број: 01-013-284/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

5. За члана Школског одбора Економске школе у
Добоју, испред локалне заједнице, на период од че
тири године, предлаже се:
Борис Јеринић (ЈМБГ: 0412980120038), дипло
мирани теолог, рођен и живи у Добоју, запослен
у Ј.П. Спортско рекреативни центар Преслица у
Добоју.

221.
На основу члана 95. став 1. тачка г. Закона о
средњем образовању и васпитању („Службени
гласник РС“, број: 74/08, ) и члана 30. Статута оп
штине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број: 5/05, 3/08), Скупштина општине Добој, на
сједници одржаној дана 18. септембра 2009. годи
не, утврдила је

6. За члана Школског одбора Гимназија „Јован
Дучић“ у Добоју, испред локалне заједнице, на пе
риод од четири године, предлаже се:
Ненад Палексић (ЈМБГ: 0502966120024), ди
пломирани правник, рођен у Текућици, живи у
Добоју, запослен у Административној служби оп
штине Добој.

ПРИЈЕДЛОГ
кандидата за чланове школских
одбора за средње школе на
подручју општине Добој
1. За члана Школског одбора Управне,
угоститељске и ШУП школе у Добоју, испред ло

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-290/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.
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222.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08), и члана 129. Пословника Скупштине општи
не Добој („Службени гласник општине Добој“, број:
10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 18.09.2009. године донијела је:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор
директора и чланова управних
одбора у установама чији је
оснивач Скупштина општине
I
Именује се Комисија за избор директора и чла
нова управних одбора у установама и предузећима
чији је оснивач Скупштина општине у:
- Туристичка организација општине Добој
- ЈП Спортско рекреациони центар „Преслица“
Добој
- Центар за културу и образовање
- Центар за социјални рад
- ЈЗУ „Дом здравља“ Добој
- Дјечије обданиште Мајка Југовића
- Територијална ватрогасна јединица Добој
- Апотека „Јован Јовановић Змај“
Из реда запослених службеника оснивача
именују се:

1. Живковић Славица - предсједник
2. Радојчић Радмила - члан
3. Хаџикадунић Џевад - члан
Из реда осталих:
4. Гаврић Никола - члан
5. Кршић Мирослав - члан
II
Обавеза Комисије за избор је да прегледа све
пријаве на објављени конкурс, обави интервју са
свим кандидатима у остављеном року те да са
стави листу са ужим избором кандидата који
испуњавају критерије из конкурса. Комисија ће
обавити појединачно поступак прегледа пријава,
интервјуа и састава листа кандидата за сваког ди
ректора установе и старјешину ТВЈ Добој и све
чланове управних одбора из члан 1. овог рјешења.
III
Рјешење ступа на снагу осмог дана од да
на објављивања у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-294/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 18.09.2009. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
223.
На основу члана 43. Закона о локалној самоу
прави („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута оп
штине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број: 05/05 и 03/08), Начелник општине доноси:

НАРЕДБУ
о обавези спровођења поступка
примопредаје уговорених
радова и услуга
1. Начелници одјељења су дужни спровести по
ступак примопредаје уговорених радова и услуга

који су реализовани према уговорима склопљеним
након покренутог поступка за јавну набавку.
2. За спровођење поступка примопредаје угово
рених радова и услуга начелници одјељења ће име
новати трочлану компетентну комисију.
3. Именоване комисије дужне су о примопредаји
сачинити записник који нарочито садржи следеће
податке:
- да су радови и услуге изведени по уговору,
прописима и правилима струке,
- да квалитет и количина изведених радова и
услуга одговара уговореном квалитету и количи
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ни, односно које радове извођач треба о свом трош
ку да доради, поправи или поново изведе и у којем
року треба то да учини,
- евентуална одступања у односу на уговорене
количине,
- датум завршетка радова и датум извршене
примопредаје.
4. За радове и услуге чији се технички преглед
врши у смислу члана 110. Закона о просторном
уређењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 14/03, 112/06 и 53/07), и за које постоје писме
ни извјештаји комисије за технички преглед у смис
лу одредби члана 112. и 113. Закона о просторном
уређењу и извјештај надзорног органа, није потреб
но посебно спроводити поступак примопредаје. За
писник о техничком пријему ће служити као до
каз о квалитету и квантитету изведених радова и
услуга и служиће као основ за исплату и књижење
коначне вриједности изведених радова и услуга.
5. Записник о примопредаји изведених радо
ва и услуга мора бити саставни дио финансијске
документације на основу које се врши исплата и
књижење изведених радова и извршених услуга.
6. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
7. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да
важи Наредба број: 02-022-1078/09 од 15.05.2009.
године.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-1-1723/09 		
Добој: 16.09.2009. године		

Начелник општине
Обрен Петровић, с.р.

224.
На основу члана 43. Закона о локалној самоу
прави („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута оп
штине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број: 5/05 и 3/08), а у складу са актом Министарства
управе и локалне самоуправе Републике Српске

Strana 217

број: 10.2-20-12-5/09 од 21.05.2009. године, Начел
ник општине Добој, доноси

УПУТСТВО
о провјери података из
матичних књига у Матичној
канцеларији Добој и мјесним
канцеларијама општине Добој
Овим Упутством дефинишу се правила која
Агенција за идентификациона документа, евиден
цију и размјену података Бања Лука тражи у циљу
ефикасног функционисања система за издавање
биометријских путних исправа. Поступање при
ликом пријема захтјева за провјеру података у Оп
штини Добој дефинише се на сљедећи начин:
1. На основу прослијеђених упита за провјеру
од стране МУП-а, Општина Добој, односно Ма
тична канцеларија Добој у обавези је дефинисати
и направити појединачни списак за сваку мјесну
канцеларију која административно покрива пода
тке о лицу за које се тражи провјера података.
2. Централна Матична канцеларија Добој дуж
на је доставити хитно повратне информације о из
вршеним провјерама. Провјере које се односе на
мјесне канцеларије у којим не постоји електрон
ска евиденција, Матична канцеларија Добој, дуж
на је доставити повратне информације о изврше
ним провјерама у року од 3 дана.
3. Матична канцеларија Добој ће аутоматским
путем (база података је у електронској форми) на
основу ЈМБ вратити податке о имену, презимену,
именима родитеља, редном броју из књиге рођених
и држављана. Одговор мора бити овјерен (диги
тално потписан) од стране овлаштеног матичара и
податак о матичару који је извршио овјеру мора би
ти достављен уз потврду провјере. У случају ауто
матске провјере негативан одговор се неће сматра
ти коначним док се исто лице не провјери и полу
аутоматски.
4. Мјесне канцеларије Општине Добој које
немају у потпуности формиране електронске ба
зе података из матичних књига дужне су хит
но доставити тражене податке Општини Добој,
Матична канцеларија Добој (полуаутоматска
провјера). Матична канцеларија Добој, као цен
трална канцеларија, телефонским путем, факсом
и др. успоставиће комуникацију с надлежним ма
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тичарем одређене мјесне канцеларије. Повратна
информација о извршеној провјери мора бити хит
но без одлагања достављена.
5. Захтјеве који се односе на провјеру подата
ка мјесним канцеларијама Општине Добој дуж
на је централна матична канцеларија доставити у
току истог или сљедећег дана. Матичари мјесних
канцеларија захтјеве за провјеру могу преузети у
згради Општине код лица које је задужено за цен
тралну провјеру у Општини Добој; захтјеви, такође,
могу бити достављени путем курира и другачије у
зависности од техничке оспособљености мјесних
канцеларија).
6. По пријему захтјева за провјеру истог дана
испред Општине Добој, Административна служба,
Одјељење за општу управу, Матична канцеларија
Добој направиће појединачне дописе - захтјеве
према надлежним мјесним канцеларијама на коју
се односе тражени подаци за лица која су предмет
провјере (ови захтјеви су исти они за које је путем
телефона или факса већ извршена провјера у циљу
достављања повратних информација на најбржи
могући начин).
7. Матичари мјесних канцеларија Општине
Добој по извршеној провјери података за лица која
су предмет провјере, хитно обавјештавају централ
ну Матичну канцеларију Општине Добој и то пу

тем оригиналног званичног дописа (достава мо
же бити извршена лично од стране матичара, пу
тем курира и другачије у завиности од техничке
оспособљености мјесне канцеларије). Ови дописи
су исти они који су путем факса достављени (уко
лико су постојали технички услови).
8. Матичари Матичне канцеларије Добој и
мјесних канцеларија Општине Добој су у обавези
захтјеве за провјеру података и дописе који се од
носе на извршене провјере трајно чувати у матич
ном архиву.
9. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општи
не Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 02/022-1-1440/09
Добој, 21.07.2009. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић, с.р.

III АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
225.
Након сравњења са изворним текстом утврђено
је да је у Одлуци о измјени Одлуке о утврђивању
новчане накнаде одборницима Скупштине општи
не Добој број: 01-013-219/09. од 11.06.2009. године
(„Сл. гласник општине Добој“, број: 5/09), учињена
техничка грешка, те на основу члана 166. став 2.
Пословника Скупштине општине Добој, („Сл.
гласник општине Добој“, број: 10/05. и 9/08) секре
тар Скупштине општине Добој, одобрава

ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ
у Одлуци о измјени Одлуке о
утврђивању новчане накнаде
одборницима Скупштине
општине Добој
У Одлуци о измјени Одлуке о утврђивању нов
чане накнаде одборницима Скупштине општи

не Добој број 01-013-219/09. од 11.06.2009. године
(„Сл. гласник општине Добој“, број: 5/09), у чла
ну 1. став 2. ред трећи брише се износ од „1.225,00
КМ“ а додаје износ од „1.275,00 КМ“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-270/09.
СЕКРЕТАР
Добој, 09.09.2009. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Иванчевић, дипл. прав., с.р.
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IV ОГЛАСИ
ОГЛАС

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број 07-372-1-15/09 од 10.6.2009.
године, извршило је у Регистру заједница етаж
них власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 259/3 упис промјене лица овлаштених
за заступање Заједнице етажних власника зграде
„Сара“ Л-А у улици Краља Драгутина број: бб у
Добоју са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде „Сара“ Л-А у
ул. Краља Драгутина бб, у Добоју. Из регистра се
брише Радовановић Бранко - ранији заступник, а у
регистар се уписује лице овлашћено за заступање:
Петковић Јован, предсједник Управног одбора, за
ступа Заједницу самостално и без ограничења.

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број 07-372-1-20/09 од 30.6.2009.
године, извршило је у Регистру заједница етаж
них власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 142/2 упис промјене лица овлаштеног
за заступање Заједнице етажних власника зграде
у улици Ђенерала Драже 19 у Добоју са сљедећим
подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у ул.
Ђенерала Драже бр. 19, па се из Регистра брише
Голић Биљана, досадашњи предсједник ЗЕВ-а, а
као ново лице овлаштено за заступање Заједнице
уписује се Ђурић Славиша, предсједник ЗЕВ-а, за
ступа заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број: 07-372-1-15/09
Дана: 10.6.2009. године

ОГЛАС

Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број: 07-372-1-20/09
Дана: 30.6.2009. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број 07-372-1-18/09 од 2.7.2009.
године, извршило је у Регистру заједница етаж
них власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 294/3 упис промјене лица овлаштених
за заступање Заједнице етажних власника зграде
СП-100 у Добоју у улици Солунских добровољаца
и Војводе Степе, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у ул.
Солунских добровољаца СП-100 и Војводе Сте
пе, па се из Регистра брише Марјановић Никола,
досадашњи предсједник УО, а као ново лице овлаш
тено за заступање Заједнице уписује се Ђурић
Војислав, предсједник УО, заступа заједницу само
стално и без ограничења.

Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу Рјешења број 07-372-1-21/09 од
6.7.2009. године, извршило је у Регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистар
ском листу број: 295/3 упис оснивања Заједнице
етажних власника зграде „Видовданка“ у улици
Видовданска бб, у Добоју са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власни
ка зграде „Видовданка“ у улици Видовданска бб у
Добоју, оснивачи: двадесет и пет етажних власни
ка зграде, дјелатност 70320-управљање зградом за
рачун етажних власника, иступа у правном проме
ту самостално у оквиру дјелатности, за обавезе од
говара цјелокупном имовином, чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошко
ва одржавања зграде. Заједницу заступа: Радојчић
Зоран - самостално и без ограничења.

Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове

Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове

Број: 07-372-1-18/09
Дана: 2.7.2009. године

Број: 07-372-1-21/09
Дана: 6.7.2009. године
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ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број 07-327-1-23/09 од 30.7.2009.
године, извршило је у Регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 296/3 упис оснивања Заједнице етажних влас
ника зграде у улици Карађорђева број: 53 у Добоју
са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власни
ка зграде у улици Карађорђева број: 53 у Добоју,
оснивачи: двадесетчетири етажна власника згра
де, дјелатност 70320 - управљање зградом за ра
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чун етажних власника, иступа у правном проме
ту самостално у оквиру дјелатности, за обавезе од
говара цјелокупном имовином, чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошко
ва одржавања зграде, заједницу заступа Митровић
Ђорђо, самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број: 07-372-1-23/09
Дана: 30.7.2009. године
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