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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

278.
На основу члана 38. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 96/03) и члана 30. став 1. алинеја
2. Статута општине Добој, (Службени гласник
општине Добој“, број 5/05 и 3/08), Скупштина
општине Добој на сједници одржаној 26. августа
2008. године доноси:

ОДЛУКУ
о утврђивању критерија и намјени
трошења средстава буџетске резерве
Члан 1.
Издвојена средства буџетске резерве у буџету
општине распоређује Начелник општине на начин
и по поступку утврђеном у овој одлуци.
Члан 2.
Минимално 1/3 средства буџетске резерве
утврђена буџетом општине, Начелник општине
распоређује и користи за:
- покривање непредвиђених расхода за које нису
планирана средства у буџету,
- буџетске издатке за које се у току године
покаже да планирана буџетска средства нису била
довољна и
- привремено извршавање обавеза буџета усљед
смањеног обима буџетских средстава.
Члан 3.
Преостали дио буџетске резерве, Начелник
општине распоређује на основу појединачних
захтјева грађана, установа, организација, удружења

и других субјеката за финансирање хитних и
непредвиђених потреба.
Члан 4.
Начелник општине за намјене и предвиђене
у претходном члану, у току буџетске године по
једном захтјеву може одобрити исплату средстава
буџетске резерве до износа од 5.000,00 КМ. Исплату
средстава по захтјеву и за намјене предвиђене
у претходном члану преко износа од 5.000,00
КМ, Начелник општине може одобрити уколико
претходно обезбиједи позитивно мишљење тро
члане комисије коју ће за ове сврхе именовати
Скупштина општине.
Члан 5.
Начелник општине је обавезан тромјесечно
извјештавати Скупштину општине о кориштењу
средстава текуће буџетске резерве.
Члан 6.
У циљу обезбјеђења транспарентности трошења
средстава буџетске резерве све одлуке о одобравању
исплата средстава буџетске резерве објавиће се у
„Службеном гласнику општине Добој“.
Члан 7.
За извршење ове одлуке задужује се Начелник
општине и Одјељење за финансије.
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-350/08.
Добој, 26.08.2008.г.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж.

279.
На основу члана 3. Закона о комуналним дје
латностима („Сл. гласник РС“, број 11/95, 18/95 и
51/02), члана 28. Закона о уређењу простора („Сл.
гласник РС“, број 84/02), члана 30. и 66. Статута
општине Добој („Сл. гласник општине Добој“, број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине
општине Добој („Сл. гласник општине Добој“, број
10/05), Скупштина општине Добој, на сједници
одржаној дана 26. августа 2008. године, доноси:

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о комуналном реду
Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Сл. гласник
општине Добој“, број 3/01, 11/05 и 8/06) мијења се
члан 11 и гласи:
		
“Члан 11.
Забрањено је постављање рекламних плаката, ог
ласа, посмртница, обавјештења, рекламних натписа
и назива фирми на: дрвећу, парковском зеленилу,
стубовима вертикалне саобраћајне сигнализације,
објектима колективног становања, објектима који
имају културну и историјску вриједност те вјерским
и спомен-обиљежјима и сличним објектима.
На стубовима јавне расвјете могу се постављати
рекламе уз претходно прибављено одобрење
надлежног одјељења и уплаћену таксу у складу са
посебном одлуком.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-352/08
Добој, 26.8.2008.год.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж.

280.
На основу члана 30. став 1 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04,
42/05, 118/05, 20/07), члана 30. Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“, број:
5/05, 3/08), Скупштина општине Добој, на сједници
одржаној дана 26. августа 2008. године доноси:

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава
у износу од 15.000,00 КМ Заједници етажних
власника зграде у улици Краља Драгутина број:
1 и 2 у Добоју у сврху помоћи за одржавање
заједничких дијелова зграде.
Члан 2.
Одобрена средства ће се ангажовати из буџета
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу
број: 0028170 група конта 613-300 подекономски
код 170-001 средства за финансирање заједничке
јавне комуналне потрошње.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01/013-349/08
Добој: 26.08.2008. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж.

281.
На основу члана 32. Статута Скупштине опш
тине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број 5/05 и члана 2 Упутства о процедурама за
именовање чланова Општинске изборне комисије,
Изборне комисије града Бања Лука, Изборне
комисије града Мостара и Изборне комисије Брчко
дистрикта БиХ („Службени гласник РС“, број
58/08, Скупштина општине на сједници одржаној
дана 26.08.2008. године, доноси:
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ОДЛУКУ
о објављивању јавног огласа за
именовање два члана Општинске
изборне комисије Добој
I
Скупштина општине Добој објављује Јавни
оглас за именовање два члана Општинске изборне
комисије Добој и утврђује сљедеће елементе:
1. Мјесто оглашавања
- у дневном листу „Фокус“,
- на огласној плочи општине Добој.
2. Услови које кандидат мора испуњавати
а) Општи услови:
- да је лице са правом гласа,
- за члана Општинске изборне комисије не може
бити именовано лице: које се не може кандидовати
у смислу члана 1.6 и 1.7 Изборног закона БиХ;
које је члан највишег извршно-политичког органа
политичке странке или коалиције; које је носилац
изборног мандата или је члан извршног органа
власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.
тачка 12/4 Изборног закона БиХ; које је кандидат за
изборе за било који ниво власти; и којем је изречена
казна за радњу која представља тежу повреду
изборних закона или прописа за коју је лично
одговорно у посљедње четири године, рачунајући
од дана правоснажности одлуке.
б) Посебни услови:
- да има пребивалиште у општини Добој,
- да има завршен правни факултет, односно
VII/1 стручне спреме.
3. Потребни документи
- пријава о учешћу на Јавном огласу,
- овјерен препис дипломе о завршеном факу
лтету, односно вишој школи,
- фотокопија пријаве о пребивалишту на по
дручју општине,
- оригинални доказ о потребном радном иску
ству у провођењу избора,
- увјерење о некажњавању (не старије од три
мјесеца),
- потписана изјава о националној припадности,
- потписана изјава да није члан извршног органа
странке (партије, фотокопија личне карте).

4. Рок за подношење пријаве
- јавни оглас за подношење пријаве кандидата
остаје отворен осам дана од дана његовог објављи
вања
5. Трајање мандата
- мандат именованог кандидата траје седам
година и тече од дана давања сагласности ЦИК-а
БиХ на акт о именовању члана Изборне комисије.
6. Потребна национална и сполна заступљеност
- састав Изборне комисије треба бити мулти
етничан и одражавати заступљеност конститути
вних народа у општини, укључујући и остале, а
према посљедњем попису становништва проведе
ном на државном нивоу,
- у саставу Изборне комисије настојат ће се
осигурати да број чланова мање заступљеног спола
буде најмање 1/3 укупног броја чланова.
II
Пријава кандидата достављају се на адресу:
Скупштина општине Добој – Комисија за избор и
именовање чланова Општинске изборне комисије,
путем поште или директно на протокол општине
Добој. Непотпуне пријаве, или поднесене ван
утврђеног рока, неће се разматрати.
III
За провођење поступка по овом јавном огласу,
Скупштине ће именовати посебну комисију од три
члана.
Број: 01-013-344/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.08.2008.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж.

282.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 30. Статута Општине
Добој („Службени гласник Општине Добој, број
5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника СО-е Добој
(„Службени гласник Општине Добој број 10/05)
Скупштина општине Добој на сједници од 26.
августа 2008. године доноси:
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ОДЛУКУ
о замјени некретнина између
општине Добој и Уроша
Круља из Кожуха
I
Под условима и на начин прописан Законом
спровешће се поступак замјене сљедећих некре
тнина између Општине Добој и Уроша Круља
означених као к.ч. број 2453/3 њива 5 и 6 класе
површине 2.884 м2 по новом премјеру к.о. Которско
која одговара парцели 241/4 уписана у зк.ул. 130 по
старом премјеру к.о. Которско власништво Уроша
Круља из Кожуха и к.ч. број 6813/2 „Бара“ њива
2 класе површине 2138 м2, по новом премјеру к.о.
Добој, што одговара парцели 303/2 уписана у зк.
Ул.бр. 446 старом премјеру к.о. Добој власништво
Општине Добој.
II
Овлашћује се начелник општине Добој да на
кон проведеног поступка идентификације ка
тастарских честица које су предмет замјене ут
врђених површина и вриједности некретнина, те
прибављене сагласности Правобранилаштва РС
– сједиште замјеника у Добоју, потпише уговор о
замјени непокретности.
III
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука
о замјени некретнина између Општине Добој и
„Аутокомерца“ А.Д. Добој број: 01-013-284/08. од
23.06.2008. године.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-348/08.
Добој, 26.08.2008.г.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж.

283.
На основу члана 30. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04,
42/05, 118/05), члана 30. став 1. алинеја 11. Статута
општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника
Скупштине општине Добој („Службени гласник
општине Добој“, број: 10/05) Скупштина општине
Добој, на сједници одржаној 26. августа 2008.
године, донијела је:

ОДЛУКУ
о изградњи спортске дворане
Члан 1.
Доноси се Одлука о изградњи спортске дворане.
Члан 2.
Задужује се Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности да у сарадњи са Спортским савезом
прати и координира активности око изградње
спортске дворане.
Члан 3.
Задужује се Одјељење за просторно уређење
да предложи локацију и припреми потребну доку
ментацију за изградњу дворане (Просторно планску
документацију, пројекат о изградњи, урбанистичку
сагласност и грађевинску дозволу).
Члан 4.
Задужује се Одјељење за финансије да у Буџету
Општине за 2009. годину планира финансијска
средства потребна за изградњу дворане.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-351/08
Добој, 26.08.2008. г.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж.

284.
На основу члана 30. став 1. алинеја 21. Закона о
локалној самоуправи Републике Српске („Службени
гласник РС“, број: 101/04. и 42/05.) члана 30. став
1. алинеја 23. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана
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207. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој број: 10/05),
Скупштина општине Добој на сједници одржаној
26. августа 2008. године, усваја:

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Члан 1.
У члану 6. став 1. алинеја 1. брише се.
Члан 2.
Члан 7. брише се.
Члан 3.
У члану 8. став 1. мијења се и гласи: „Након
упознавања Скупштине са Извјештајем ЦИК о
добијеним мандатима одборника приступа се
давању свечане изјаве која гласи;“
Члан 4.
У глану 44. став 1. алинеја 2. брише се.
Члан 5.
Члан 47. брише се.
Члан 6.
Члан 48. брише се.
Члан 7.
У члану 93. иза става 2. додаје се став 3. који
гласи: „Реплика на реплику је дозвољена само два
пута“.
Члан 8.
Ове измјене и допуне ступају на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-353/08.
Добој, 26.08.2008.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж.

285.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-354/08.
Добој, 26.08.2008.
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 26. августа 2008. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Акциони план за отклањање
недостатака по ревизији финансијских извјештаја
општине Добој за период 01.01. – 31.12.2007. годи
не.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж.

286.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-355/08.
Добој, 26.08.2008.
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 26. августа 2008. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о ревизији финансијских
извјештаја општине Добој за период 01.01. –
31.12.2007. године број: PB028-08.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж.
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287.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-356/08.
Добој, 26.08.2008.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој („Службени гласник 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
26. августа 2008. године, доноси:

године. Из реда лица службеника административне
службе општине Добој:
1. Суљкановић Енес – предсједник
2. Хаџикадунић Исмет
3. Павлић Драган
Из реда лица која нису службеници општине
Добој
4. Сунарић Бошко
5. Которић Мирсад
6. Буљубашић Сафет
7. Михајловић Анђа
8. Јовић Ђоко
Секретар Комисије – Дејановић Љиљана

ЗАКЉУЧАК

II

1. Усваја се Информација о стању о положају
ратних војних инвалида и породица погинулих
бораца на подручју општине Добој.

Обавеза Комисије за избор је да прегледа све
пријаве на објављени конкурс у остављеном року
те да састави листу са ужим избором кандидата
који испуњавају критерије из конкурса.

2. Обзиром на велики број неријешених
стамбених питања борачке популације на подручју
општине Добој, Скупштина општине препоручује
посланицима у Народној скупштини Републике
Српске са подручја општине Добој, да се ангажују
да општина Добој добије значајнија средства
предвиђена Програмом стамбеног збрињавања за
период 2008 – 2010. година.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, с.р.

288.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08) и члана 129. Пословника Скупштине општине
Добој („Службени гласник општине Добој, број:
10/05) Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 26. августа 2008. године донијела је:

III
Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-346/08.
Добој, 26.08.2008. г.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Суљкановић Енес, дипл. инж.

289.
На основу члана 2. Упутства о процедурама за
именовање чланова Општинске изборне комисије,
Изборне комисије Града Бања Лука, Изборне комисије
града Мостара и Изборне комисије Брчко дистрикта
БиХ („Службени гласник РС“, број: 58/08), чл. 121.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, 101/04, 42/05 и 118/05), чл. 129 Пословника
Скупштине општине Добој („Службени гласник
општине Добој“, број: 10/05) је на сједници одржаној
дана 26. августа 2008. године донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
одабир корисника помоћи и
реконструкције за пројекат 3П-2008

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор
и именовање Општинске
изборне комисије

I

I

Именује се Комисија за одабир корисника
помоћи и реконструкције за пројекат 3П-2008

Именује се Комисија за избор и именовање
Општинске изборне комисије у саставу:
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- Радојчић Радмила, дипл. правник
- Хусаковић Нихада, дипл. правник
- Ђуричић Смиља, професор
II
Задатак Комисије за избор и именовање Општи
нске изборне комисије је да:
- по затварању јавног огласа да поднесе писани
извјештај надлежном органу у ком ће навести све
релевантне податке за свако лице које је поднијело
захтјев по јавном огласу,
- проводи процедуру интервјуа са свим ка
ндидатима и након тога сачињава ранг листу са

редослиједом кандидата и исту прослеђују на
длежном органу.
III
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-347/08
Добој, 26.08.2008. г.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Суљкановић Енес, дипл. инж.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
290.
На основу члана 43. Закона о локалној само
управи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04), и члана 67. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05),
Начелник општине Добој, на сједници одржаној
28.08.2008. године, доноси:

ОДЛУКУ
о стипендирању ученика и студената
Члан 1.
Овом одлуком се уређује стипендирање редо
вних ученика и студената са подручја општине
Добој.

се објавити путем огласне табле општине Добој,
Радио Добоја и новина „Свитања“.
Члан 4.
Права и обавезе корисника и даваоца стипендије
ће се регулисати међусобним потписивањем
појединачних уговора.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке ће се именовати
посебна комисија која ће примити пристигле
захтјеве, утврдити испуњеност тражених услова и
предложити кандидате за додјелу стипендија.
Члан 6.

Члан 2.
Висина стипендије за ученике основних школа
износи 50 КМ мјесечно, за ученике средњих школа
80 КМ мјесечно и студенте факултета 120 КМ
мјесечно.
Члан 3.
Потребна документација и рокови за подношење
пријава дефинисаће се јавним позивом, који ће

Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-1-2130/08
Добој, 28.08.2008. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић
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II АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
291.
Након сравнавања изворног текста 3К улошка
696 КО Добој Земљишно-књижне канцеларије
Основног суда у Добоју са Одлуком о утврђивању
измјене статуса непокретности у општој употреби
у КО Добој број 01-013-244/08 од 21.05.2008.
године, уочена је штампарска грешка, те на основу
члана 166. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“ број: 10/05),
секретар Скупштине општине Добој одобрава:

01-013-244/08 од 21.05.2008. године у члану 2. став
1 иза ријечи носилац права треба да стоји ријеч
„располагања“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-341/08
Добој, 19.08.2008. г.
			
			

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иванчевић Миленко,
дипл. правник
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