OP[TINE DOBOJ
ДОБОЈ,

БРОЈ 1

3. МАРТ 2010. ГОДИНЕ

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
1.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), члана 30. став
1. алинеја 11. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој, број: 5/05 и 3/08), и члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 26. фебруара 2010. године доноси

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у
износу од 50.000,00 КМ за ЈЗУ Дом здравља Добој,
на име помоћи за измирење обавеза по основу топлог оброка према радницима.
Члан 2.
Одобрена средства ће се ангажовати из Буџета
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу
0028 120 Начелник општине, група конта 614 800,
под ек.код 120 014 –Буџетска резерва.
Члан 3.
Реализације одлуке извршиће се преносом средстава на жиро рачун ЈЗУ Дом здравља Добој број:
552-016-00004560-52.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-62/10
Добој, 26.02.2010. г.

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

2.
На основу члана 27. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике Српске“
број: 112/06) и члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“ бр.: 5/05
и 3/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 26. фебруара 2010. донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене по м2
корисне стамбене површине
на подручју општине Добој
I
Утврђује се просјечна коначна грађевинска
цијена корисне стамбене површине за 2009. годину у висини од 782,00 КМ по м2.
II
Цијена утврђена у тачки I ове одлуке служи као
основица за израчунавање висине ренте у 2010-ој
години на подручју општине Добој.
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III

Члан 2.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене по м2 корисне стамбене површине на подручју општине Добој број: 01-013-39/09
од 19. фебруара 2009. године („Службени гласник
општине Добој“ број: 1/09).

Право на додјелу планираних буџетских средстава имају оне спортске организације на подручју
општине Добој које испуњавају слиједеће услове:
- да су уредно регистроване код надлежних органа, у складу са Законом о спорту
- да имају легалне органе руковођења и надзора,
- да имају жиро-рачун,
- да су потписници Уговора о удруживању у Општински спортски савез Добој,
- да надлежном органу општине Добој и Општинском спортском савезу благовремено и уредно достављају програм рада и финансијски план за
текућу годину, те извјештај о раду и финансијски
извјештај са показатељима за претходну годину.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 01-013-83/2010.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.02.2010.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж., с.р.

3.
На основу члана 134 и 135 Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 4/02) и члана
4. Одлуке о начину додјеле буџетских средстава појединцима и непрофитним организацијама
(„Службени гласник РС“, број 3/08) и члана 30. и 65.
став 2. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“ број 5/05 и 3/08), и члана 129.
Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број 10/05 и 9/08),
Скупштина општине Добој на сједници одржаној
26.02.2010. године, доноси

ОДЛУКУ
о начину расподјеле буџетских
средстава намијењених за
финансирање спорта и физичке
културе у 2010. години
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови за стицање
права на додјелу планираних буџетских средстава за финансирање спорта и физичке културе,
критеријуми за расподјелу и вођење евиденције о
додијељеним средствима.

Члан 3.
Планирана буџетска средства за физичку културу и интервенције у области образовања, културе и спорта у износу од 600.000,00 КМ у текућој години дијелиће се на средства за финансирање носилаца развоја спорта у општини Добој, ФК „Слога“ Добој и РК „Слога“ Добој у износу од 300.000,00
КМ и за финансирање општинских спортских
организација, удружења и Општинског спортског
савеза Добој у износу од 300.000,00 КМ.
Средства ће се уплаћивати на жиро-рачун ФК
„Слога“, РК „Слога“ и Општинског спортског савеза Добој у складу са остварењем буџета.
Члан 4.
Општински спортски савез Добој ће на
основу ове Одлуке донијети Правилник о
расподјели финансијских средстава спортским
организацијама.
Члан 5.
За провођење ове Одлуке надлежно је Одјељење
за привреду и друштвене дјелатности Општинске
административне службе Добој.
Члан 6.
Спортске организације су обавезне достављати
извјештаје о утрошку добијених средстава Општинском спортском савезу, а Савез Начелнику
општине и Скупштини општине путем Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 01-013-64/10.
Датум: 26.02.2010.

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

4.
На основу члана 26. и 27. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“,
број: 84/02 – Пречишћени текст, 14/03, 112/06 и
53/07), Просторног плана Републике Српске – Одлука о усвајању просторног плана Републике
Српске до 2015. године („Службени гласник Републике Српске“, број 86/07), Урбанистичког плана
– „Добој 2000. – те“ („Службени гласник општине Добој“, број 5/86) и члана 30. Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“, број:
5/05, 3/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 26. фебруара 2010. донијела је:

ОДЛУКУ
О усвајању Плана парцелације
за просторне цјелине
„избјегличких насеља“ на
територији општине Добој
Члан 1.
Усваја се План парцелације за просторне цјелине
„избјегличких насеља“ на територији општине
Добој за уређење и изградњу грађевина – стамбених објеката за смјештај избјеглог 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
Локалитет I – „Испод школе“
Локалитет II – „Башта“
Локалитет III – „Шешлаково брдо“.
4. Насеље „Мала Буковица“ – к.о. Мала Буковица, дио,
5. Насеље „Пољице“ – к.о. Добој, дио,
( у даљем тексту: План).

Границе простора који је обухваћен Планом, у
површини од око 25 ха, прецизније су одређене у
текстуалном и графичком дијелу Плана.
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи:
А. УВОДНИ ДИО:
I – ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ.
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА, ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
I – ПРОСТОРНА ЦЈЕЛИНА
II – ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ,
III – СТАНОВАЊЕ,
IV – ИНФРАСТРУКТУРА,
V – ЖИВОТНА СРЕДИНА,
VI – ОЦЈЕНА СТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА,
ЗАКЉУЧАК.
Ц. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА (БУДУЋЕ РЈЕШЕЊЕ)
Графички дио Плана садржи:
1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1.1. ГЕОДЕТСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ (ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ) R = 1 : 1000
1.2. ВАЛОРИЗАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА
1.3. БОНИТЕТ ОБЈЕКТА, R = 1 : 1000
1.4. НАМЈЕНА И СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА, R = 1 :
1000
2. ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
„ДОБОЈ 2000“
2.1. НАМЈЕНА ПОВРШИНА, ИЗВОД R = 1 : 2500
2.2. ИНЖЕЊЕРСКО – ГЕОЛОШКА КАРТА, ИЗВОД R = 1 : 2500
3. ПЛАНСКО (БУДУЋЕ) РЈЕШЕЊЕ:
3.1. ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПРОСТОРА
(РАЗМЈЕШТАЈ И НАМЈЕНА ОБЈЕКАТА,
ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ГАБАРИТИ) R = 1 : 1000
3.2. ПЛАН САОБРАЋАЈА R = 1 : 1000
3.3. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.4. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.5. ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ И ГРАЂЕВИ
НСКИХ ЛИНИЈА, R = 1 : 1000
3.6. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА АНАЛИТИЧКО
– ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ПРЕНОС ПЛАНА НА ТЕРЕН, R = 1 : 1000
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Члан 3.
Елаборат Плана израђен од стране „Добојинвест“
а.д. Добој у децембру 2009. и јануару 2010. године
чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.

Скупштина општине Добој на сједници одржаној
дана 26. фебруара 2010. донијела је:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ЦЕНТАР“ ДОБОЈ – РЕВИЗИЈА

План је просторно – плански документ на
основу којег се разрађују и дефинишу услови за пројектовање и грађење објеката, односно
на основу којих се простор непосредно приводи
планираној намјени.

Приступа се изради измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија.

Члан 5.

Члан 2.

План се излаже на стални јавни увид код општинског органа управе надлежног за послове
просторног уређења.

Измјена Плана односи се на дио улице Светог
Саве. Границе обухвата простора приказане су на
графичком прилогу која је саставни дио ове Одлуке.

Члан 6.
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење
за просторно уређење општине Добој.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе раније донесени просторно – плански документи проведбеног карактера у дијелу у којем нису у
сагласности са Планом.

Члан 1.

Члан 3.
Измјеном дијела Плана утврђују се плански параметри за период од 2015. године.
Члан 4.
Рок за израду измјене Плана је 6 (шест) мјесеци
од дана доношења ове Одлуке.
Члан 5.
Средства за израду измјене Плана обезбиједити
ће се из буџета општине Добој.

Члан 8.

Члан 6.

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

Носилац припреме измјене Плана је Одјељење
за просторно уређење општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-85/2010.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.02.2010. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл, инж, с.р.

5.
На основу члана 55. и члана 67. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике Српске“,
број: 84/02 – пречишћени текст, 14/03, 112/06 и
53/07) и члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08),

Члан 7.
Носилац израде Плана одредит ће се у складу са
процедуром Закона о јавним набавкама.
Члан 8.
Носилац припреме Плана утврђује Нацрт плана и ставља га на јавни увид у трајању од 30 (тридесет) дана.
Члан 9.
На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама на

Broj 1

Strana 5

SLU@BENI GLASNIK

Нацрт измјене Плана носилац припреме утврђује
Приједлог Плана и доставља га скупштини на
усвајање.

II

Уз Приједлог Плана носилац припрема ће уз
образложење доставити све примједбе прикупљене
у току расправе које нису могле бити прихваћене.

Простор који ће се обухватити Измјеном Плана
(подручје планирања), ће се дефинисати у складу
са просторним потребама условљеним промјенама
на планираним објектима аутопута и пратеће инфраструктуре.
Границе обухвата измјене ће се утврдити у току
израде Измјене Регулационог плана.

Члан 11.

III

Сви субјекти планирања дужни су да дају расположиве податке неопходне за израду Плана.

Измјеном дијела Плана уврђују се плански п
араметри за период од 2010 – 2018.

Члан 12.

IV

Носилац израде Плана дужан је обезбиједити
потребне геодетске подлоге за израду Плана.

Носилац припреме Измјене Плана је Одјељење
за просторно уређење општине Добој.

Члан 10.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-84/2010.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.02.2010. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл, инж, с.р.

V
Носилац припреме Плана утврђује Нацрт плана и ставља га на јавни увид у трајању од 30 дана.
VI
На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама на Нацрт
измјене плана носилац припреме утврђује Приједлог
плана и ставља га Скупштини на усвајање.
VII

6.
На основу члана 54. и 67. Закона о уређењу
простора
(«Службени
гласник
РС»,број:
84/02-пречишћени текст и 14/03, 112/06 и 53/07) и
члана 30. Статута општине Добој, Скуштина општине Добој, на сједници одржаној 26. фебруара
2010.године, донијела је

О Д Л У К У
о приступању измјени
Регулационог плана за изградњу
аутопута на коридору VC за
дионицу Јоховац – Добој
I
Приступа се изради Измјене Регулационог плана за изградњу ауто пута на коридору VC за дионицу Јоховац – Добој (у даљем тексту: План).

Средства за израду Плана обезбједиће
иницијатор
израде
Плана:
Министарство
комуникација и промета Босне и Херцеговине.
VIII
До доношења Измјене Плана уводи се забрана
градње у обухвату Плана.
IX
Oва Одлука ступа даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-87/2010.
Дана , 26. 02. 2010.

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

Strana 6

Broj 1

SLU@BENI GLASNIK

7.
На основу члана 30. став 1 алинеја 2. Статута општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника
Скупштине општине Добој („Службени гласник
општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана 26.02.2010.
године, доноси

ОДЛУКА
о куповини станова и
пословних простора
I
Одобрава се куповина стамбених јединица и
пословних простора који су власништво „ДТД
Company“ д.о.о. Добој и то:
1. Непокретности означене на к.ч. 6783 стан
бр. 2А површине 54,42 м2 уписан у лист уложених
уговора број 3902 КО Добој
Вриједности непокретности је 62.557,10 КМ
2. Непокретности означене на к.ч. 6783 стан
број 3А површине 67,55 м2 уписан је у лист уложених уговора број 3903 КО Добој
Вриједност непокретности је 77.651,50 КМ
3. Непокретности означене на к.ч. 5566/10
простор број 4 површине 22,87 м2 уписан у лист
уложених уговора број 744 КО Добој
Вриједност непокретности 31.794,20 КМ
4. Непокретности означене на к.ч. 5566/10
простор број 3 површине 47,40 м2 уписана у лист
уложених уговора број 743 КО Добој
Вриједност непокретности је 65.896,20 КМ
А што укупно износи 237.899,00 (словима двје
стотридесетиседамхиљадаиосамстодеведесетидев
ет хиљада).
II
Одобрена куповина јединица и пословних простора ангажоваће се из Буџета општине Добој
а теретиће потрошачку јединицу 0028 140, група конта 821 200, под ек. Код 140 002 (набавка
грађевинских објеката).

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-59/2010.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.02.2010. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл, инж, с.р.

8.
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
Добој („Службени гласник општине Добој“, број:
10/05), Скупштина општине Добој на сједници од
26.02.2010. године доноси

ОДЛУКА
о замјени некретнина
између општине Добој и
„Жељезнице РС“ А.Д. Добој
Члан 1.
Под условима и на начин прописан законом
спровешће се поступак замјене следећих некретнина између општине Добој и „Жељезница РС“
А.Д. Добој означених као:
К.ч. 7615/3 КО Добој а што по старом операту
одговара к.ч. 311/3 КО Добој з.к. ул. 170, површине 1026 м2
К.ч. 4999/4 КО Добој површине 130 м2, к.ч.
4999/14 КО Добој површине 52 м2, к.ч. 4995/6 КО
Добој, к.ч. 4995/7 КО Добој површине 490 м2, к.ч.
4995/7 површине 177 м2 и к.ч. 4883 КО Добој површине 258 м2 а што све укупно износи 1107 м2
чији је власник и посједник „Жељезнице РС“ А.Д.
Добој.
Члан 2.
Овлашћује се начелник општине Добој да након проведеног поступка идентификације катастарских честица које су предмет замјене
утврђених површина и вриједности некретнина те
прибављање сагласности Правобранилаштва РС –
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Сједиште замјеника у Добоју, потпише Уговор о
замјени непокретности.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван
снаге Одлука о замјени некретнина 01-013-200/08
од 21.05.2008. године и Одлука број 01-013-317/09.
од 23.10.2009. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-65/2010.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 26.02.2010. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл, инж, с.р.

9.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05 и 18/06)),
члана 30. и 66. Статута општине Добој („Сл. гласник општине Добој“, број 5/05 и 3/08) и члана 130.
Пословника Скупштине општине Добој („Сл. гласник општине Добој“, број 10/05 и 9/08), Скупштина
општине Добој, на сједници одржаној 26. фебруара
2010. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о одређивању висине закупнине
за непрофитне организације,
установе и удружења грађана
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се закупунина у
мјесечном износу од 0,10 КМ по 1 м2, почев од
01.01.2010. године за организације и удружења
грађана и то :
1. Удружењу Муслиманско добротворно друштво „Мерхамет“регије Бања Лука, Осоновни одбор
Добој, за пословне просторе у улици Немањиној
број 26А, површине 84,60 м2, у износу од 8,46
КМ, и у улици Краља Александра број 17, површине 103,90 м2, у износу од 10,39 КМ..

2. Удружењу Православно добротворно и хуманитарно друштво „Коло српских сестара“, Добој,
за пословни простор у улици Филипа Вишњића
број 2, површине 203,40 м2, у износу од 20,34 КМ.
3. Удружењу жена „Жене Добоја“ Добој за пословне просторе у улици Краља Александра број
94 А, површине 38,60 м2, у износу од 3,86 КМ и
улици Краља Александра број 94 Б, површине
20,00 м2, у иносу од 2,00 КМ.
4. Удружењу за узајамну помоћ „Нада“, Добој, за
пословни простор у улици Краља Александра број
195, површине 70,67 м2, у износу од 7,67 КМ.
5. Удружењу параглегичара, обољелих од
дјечије парализе и осталих тјелесних инвлида
регије Добој, Удружењу глувих и наглувих регије
Добој, Едукативно-развојном пословном центру
„Хуманитас“, те Организацији за развој туризма
регије Добој „Ротор“, сви из Добоја, за пословни
простор у улици Војводе Мишића број 32, површине 126,50 м2, у износу од 12,65 КМ.
6. Савезу слијепих Добој, за пословни простор
у улици Војводе Мишића број 50, површине 13,80
м2, у износу од 1,38 КМ.
7. Радио Добоју, за пословни простор у улици
Кнеза Лазара број 8, површине 244,65 м2, у износу од 24,47 КМ.
8. Спортском савезу општине Добој, (Клуб дизача тегова из Добоја), за пословни простор у улици Краља Петра I, површине 150,34 м2, у износу од
15,03 КМ.
На горе наведени износ закупнине додаће се порез
на додату вриједност као и друге накнаде које произилазе по основу кориштења пословног простора.
Члан 2.
Овлашћује се начелник општине Добој да у
складу са одредбама ове одлуке са закупцима потпише уговоре о закупу у којим ће закупнина бити
утврђена у складу са чланом 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-82/10.
Добој, 26.02.2010. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић,дипл.инж. с.р.
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10.
На основу члана 60. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број:
5/93, 15/96, 110/03 и 33/08), чл. 12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07) и члана 30. Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“, број:
5/05 и 3/08), Скупштина општине, на сједници
одржаној дана 26. фебруара 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о оснивању
Јавне установе – Центар за
социјални рад – пречишћен текст
I
Овом Одлуком врши се усклађивање оснивачког акта Одлуке о оснивању бр. 01-12-28-6/93
– пречишћен текст са Законом о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07) и Законом о класификацији дјелатности
и о регистру јединица разврставања („Службени
гласник Републике Српске“, број: 113/04 и 110/05).
II
У судски регистар ће у својству оснивача Јавне
установе Центар за социјални рад Добој бити уписана Скупштина општине Добој.
III
Назив установе је Јавна установа Центар за
социјални рад Добој – Добој. Сједиште Јавне установе је у Добоју, ул. Краља Драгутина бр. 60.
IV
Јавна установа обавља дјелатност од општег
друштвеног интереса, а својство правног лица стиче уписом у регистар код надлежног суда.
V
У правном промету са трећим лицима Јавна
установа иступа у своје име и за свој рачун а за
обавезе одговара без ограничења свим својим средствима.

VI
Дјелатности Јавне установе су:
85324 – социјални рад у установама без
смјештаја
- социјална помоћ и усмјеравање дјеце и омладине
- рад са усвојеницима и рад на спречавању
злостављања дјеце и других лица
- одлучивање о праву за социјалну помоћ, накнаде за станарину и бонове за исхрану
- посјећивање старих и болесних
- савјети за породичне буџете, брачна и породична савјетовалишта
- усмјеравање лица која су под истрагом или
условно пуштена на слободу активност сусједских
заједница.
Поред основне дјелатности, Јавна установа
обавља сљедеће:
8531 – Социјална заштита у установама са
смјештајем
- организацију заштите на основу цјелодневног
боравка ради друштвене бриге о дјеци, старим и
другим лицима чије су могућности да се сами о себи старају ограничене али гдје медицински третман и образовање нису битни;
- сиротишта, дјечији домови и прихватилишта, домови за старе, прихватилишта за бескућнике,
установе за бригу о неудатим мајкама и њиховој
дјеци и др.
85322 – дневну помоћ бескућницима и другим
социјално угроженим групама.
85323 – установе за дневни боравак дјеце.
VII
Оснивач обезбјеђује средства за оснивање и
почетак рада установе. Оснивачки улог износи
2.000,00 КМ. Средства се обезбјеђују путем Трезора општине.
VIII
Средства за обављање дјелатности Јавне установе обезбјеђују се:
из буџета општине и Републике
непосредно од корисника
донаторским средствима и др. извора у
складу са законом.
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IX
Органи управљања Јавне установе су: директор
и Управни одбор.
X
Директор
руководи
Јавном
установом,
представља и заступа Јавну установу и одговоран је за законитост рада Јавне установе. Директора Јавне установе именује и разрјешава оснивач на
основу спроведеног јавног конкурса. Мандат директора траје четири године.
XI
Управни одбор Јавне установе има пет чланова.
Чланове Управног Одбора именује и разрјешава
оснивач на основу спроведеног јавног конкурса.
Мандат чланова Управног Одбора траје четири године.
XII
Јавна установа ће своју организацију и опште
акте ускладити са Законом о систему јавних служби, Законом о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања и овом Одлуком. Овом
Одлуком ставља се ван снаге Одлука о оснивању
Центра за социјални рад Добој – пречишћен текст
број: 01-013-132/09 од 26.03.2009. године.
XIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавит ће се у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 54/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

11.
На основу члана 12. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 30. Статута општине Добој, („Службени гласник општине Добој“,

број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој на
сједници одржаној дана 26.02.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о оснивању
Јавне установе - Центар за
културу и образовање Добој –
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ – НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 1.
Скупштина општине Добој ( у даљем тексту:
Оснивач ), оснива Јавну установу Центар за културу и образовање Добој ради обављања дјелатности
и послова којима се обезбјеђује задовољавање потреба грађана и организација у области културе.
II – НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
Члан 2.
Установа послује под називом: Јавна установа Центар за културу и образовање Добој.
Скраћени назив установе је: Ј.У. Центар за културу и образовање Добој ( у даљем тексту: Установа). Сједиште Установе је у Добоју, ул. Кнеза Лазара број 6 Добој.
Члан 3.
Установа има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар. У правном промету
са трећим лицима Установа иступа у своје име и
за свој рачун. За обавезе створене у правном промету са трећим лицима, Установа одговара својом
цјелокупном имовином. Оснивач не одговара за
обавезе Установе у правном промету, али сноси ризик до висине оснивачког улога.
III – ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
И ОБРАЗОВАЊЕ
Члан 4.
Дјелатност Установе је:
- 22.130 – Издавање часописа и сличних периодичних издања,
- 70.200 – Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун,
- 74.40 – Реклама и пропаганда
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- 80.420 – Образовање одраслих и остало
образовање,
- 92.130 – Приказивање филмова,
- 92.310 – Умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска умјетност,
- 92.320 – Дјелатност објеката за културне приредбе,
- 92.340 – Остале забавне дјелатности.
IV – СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА УСТАНОВЕ И НАЧИН ОБЕЗБЈЕ
ЂЕЊА СРЕДСТАВА
Члан 5.
Установа обавља дјелатност средствима рада,
у објектима и непокретностима на којима је оснивач пренио право коришћења, као и средствима
стеченим из других извора. Скупштина општине
обезбиједиће средства у износу од 2.000,00 км, као
оснивачки улог.
Члан 6.
Средства за пословање Установе обезбјеђују се
из следећих извора:
- буџета општине,
- прихода остварених обављањем дјелатности,
- донација, прилога и спонзорства домаћих и
страних правних и физичких лица и
- других извора у складу са прописима који регулишу дату материју
Све финансијске трансакције Установа ће
обављати преко јединственог рачуна трезора општине Добој, у складу са трезорским начином
пословања.
V – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 7.
У циљу обављања дјелатности због којих је
Установа основана, оснивач ће обезбиједити средства и прописане услове за рад Установе, вршити благовремено именовање и разрјешење органа управљања Установе, давати сагласност на
годишњи програм рада и финансијски план Установе, разматрати и усвајати годишњи извјештај о
пословању и годишњи обрачун, давати сагласност
на Статут и акт о организацији и систематизацији
радних мјеста и траживи квалитетно и стручно

обављање послова у складу са законом. Надзор над
радом Установе врши надлежно одјељење.
VI – МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
УСТАНОВЕ И ОСНИВАЧА
Члан 8.
Установа је обавезна да послове из своје надлежности врши благовремено и квалитетно у складу са законом и на начин који ће задовољити потребе и интересе грађана из области културе и
дјелатности за које је основана. Установа не може без сагласности оснивача обављати друге послове и мијењати дјелатност утврђену овом одлуком. Установа ће подносити оснивачу информације
и извјештај из члана 7. ове одлуке, најмање једном
годишње, а на захтјев оснивача и чешће. Оснивач
према Установи има обавезе које су садржане у
члановима 5. 6. и 7. ове Одлуке, као и другим законским и подзаконским актима којима је регулисана ова област.
VII – ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 9.
Органи Установе су:
- Управни одбор и
- Директор
Мандат чланова Управног одбора и директора
траје четири године, а по истеку мандата могу бити поново именовани.
Члан 10.
Управни одбор Установе именује и разрјешава
оснивач, уз претходно спроведен поступак јавне
конкуренције. Управни одбор има три члана. Запослени у Установи не могу бити чланови њеног
Управног одбора.
Члан 11.
Директора Установе именује и разрјешава
оснивач уз претходно спроведен поступак јавне
конкуренције. Директор руководи Установом,
представља и заступа Установу и одговоран је за
законитост њеног рада.
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Члан 12.
Надлежности, услови и поступак именовања
и разрјешења чланова Управног одбора Установе,
њихова права и обавезе, као и услови, начин и поступак именовања директора и његова права и обавезе, регулисани су Статутом Установе.

11.6.2009. године («Службени гласник општине
Добој, број 5/09»), у члану 7, иза става 1, додаје се
став 2. који гласи:
«Стална средства исказана у билансу стања на
позицијин АОП 213 (неотписана вриједност сталних средстава са стањем на дан 31.12.2008. године)
износе 536.515,00 конвертибилних марака.»

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о оснивању број: 01-012-19-5/93 од
11.05.1993. године и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Центра за културу и
образовање број: 01-012-2-12-13/94 од 09.06.1994.
године.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 86/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 88/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

12.
На основу члана 10, став 2. Закона о библиотечкој
дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број: 52/01, 39/03. и 112/08), члана 3. и члана 12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07) и члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник
општине Добој“, број: 5/05. и 3/08), Скупштина општине Добој, на сједници одржаној дана 26. фебруара 2010. године, доноси

О Д Л У К У
о допуни Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Народне
библиотеке Добој
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Народне библиотеке Добој, број 01-013-211/09. од

13.
На основу члана 48. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, број: 112/06) а у вези са чланом 356. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08) члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08) Скупштина општине
Добој на сједници одржаној дана 26.02.2010. године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању измјене статуса
непокретности у општој употреби
I
Утврђује се губитак статуса непокретности у
општој употреби за земљиште у државној својини,
означено са:
као к.ч. 5005/1 површине 192 м2 (настала
цијепањем к.ч. 5005/1 површине 139 м2 и к.ч. 5005/3
површине 53 м2) звана „улица“ уписана у П.л. 724
КО Добој у з.к.ул. број 696 означена са к.ч. број
873/17 површине 192 м2 КО Добој исказ 1 јавно добро.
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II
У земљишним књигама Основног суда у Добоју и
катастарском операту Републичке управе за геодетске и имовинско-правне, Подручна јединица Добој,
брисаће се извршени упис земљишта из члана 1.
Одлуке о некретнинама у општој употреби – исказ
1 јавно добро, а наведено земљиште ће се уписати као државна својина у одговарајућем земљишно
– књижном улошку, односно посједовном листу, у
коме је уписано земљиште чији је носилац права
располагања општина Добој.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Добој.
Образложење
Општина Добој поднијела је дана 29.12.2009. године захтјев за губитак статуса непокретности у општој
употреби за некретнине означене као к.ч. 5005/1 површине 192 м2 (настала цијепањем к.ч. 5005/1 површине 139 м2 и к.ч. 5005/3 површине 53 м2) звана „улица“
уписана у П.л. 724 КО Добој у з.к.ул. број 696 означена са к.ч. број 873/17 површине 192 м2 КО Добој корисник Путеви Добој.
У поступку утврђивања губитка статуса за означене непокретности утврђено је да је Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана 11.07.1990.
године донијела Рјешење број: 06-475-25/90 којим
се изузима из посједа дотадашњих корисника и
додјељује СИЗ-у стамбено-комуналних дјелатности
Добој – Основној заједници становања и уређења
грађевинског земљишта Добој а у сврху изградње
стамбених објеката А3, Б1, Б2, и Ц3 у блоку 1 у
Насељу Пијескови у Добоју.
У члану 1. тачка 12 наведеног Рјешења изузета је
и додијељена парцела означена као к.ч. 873/17, стари
односно нови 5005/1 по култури улица површине 192
м2 уписана у п.л. 924 односно з.к.ул. Исказ 1 – јавно
добро, друштвена својина корисник Путеви – Добој.
С обзиром на чињеницу да предметна непокретност изгубила статус непокретности у општој употреби те са осталим парцелама чини једну грађевинску
цјелину, донесена је одлука као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 55/10.
Добој, 26.02.2010.г.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж. с.р.

14.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08), члана 16. Закона о грађевинском земљишту
РС („Службени гласник РС“, број: 112/06), члана 4. Правилника о поступку јавног надметања
за продају грађевинског земљишта у државној
својини („Службени гласник РС“, број: 14/07), и
члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 9/08) Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 26.02.2010. године доноси:

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје
неизграђеног земљишта у државној
својини непосредном погодбом
I
Под условима и на начин регулисан овом одлуком провешће се продаја А.Д. „Добојинвест“ Добој
непосредном погодбом неизграђеног земљишта у
државној својини и то:
- к.ч. 5005/1 површине 192 м2 п.л. 724 КО Добој
а што по старом операту одговара броју к.ч. 873/17
з.к.ул. 696 КО Добој.
II
Цијена земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 40,50 КМ/м2 (словима: четрдесет КМ и 50 / 100).
III
Купопродајну цијену земљишта купац је дужан
уплатити на жиро рачун број 562-005-00000 70090 Развојна банка – сврха купопродаја земљишта.
IV
Продајну цијену наведеног земљишта, купац са
којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 10 дана након закљученог уговора 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.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 60/10.
Добој, 26.02.2010.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж. с.р.
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15.
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 Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине Добој, на сједници од 26. фебруара 2010. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о комуналним таксама, суштински и формално технички је прихватљив за
даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне
послове Добој, да у складу са Одлуком о јавним
расправама у општини Добој („Сл. гласник општине Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну
расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене
на јавној расправи и припреми приједлог Одлуке о
комуналним таксама.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 79/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

16.
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 Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине Добој, на сједници од 26. фебруара 2010. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној
дјелатности, суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне
послове Добој, да у складу са Одлуком о јавним
расправама у општини Добој („Сл. гласник општине Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну
расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене
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на јавној расправи и припреми приједлог Одлуке о
гробљима и погребној дјелатности.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 78/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

17.
На основу члана 30 Статута општине Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 5/05. и 3/08), и члана 77. и 78. Пословника Скупштине општине Добој
(„Сл. гласник општине Добој“, број: 10/05. и 9/08.),
Скупштина општине Добој на сједници одржаној
26. фебруара 2010.г. усвојила је

ПРОГРАМ
РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
I УВОД
Програм рада Скупштине општине Добој за
2010. годину је основа за благовремено планирање
сједница Скупштине општине и њених радних
тијела.
Општинска Административна служба, јавна
предузећа и установе одређени овим Програмом
дужни су припремити и доставити Скупштини на
разматрање одговарајуће материјале из своје надлежности и одгворни су за благовремену, квалитетну и стручну припрему материјала као и за законитост припремљених материјала.
Радна тијела Скупштине дужна су, свако у
оквиру своје надлежности одређене Пословником о раду Скупштине општине Добој, прије
разматрања сједнице Скупштине општине, размотрити свако питање садржано у Програму рада и
своје приједлоге и мишљења доставити Скупштини општине.
Скупштина општине ће у свом раду током 2010.
године разматрати питања предвиђена Програмом
рада као и сва друга питања из своје надлежности
према указаној потреби, на приједлог овлаштених
предлагача и питања која покрену одборници или
грађани, што програм рада чини отвореним.
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II САДРЖАЈ ПРОГРАМА
ПРВО ТРОМЈЕСЈЕЧЈЕ 2010. године
А - ПРОГРАМИ
1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕ
ВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2010. ГОДИНУ.
- Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
- Предлагач: Начелник општине.
2. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне
послове
- Предлагач: Начелник општине.
3. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И РЕКОНСТРУ
КЦИЈЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ НА ПО
ДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
4. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, САНАЦИЈЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ
ОБЈЕКАТА И ВОДОТОКОВА У 2010. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
5. АКЦИОНИ ПРОГРАМ ПРОЉЕТНЕ СЈЕ
ТВЕ У 2010. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТ
ИНЕ ДОБОЈ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
6. ПРОГРАМ МЈЕРА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА У 2010. ГОДИНИ
- Обрађивач; Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
7. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРО
ИЗВОДЊЕ У 2010. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
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8. ПРОГРАМ
АКТИВНОСТИ
РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМАТИКЕ ИЗБЈЕГЛОГ,
РАСЕЉЕНОГ СТАНОВНИШТВА И ПОВРАТНИКА У 2010. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за изградњу обнову и
развој,
- Предлагач: Начелник општине.
9. ПРОГРАМ ДЕМИНИРАЊА НА ПОДРУ
ЧЈУ ОПШТИНЕ ДОБОЈ У 2010. ГОДИНИ
- Обрађивач; Одјељење за општу управу,
- Предлагач: Начелник општине.
10. ПРОГРАМ РАДА ЈУ ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИ
ШТЕ „МАЈКА ЈУГОВИЋ“ ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: ЈУ дјечије обданиште „Мајка
Југовић“ и Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
11. ПРОГРАМ РАДА ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУ
РУ ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач ЈУ Центар за културу Добој и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
12. ПРОГРАМ РАДА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИ
ЈАЛНИ РАД ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
13. ПРОГРАМ РАДА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља и Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
14. ПРОГРАМ РАДА ЈУ „РАДИО ДОБОЈ“ ЗА
2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: ЈУ „Радио Добој“, и Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
15. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГА
НИЗАЦИЈЕ ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: Туристичка организација Добој и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
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16. ПРОГРАМ РАДА ЈП РЦ „ПРЕСЛИЦА“
ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: ЈП РЦ „ПРЕСЛИЦА“ Добој и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
17. ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2010.
ГОДИНУ
Обрађивач: Агенција и Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности,
Предлагач: Начелник општине.
18. ПРОГРАМ РАДА ЈЗУ АПОТЕКЕ „ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: ЈЗУ Апотека и Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
- Предлагач: Начелник општине.
19. ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ
МУЗЕЈА ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: Регионални музеј Добој и Одјеље
ње за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
20. ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ АРХИВА ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: Регионални архив Добој и Одјеље
ње за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
21. ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ И МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: Народна и матична библиотека Добој и Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
22. ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
Б ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРА
МА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У 2009. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
- Предлагач: Начелник општине
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2. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРО
ШЊЕ У 2009. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне
послове,
- Предлагач: Начелник општине.
3. ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДОБОЈ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
4. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРА
МА ОДРЖАВАЊА САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТ
РУКЦИЈЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА И
ВОДОТОКОВА У 2009. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Начелник општине.
5. ИЗВЈЕШТАЈ О НАПЛАТИ СРЕДСТАВА НА ИМЕ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ, НА
КНАДЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕ
ВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ЗАКУПА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И ГАРАЖА У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ ДОБОЈ
У 2009. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне
послове.
- Предлагач: Начелник општине.
6. ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА ЗА 2009. ГОДИНУ ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ИЗГРАЊУ ОБНОВУ И РАЗВОЈ ПО ПРОГРАМУ ПОТРОШЊЕ
- Обрађивач: Одјељење за изградњу обнову и
развој,
- Предлагач: Начелник општине.
7. ИЗВЈЕШТАЈ О ОДЛУКАМА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ДОБОЈ О АНГАЖОВАЊУ
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
- Одјељење за финансије,
- Предлагач Начелник општине.
8. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ „МАЈКА ЈУГОВИЋ“ ДОБОЈ ЗА 2009.
ГОДИНУ
- Обрађивач: ЈУ дјечије обданиште „Мајка Југо
вић“ и Одјељење за привреду и друштвене дјела
тности,
- Предлагач: Начелник општине.
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9. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДАУ ЈУ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ ДОБОЈ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач ЈУ Центар за културу Добој и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.

18. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ
АРХИВА ДОБОЈ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач: Регионални архив Добој и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.

10. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ДОБОЈ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.

19. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
НАРОДНЕ И
МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОБОЈ ЗА 2009.
ГОДИНУ
- Обрађивач: Народна и матична библиотека Добој и Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.

11. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
ДОБОЈ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља и Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
12. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ „РАДИО
ДОБОЈ“ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач: ЈУ „Радио Добој“, и Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
13. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОБОЈ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач: Туристичка организација Добој и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
14. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈП РЦ „ПРЕСЛИЦА“ ДОБОЈ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач: ЈП РЦ „ПРЕСЛИЦА“ Добој и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
15. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА
РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач: Агенција и Одјељење за привреду
и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
16. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈЗУ АПОТЕКЕ
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ДОБОЈ ЗА 2009.
ГОДИНУ
- Обрађивач: ЈЗУ Апотека и Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
- Предлагач: Начелник општине.
17. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ
МУЗЕЈА ДОБОЈ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач: Регионални музеј Добој и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.

20. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА МЈЕРА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ЖИВОТИЊА У 2009. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДОБОЈ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,.
- Предлагач: Начелник општине.
21. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ СУДСКИХ
СПОРОВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ У КОЈИМА ЈЕ ОПШТИНА ДОБОЈ УЧЕСНИК У СВОЈСТВУ ТУЖИОЦА ОДНОСНО ТУЖЕНОГ
- Обрађивач: Републичко јавно правобранилаштво РС сједиште замјеника у Добоју, и Кабинет Начелника,
- Предлагач: Начелник општине.
22. ИНФОРМАЦИЈА О МАТЕРИЈАЛНОМ
ПОЛОЖАЈУ ПЕНЗИОНЕРА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДОБОЈ
- Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатно
сти, и Удружење пензионера општине Добој,
- Предлагач: Начелник општине,
23. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
И АКТИВНОСТИМА У ВЕЗИ ИЗВРШАВАЊА
ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ ПО ПИТАЊУ ДЕВАСТИРАНИХ И ПОРУШЕНИХ СТАНОВА У
ТОКУ РАТА
- Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне
послове.
- Предлагач: Начелник општине.
24. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОВЕДЕНИМ
ИЗБОРИМА ЗА ПРЕДСЈЕДНИКЕ И ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
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25. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ КРИМИНАЛИТЕТА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА И БЕЗБИ
ЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДОБОЈ У 2009. ГОДИНИ
- Обрађивач: Полицијска станица Добој.
- Предлагач: Начелник општине.
26. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ДОБОЈ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Спортски савез,
- Предлагач: Начелник општине.
27. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОБОЈ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Центар за културу,
- Предлагач: Начелник општине.
28. ИНФОРМАЦИЈА О ВРШЕЊУ ИНСПЕ
КЦИЈСКОГ НАДЗОРА У 2009. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове и послове Комуналне полиције
- Предлагач: Начелник општине.
В – НОРМАТИВНА АКТА
1. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ
КОНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ М2 КОРИСНЕ СТАМБЕНЕ ПОВРШИНЕ У 2009. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
- Предлагач: Начелник општине.
2. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ОДБОРНИКА НА НАКНАДЕ
ЗА ВРШЕЊЕ ОДБОРНИЧКЕ ДУЖНОСТИ
- Обрађивач: Стручна служба.
- Предлагач: Комисија за избор и именовања
Скупштине општине.
3. ОДЛУКА О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНИМ
ДЈЕЛАТНОСТИМА
- Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне
послове,
- Предлагач: Начелник општине.
4. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕСКЕ
СТОПЕ ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТИ
- Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне
послове,
- Предлагач: Начелник општине.
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ДРУГО ТРОМЈЕСЈЕЧЈЕ 2010. ГОДИНЕ
А - ПРОГРАМИ
1. ПРОГРАМ НАПЛАТЕ И ТРОШЕЊА СРЕ
ДСТАВА ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ ПРИВАТНИХ
ШУМА У ОПШТИНИ ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
2. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА
ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ ПОЉОПРИ
ВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕ
ДНЕ СВРХЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
3. ПРОГРАМ РАДА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ РС ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
4. ПРОГРАМ ЖЕТВЕ И ОТКУПА ПШЕНИЦЕ И ДРУГИХ СТРНИХ ЖИТА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДОБОЈ ЗА 2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
Б - ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ДОБОЈ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач: Сва одјељења Административне
службе,
- Предлагач: Начелник општине
2. ИЗВЈЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА НАПЛАТЕ И ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ ПРИВАТНИХ ШУМА У ОПШТИНИ ДОБОЈ У 2009. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине
3. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2009. ГОДИНЕ
- Обрађивач: Одјељење за финансије,
- Предлагач: Начелник општине.
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4. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ РС У ПЕРИОДУ ОД 15.04. до
15.10.2009. ГОДИНЕ
Обрађивач; Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
Предлагач: Начелник општине.
5. ИНФОРМАЦИЈА О ВОДОСНАБДИЈЕВА
ЊУ ГРАДА ДОБОЈА
- Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне
послове,
- Предлагач: Начелник општине.
6. ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПКУ РЕГИ
СТРАЦИЈЕ ЗЕВ-а У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И УПРАВЉАЊА ЗГРАДОМ (ПРИВРЕМЕНИ ЗАСТУПНИЦИ), КОЈЕ ДО САДА НИСУ
ИЗВРШИЛЕ ОБАВЕЗУ УПИСА У СУДСКИ
РЕГИСТАР
- Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне
послове,
- Предлагач: Начелник општине.
7. ИНФОРМАЦИЈА О РЕЗУЛТАТИМА ПО
СЛОВАЊА ПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ДОБОЈ ПО
ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
8. ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ ДЈЕЦЕ У
ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПО
ДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОБОЈ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
9. ИНФОРМАЦИЈА О ХИГИЈЕНСКО –
ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ НА ПО
ДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОБОЈ
- Обрађивач: Одјељење за инспекције,
- Предлагач: Начелник општине.
10. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ НАРКО
МАНИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОБОЈ
- Обрађивач: Дом здравља – Центар за ментално здравље и Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
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В – НОРМАТИВНА АКТА
1. ОДЛУКА О ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОБОЈ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за финансије,
- Предлагач: Начелник општине.
2. ОДЛУКА О ОПШТИМ И ТЕХНИЧКИМ
УСЛОВИМА ЗА ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕ
РГИЈЕ
- Обрађивач: Одјељење за стамбено- комуналне послове,
- Предлагач: Начелник општине.
3. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОБОЈ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
4. ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ И ПРИЗНАЊА И
НАГРАДА У 2010. ГОДИНИ
- Обрађивач : Стручна служба.
- Предлагач: Комисија за награде и признања.
ТРЕЋЕ ТРОМЈЕСЈЕЧЈЕ 2010. ГОДИНЕ
А - ПРОГРАМИ
1. АКЦИОНИ ПРОГРАМИ ЈЕСЕЊЕ СЈЕТВЕ
У 2010. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
Б – ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ДОБОЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2010.г. –
30.06.2010. ГОДИНЕ
- Обрађивач: Одјељење за финансије,
- Предлагач: начелник општине.
2. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2010. –
30.06.2010. ГОДИНЕ
- Обрађивач: Одјељење за финансије,
- Предлагач: начелник општине.
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3. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ РЕАЛОКА
ЦИЈАМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД 01.01.2010. - 30.06.2010. ГОДИНЕ
- Обрађивач: Одјељење за финансије,
- Предлагач: начелник општине.
4. ИЗВЈЕШТАЈ О НАПЛАТИ СРЕДСТАВА НА ИМЕ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ, НАКНАДЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА, ЗАКУПА ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И ГАРАЖА У
ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈА
НУАР – ЈУНИ 2010. ГОДИНЕ
- Обрађивач: Одјељење за стамбено- комуналне послове,
- Предлагач: Начелник општине.
5. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОТПУНОГ СТАМБЕНОГ ЗБРИ
ЊАВАЊА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД I
ДО IV КАТЕГОРИЈЕ
- Обрађивач: Одјељење за борачко инвалидску
заштиту.
- Предлагач: Начелни општине.
6. ИНФОРМАЦИЈА О ВРШЕЊУ ИНСПЕ
КЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ПЕРИОД 01.01.2010.
– 30.06.2010. ГОДИНЕ
- Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове
и послове Комуналне полиције.
- Предлагач: Начелник општине.
7. ИНФОРМАЦИЈА О ДРЖАВНИМ СТАНО
ВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО
- Обрађивач: Одјељење за стамбено- комуналне послове,
- Предлагач: Начелник општине.
8. ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ И СТАЊУ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОБОЈ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Начелник општине.
9. ИНФОРМАЦИЈА О СТИПЕНДИРАЊУ
СТУДЕНАТА И УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ
2009/2010. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
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10. ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА У КАМПАЊИ ПОДИЗАЊА ЈАВНЕ СВИ
ЈЕСТИ НА ТЕМУ ИЗГРАДЊЕ РЕГИОНАЛНЕ
ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА
- Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне
послове,
- Предлагач: Начелник општине.
ЧЕТВРТО ТРОМЈЕСЈЕЧЈЕ
А - ПРОГРАМИ
1. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИ
НЕ ДОБОЈ ЗА 2011. ГОДИНУ
- Обрађивач: Стручна служба,
- Предлагач: Колегијум Скупштине општине.
2. НАЦРТ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И
ОБНАВЉАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне
послове,
- Предлагач: Начелник општине.
3. НАЦРТ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2011.
ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за просторно уређење.
- Предлагач: Начелник општине.
Б – ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ДОБОЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2010.г. –
30.09.2010. године
- Обрађивач: Одјељење за финансије,
- Предлагач: Начелник општине
2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О СИСТЕМАТСКОМ УНИШТАВАЊУ
АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДО
БОЈ У 2010. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне
послове,
- Предлагач: Начелник општине.
3. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ЗИМСКО
ЉЕТНИХ БАШТИ
- Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне
послове,
- Предлагач: Начелник општине.
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4. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА СЈЕТВЕ, ЖЕТВЕ И БЕРБЕ ПО
ЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА У 2010. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОБОЈ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
5. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ И ПОТРЕБАМА МЛАДИХ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ДОБОЈ
- Обрађивач: Кабинет Начелника,
- Предлагач: начелник општине.
6. ИНФОРМАЦИЈА О ФУНКЦИОНИСАЊУ
И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2010. ГОДИНИ
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.
В - НОРМАТИВНА АКТА
11. НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОБОЈ ЗА
2011. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за финансије,
- Предлагач: Начелник општине.
12. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУ
ЏЕТА ОПШТИНЕ ДОБОЈ ЗА 2011. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за финансије,
- Предлагач: Начелник општине.
13. ПРИЈЕДЛОГ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ДОБОЈ ЗА 2011. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за финансије,
- Предлагач: Начелник општине.
14. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОБОЈ ЗА 2011. ГОДИНУ
- Обрађивач: Одјељење за финансије,
- Предлагач: Начелник општине.
15. ОДЛУКА О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ЛИЦА
И СТВАРИ, ПРЕВОЗУ ЗАПРЕЖНИМ ВОЗИЛИМА, ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА,
МОТОЦИКЛИМА И ДРУГИМ СРЕДСТВИМА
- Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
- Предлагач: Начелник општине.

Broj 1

III РАЗМАТРАЊЕ ПИТАЊА ИЗ ПРОГРАМА
РАДА СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Зависно од карактера и значаја питања
предвиђених Програмом рада Скупштине Републике Српске, а нарочито оних од посебног значаја
за општину Добој, на сједницама Скупштине општине Добој, заузимаће се ставови и одлучивати
да се путем посланика изврши одговарајући утицај
и заступе интереси општине Добој у Скупштини
Републике Српске и у Парламенту Босне и Херцеговине.
IV ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Скупштина општине ће разматрати и друга
питања која нису обухваћена овим програмом, а о
којима је, у складу са законским и другим прописима, надлежна да одлучује и то:
- о утврђивању права власништв на грађевинском
земљишту,
- о начину и условима јавне продаје неизграђеног
грађевинског земљишта у државној својини,
- о поступку, условима и начину давања у закуп
на привремено кориштење градског грађевинског
земљишта у државној својини,
- рјешавање по праву прече куповине,
- питања избора и именовања у функцију
провођења кадровске политике,
- питања додјељивања признања и награда,
- као и друга питања која буду иницирали одборници, начелник Општине и општинска административна служба, органи мјесних заједница,
политичких организација, предузећа, удружења
грађана и друга правна лица и субјекти.
V МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА
Због правовремене припреме и извршења
овим програмом предвиђених материјала, а у вези са закључцима Скупштине општине Добој,
обрађивачи материјала одређени за припрему
по овом програму, дужни су да се придржавају
одређених рокова.
Када је по одређеном питању утврђена активност и задатак за више обрађивача и извршилаца,
носиоцем активности сматраће се обрађивач који је
први по реду наведен.
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Када је по одређеним питањима, прије
одлучивања Скупштине општине, организована јавна расправа, обрађивач материјала је дужан
указати на предлоге, сугестије и примједбе учесника у јавној расправи.
Обавеза свих носилаца активности и задатака
при реализацији овог програма је:
- да материјали буду стручно обрађени и
припремљени у довољном броју примјерака са
јасно назначеним и образложеним разлозима и
циљевима, писани језички и граматички јасним
ријечима, уз појашњење свих стручних израза,
- да материјале претходно доставе на
разматрање овлаштеном предлагачу, а након тога,
у случају да то буде потребно, са извршеним исправкама, измјенама и допунама, најкасније 10 дана прије предвиђеног рока, доставе материјале у
електронској форми Стручној Служби ради благовремене доставе и дистрибуције материјала за
засједање Скупштине општине

Општинска административна служба и друге
општинске организације дужни су своје програме рада усагласити са задацима утврђеним овим
програмом, а у случају немогућности остваривања
одређених рокова, о томе писмено извијестити
Скупштину општине.
Овај програм ће се након његовог усвајања доставити свим носиоцима активности и задатака,
као и свим другим субјектима заинтересованим за
његово праћење и реализацију и објавити у «Службеном гласнику општине Добој».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 63/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

18.
На основу члана 14. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 11/95, 18/95 и 51/02) и члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник Општине Добој „ број:
5/05 и 3/08) Скупштина општине Добој, на седници одржаној 26. фебруара 2010. године, д о н о с и

ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА И ОБНАВЉАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
Р.бр.
1.

A

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ВРСТА

ПОСЛОВА

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ, ЗЕЛЕНИХ И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И
ОБНАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
(А+Б), од тога:
- раније уговорени, завршени и послови у току (зелене + асфалтне површине),
- планирани послови у 2010. години
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, од тога:
- раније уговорени, завршени и послови у току,
- планирани послови у 2010. години
Чишћење зелених јавних површина
Кошење траве
Окопавање и плевљење цвећа, шибља и растиња ...
Шишање живе ограде
Сеча стабала
Сејање траве

Јед. мере Количина

Износ у КМ
са ПДВ

338.000

м²
м²
м²
м
ком
м²

4.410.000
970.000
10.000
7.800
5
1.000

87.437
250.563
238.000
71.765
166.235
92.600
54.000
5.000
19.000
900
3.500
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1.7
1.8
1.9
1.10

Б

1.11
1.14
1.15
2

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.7

3

3.1

3.2
3.3
4
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Садња цвећа и садница
Наводњавање зелених површина
Уништавање Амброзије
ВАНРЕДНИ ПОСЛОВИ
-одвоз дивљих депонија
-ванредно крчење
-измјештање жардињера
- поправка бетонских дијелова клупа
-поправка дрвених дијелова клупа
-поправка корпа за отпатке
АСФАЛТНЕ ПОВРШИНЕ, од тога:
- раније уговорени, завршени и послови у току,
- планирани послови у 2010. години
Чишћење асфалтних површина, са чишћењем ригола и стругањем око ивичњака
Прање улица
Ванредни послови
ОДРЖАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА
СИГНАЛИЗАЦИЈОМ, од тога:
- раније уговорени, завршени и послови у току,
- планирани послови у 2010. години
Санација ударних рупа на градским саобраћајницама.
Набавка и замена ивичњака на градским
саобраћајницама:
а) Ивичњак 18/24
б) Ивичњак 10/24
Уградња рампи за инвалидна лица
Обнављање хоризонталне сигнализације
Обнављање вертикалне сигнализације
Одржавање семафорске сигнализације
ОДРЖАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, од тога:
- раније уговорени, завршени и послови у току,
- планирани послови у 2010. години
Редовно одржавање јавне расвете(замена сијалица,
пригушница, уклопних сатова, осигурача, прање и
антикорозиона заштита стубова јавне расвете, замена
стубова и каблова, ... на подручју општине Добој
Утрошена електрична енергија за јавну расвету на
подручју општине Добој
Обнова и санација јавне расвете
ОДРЖАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА
ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ И
ОТПАДНИХ ВОДА, од тога:
- раније уговорени, завршени и послови у току,
- планирани послови у 2010. години

ком
м³
м²

1.650
2.000
74.660

тура
м²
ком
ком
ком
ком

45
500
10
8
5
27

17.000
10.000
10.000
26.000

100.000
15.672
84.328
м²
м³
паушал

4.000.000
1.800

87.000
9.000
4.000

м²

833

70.000
13.200
56.800
20.000

м
м
ком
м²
комада
паушал

245
442
50
1.150
43
-

4.000
5.000
11.000
13.400
6.600
10.000

400.000
46.881
353.119

паушал

-

50.000

Кwh
паушал

1.449.235

330.000
20.000
100.000
7.174
92.826
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4.1

4.2

4.3

4.4
5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
6.
6.1
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Чишћење канализационог система, сливника и уливни грађевина и реконструкција канализационог вода:

час

796

70.000

a) Генерално чишћење механичког талога (шљунка,
метала, стакла,...) у канализационом систему са одвозом на депонију: у делу Немањине улице, од раскрснице са Карађорђевом улицом до раскрснице са
улицом Краља Александра. У делу Карађорђеве улице, од раскрснице са Немањином улицом, поред зелене пијаце према Орашју, и у улицама: Орашје, Николе Пашића, Кнеза Милоша, Николе Тесле, Војводе
Мишића, Крњинска, Алексе Видаковића, Ћупријска,
Поп Савина, Цвијетина Тодића, Браће Југовића, Бранка Ковачевића, Озренска , Ослободилачка, Милоша
Обилића, Меше Селимовића, Поп Љубина ...
б) Чишћење сливника
в) Чишћење уливних грађевина
г) Превентивно чишћење канализационог система

час
час
час

534
102
80

47.000
9.000
7.000

час

80

7.000

Набавка и уградња каналских арматура, решетки и
сливника.:
ком
а) набавка и уградња каналских арматура
м
б) набавка и уградња каналских арматура
ком
в) набавка и уградња канализационог сливника
ком
г) подизање сливног шахта у ниво коловоза
а) управљање прецрпном станицом за отпадне и падавинске воде у време великих вода реке Босне.
час
б) изградња алтернативног извора електричне
енергије на прецрпној станици
ком
Изградња уливних грађевина
ком
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ, од тога:
- раније уговорени, завршени и послови у току,
- планирани послови у 2010. години
Одржавање пословних простора и гаража у власништву општине:
Зимска служба
дан
Обележавање: „5.јуна“, „22.априла“, „22. септембра“
дан
Награда за најуређенији врт и балкон
број
Декорација града за време празника
паушал
Послови наплате таксе за паркирање, контроле парки
број
рања и одржавања паркинг простора
паркинг
места
Израда програма за евиденцију, обрачун и наплату ко- паушал
муналних услуга
КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ
Помоћ заједницама етажних власника

10.000
5
10
15
2

2.400
2.400
4.700
500

71

2.500

1
4

2.100
15.400
192.000
9.500
182.500

121
3
3
-

20.000
30.000
1.000
1.000
20.000

271

110.000
10.000
50.000
50.000
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УКУПНО:

1.150.000

а) трошкови материјала и услуга ирадова
б) капитални грантови

1.100.000
50.000

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 67/10.
Добој, 26.02.2010.г.

				
			
			

19.
На основу члана 23. 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), Скупштина општине на сједници
одржаној дана 26. фебруара 2010. године, доноси

ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2010. ГОДИНУ
Програм уређења градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта у
урбаном подручју општине обухвата уређивање
грађевинског земљишта, улагања у припрему и
изградњу комуналних објеката од значаја за општину. Програм се заснива на рјешењима и условима садржаним у законима, одлукама и прописима којима се уређују односи у области земљишне
политике и грађења.
Основна опредјељења програма су:
- рационално кориштење грађевинског земљи
шта и боље искориштење постојећих капацитета
инфраструктурних система,
- идентификација расположивог грађевинског
земљишта и његовог вредновања,
Програм уређења грађевинског земљишта обухвата радове и активности на:
- припремању грађевинског земљишта за изгра
дњу (израду геодетских карата, геотехничка и
друга испитивања земљишта ради утврђивања
чињеница и околности релевантних за грађење,
израду одговарајућих планских докумената,
рјешавање имовинско – правних односа у вези са
земљиштем, објектима, усјевима, засадима и сл.

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

израду техничке докуметнације за објекте, уређаје
и инсталације, физичко уклањање објеката са
површине земљишта ради привођења земљишта
коначној намјени, друге потребне радове осим оних
који спадају у категорију опремања земљишта).
- опремању грађевинског земљишта која обухвата изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и
инсталација за саобраћај, за снабдијевање електиричном енергијом, за поштанске и телефонске везе,
за комуналне дјелатности. Ови објекти могу бити
магистралног, примарног или секундарног карактера у зависности од њиховог просторног обухвата, значаја у систему и капацитету.
А) УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА
Одјељење за просторно уређење општине Добој
планира да општина Добој 2010. проведе следеће
активности:
1. Изврши реконструкцију улице Војводе
Синђелића. По одредбама Регулационог плана Центар – ревизија из 2004. године ова улица је
слијепа, а измјеном дијела овог Регулационог плана улица је планирана двосмјерна и спојена са
улицом Југ Богдана. У последње 4 године улица
је претежно изграђена и постојећи индивидуални објекти су замијењени колективним стамбенопословним објектима. Пројектна документција за
реконструкцију улице је обезбијеђена.
ИЗНОС СРЕДСТАВА У КМ
750.000,2. Израда пројектне документације за изградњу
јавне гараже на локацији између стамбено-посло
вног објекта „Требавка“ и пословног објекта „МАКСИ“ а према регулационом плану.
ИЗНОС СРЕДСТАВА У КМ
50,000,3. Израда пројектне документације за пројекат
улице Колубарска поред игралишта ФК „Жеље
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зничар“ према трговачком центру ТУШ у насељу
„Пијескови“.
4. Израда пројектне документације за продужетак улице Српских Соколова и спајањем са магистралним путем М17 код Бувље пијаце.
ИЗНОС СРЕДСТАВА У КМ
10.000,5. Уређивање паркинг простора на подручју
града Добоја.
ИЗНОС СРЕДСТАВА У КМ
232.000,Б) ПРОСТОРНО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА
ЦИЈА
Везано за просторно - планску документацију
Одјељење је планирало следеће активности:
1. Припремне активности око израде Урбанистичког плана Добој као једног од најважнијег просторно- планског документа. Постојећи урбанистички план усвојен је 1986. године, није ревидован, истекао му је рок важења.Средства предвиђена
за ову ставку утрошиће се за прибављање геодетских подлога, карата у електронској форми које су
основа за израду Урбанистичког плана Добој
ИЗНОС СРЕДСТАВА У КМ
100.000,2. Израда Урбанистичког пројекта за спортско
- рекреативни центар у Добоју преко пута Средњо
школског центра.
ИЗНОС СРЕДСТАВА У КМ
47.000,3. Усвајање измјене дијела Регулационог плана
„Усора“.
ИЗНОС СРЕДСТАВА У КМ
35.000,4. Усвајање измјена Регулационог плана „Доњи
град“ на локацији 3.2.
ИЗНОС СРЕДСТАВА У КМ
9.000,5. Усвајање Регулационог плана „Средњошко
лски центар“ Добој друга фаза.
ИЗНОС СРЕДСТАВА У КМ
19.000,6. Израда и усвајање измјена дијела Регулационог плана „Доњи град“ Добој на локацији 5.5. (Ауто мото друштво).
ИЗНОС СРЕДСТАВА У КМ
8.000,7. Усвајање Планова парцелације за избјегличка
насеља: Усора, Баре, Мала Буковица, Липац, По
љице и др.
ИЗНОС СРЕДСТАВА У КМ
20.000,-
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8. Усвајање измјене Регулационог плана 2 „Центар“ Добој ревизија, дио блока број 10.
ИЗНОС СРЕДСТАВА У КМ
15.000,9. Преостали дио прикупљених средстава од
ренте и уређења грађевинског земљишта утрошит
ће се за изградњу инфраструктурних објеката, односно уређења градског грађевинског земљишта.
Ц) ОБАВЕЗЕ ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		
		
Укупно

205.000,1.500.000,00

ПЛАН ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЗА 2010. ГОДИНУ
По одредбама члана 33. став 2. Закона о
грађевинском земљишту («Службени гласник Републике Српске», број 112/06), буџетска средства прикупљена по основу накнада за уређење
градског грађевинског земљишта и накнада за
коришћење градског грађевинског земљишта (рента) искључиво се користе за трошкове уређења
земљишта и трошкове израде просторно - планске
документације.
1. ПРИХОДИ
Средства за уређење грађевинског земљишта
обезбиједит ће се из накнада за уређење
грађевинског земљишта и ренте које се уплаћују
у поступку издавања одобрења за грађење, од
продаје грађевинског земљишта као и средства
Владе Републике Српске за капиталне изградње.
1.1 Накнада по основу уређења градског грађе
винског земљишта:
1.200.000 КМ
1.2. Накнада за земљишну ренту:
(рента) 800.000 КМ
УКУПНО ПРИХОДИ
2.000.000 КМ
Просторне цјелине које су обухваћене Програмом уређења градског грађевинског земљишта
подијељене су на 6 зона.
Трошкови уређења грађевинског земљишта по
зонама које су одређене Одлуком о грађевинском
земљишту обрачунавају се по метру квадратном
нето површине објекта који ће се градити.
За реализацију планираних прихода по основу уређења грађевинског земљишта и накнаде за
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земљишну ренту неопходно је укључивање и других општинских оделења (Оделење за инспекцијске послове, Оделење за финансије и др.).
ЗОНЕ
ТРОШКОВИ
ПРОСЈЕЧНИ
ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
УРЕЂЕЊА ПО М2 КОЕФИЦИЈЕНТИ
УРЕЂЕЊА ПО
УРЕЂЕЊА ПО М2
КОРИСНЕ ПОВРОПРЕМЉЕНОСТ
М2 КОРИСНЕ
КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ (КМ)
ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОВРШИНЕ ПО ШИНЕ УМАЊЕНЕ
ЗЕМЉИШТА ПО
ЗОНАМА(КМ)
ЗА 30% (КМ)
ЗОНАМА
I
170
1.00
170
119
II
170
0,80
136
95,2
III
170
0,70
119
83,3
IV
170
0,55
93,5
65,45
V
170
0.20
34
23,8
VI
170
0.15
25.5
17,85
Инвеститор који гради објекат на уређеном или дјелимично уређеном земљишту (парцели) обавезан
је да плати 70% од укупне накнаде по зонама без обзира на степен опремљености локације и да изврши
уређење на цијелој површини грађевинске парцеле у склду са урбанистичко - техничким условима.
Остало грађевинско земљиште одређено Одлуком о грађевинском земљишту не подлијеже плаћање
обавезе по основу уређења грађевинског земљишта.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 68 /10.
Добој, 26.02. 2010.

		
			
				

20.
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 и 9/08.), Скупштина општине Добој, на
сједници од 26. фебруара 2010. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

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

21.
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 и 9/08.), Скупштина општине Добој, на
сједници од 26. фебруара 2010. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Програм рада Скупштине општине
Добој за 2010. годину.

1. Усваја се Програм одржавања и обнављања
објеката заједничке комуналне потрошње за 2010.
годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада
Скупштине општине Добој за 2010. годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм
одржавања и обнављања објеката заједничке комуналне потрошње за 2010. годину.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013- 74/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

Број: 01-013- 75/10.
Добој, 26.02.2010.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж. с.р.
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22.
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 и 9/08.), Скупштина општине
Добој, на сједници од 26. фебруара 2010. године, д о н о с и

24.
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 и 9/08.), Скупштина општине
Добој, на сједници од 26. фебруара 2010. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Програм уређења грађевинског
земљишта за 2010. годину.

1. Усваја се План одржавања, санације и
реконструкције водопривредних објеката и водотока у 2010. годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм
уређења грађевинског земљишта за 2010. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 76/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

23.
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 и 9/08.), Скупштина општине Добој, на
сједници од 26. фебруара 2010. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се
План одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних путева за
2010. годину.
2. Саставни дио закључка чини План
одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева за 2010. годину
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 77/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

2. Саставни дио закључка чини План
одржавања, санације и реконструкције водопривредних објеката и водотока у 2010. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 73/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

25.
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 Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине Добој, на сједници од 26. фебруара 2010. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма активности рјешавања проблематике избјеглог, расељеног становништва и
повратника за 2010. годину, суштински и формално технички је прихватљив за даљу скупштинску
процедуру.
2. Задужује се Одјељење за изградњу, обнову
и развој Добој, да у складу са Одлуком о јавним
расправама у општини Добој („Сл. гласник општине Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну
расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене
на јавној расправи и припреми приједлог Програма активности рјешавања проблематике избјеглог,
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расељеног становништва и повратника за 2010. годину.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 72/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

26.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08.) и члана 129. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине
Добој, на сједници од 26. фебруара 2010. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧAK
1. Усваја се Извјештај о раду Одсјека цивилне заштите за 2009. годину.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеног
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 71/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

27.
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 и 9/08.), Скупштина општине
Добој, на сједници од 26. фебруара 2010. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада Одсјека цивилне заштите за 2010. годину.
2. Саставни дио закључка чини Програм рада
Одсјека цивилне заштите за 2010. годину.

Број: 01-013- 70/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

28.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08.) и члана 129. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине Добој, на сједници од 26. фебруар 2010. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧAK
1. Усваја се Извјештај о одлукама Начелника општине донесеним у период од 14.11. до 31.12.2009.
године и у периоду од 01.01. до 10.02.2010. године.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеног
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 69/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

29.
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 и 9/08), Скупштина општине Добој, на сједници од 02. марта 2010. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о проведеним изборима за предсједника и чланове Савјета у мјесним
заједницама и избори на које нису достављене
примједбе проглашавају се легални.
2. Избори у Мјесним заједницама Осјечани,
Тисова, Рјечица, Мајевац и Костајница на које су
достављене оправдане примједбе проглашавају се
неважећим и налаже њихово понављање.

Broj 1

Strana 29

SLU@BENI GLASNIK

3. Предлаже се Начелнику општине Добој да
у складу са овлашћењима из члана 83. и 97. Статута општине Добој („Сл. гласник општине Добој“,
број: 5/05. и 3/08.), предузме радње како би се избори окончали и у мјесним заједницама које то нису учиниле у складу са Одлуком о расписивању
избора за предсједника и чланове савјета мјесних
заједница бр. 01-013-323/09. од 23.10.2009.г.
4. Овај закључак биће објављен у „Службеног
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 56/10.
Добој, 02.03.2010.г.

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

30.
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 и 9/08), Скупштина општине Добој, на сједници од 02. марта 2010. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација Одјељења за
стамбено-комуналне послове општине Добој у вези са проблемима везаним за плаћање накнаде за
трајно кориштење грађевинског земљишта (трајна
рента).
2. Скупштина општине Добој ће хитно упутити предсједнику Народне скупштине Републике Српске образложени приједлог за давање аутентичног тумачења одредби чланова 30. до 33. Закона
о грађевинском земљишту Републике Српске („Сл.
гласник РС“, број 112/06.).
3. Овај закључак биће објављен у „Службеног
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 57/10.
Добој, 02.03.2010.г.

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

31.
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 и 9/08), Скупштина општине Добој, на сједници од 02. марта 2010. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о проблематици
пословања „Градске топлане“ А.Д. Добој.
2. Препоручује се менаџменту „Градске топлане“ А.Д. Добој да уложи додатне напоре и
примијени сва расположива средства у складу са
Законом, ради наплате доспјелих и ненаплаћених
потраживања.
3. Скупштина општине Добој тражи од
менаџмента „Градске топлане“ А.Д. Добој да
испоштује Закључак Скупштине општине Добој
број: 01-013-422/09. од 24.12.2009.г.
4. Скупштина општине Добој захтијева од посланика у Народној скупштини Републике Српске,
са подручја општине Добој, да траже од Народне
скупштине РС убрзавање поступка усвајања Закона о враћању јавних комуналних предузећа у надлежност јединица локалне самоуправе.
5. Овај закључак биће објављен у „Службеног
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 58/10.
Добој, 02.03.2010.г.

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

32.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“,
број: 13/02), члана 48. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, број: 112/06), члана 30. Статута Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), Одлуке о утврђивању
измјене статуса непокретности у општој употреби
број 01-013-55/10 од 26.02.2010. године и члана 129.
Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08),
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Скупштина општине Добој на сједници одржаној
дана 26.02.2010. године донијела је:

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЈЕШЕЊА
Члан 1.
Рјешење број 06-475-25/90 од 11.07.1990. године
став 1. тачка 12 и став 2. и 3. мијења се и гласи:
„Изузима се из права располагања општине
Добој и додјељује „Добојинвест“ А.Д. Добој у сврху
изграде стамбених објеката А3, Б1, Б2, и Ц3 у блоку 1 у Насељу „Пијескови“ у Добоју неизграђено
грађевинско земљиште означено са:
Располагање на парцели к.ч. 873/17 по старом
премјеру а што по новом премјеру одговара к.ч.
5005/1 по култури Улица површине 192 м2 уписана у п.л. 924 у државном власништву са правом
располагања општина Добој.
Након правоснажности овог рјешења извршиће
се брисање уписа исказ 1 јавног добра на некретнинама из члана 1. и исти ће се уписати као некретнина у државном власништву са правом располагања
у корист општине Добој.
Земљишно књижна канцеларија Основног суда у Добоју и Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове – Подручна јединица
Добој на основу овог рјешења извршиће укњижбу
права коришћења у сврху изградње на земљишту
из става 1. тачка 12 у корист „Добојинвест“ А.Д.
Добој а извршиће брисање права располагања у корист општине Добој.“
Образложење
Скупштина општине Добој донијела је Одлуку о
губитку статуса непокретности број: 01-013-55/10 од
26.12.2010. године којом је непокретности означена
као к.ч. 500571 површине 192 м2 п.л. 924 КО Добој а
што по старом премјеру одговара парцели 873/17 КО
Добој изгубила статус јавног добра.
У поступку утврђивања губитка статуса за означене непокретности утврђено је да је Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана 11.07.1990.
године донијела Рјешење број: 06-475-25/90 којим
се изузима из посједа дотадашњих корисника и
додјељује СИЗ-у стамбено-комуналних дјелатности
Добој – Основној заједници становања и уређења
грађевинског земљишта Добој а у сврху изградње
стамбених објеката А3, Б1, Б2, и Ц3 у блоку 1 у
Насељу Пијескови у Добоју.
У члану 1. тачка 12 наведеног Рјешења изузета је
и додијељена парцела означена као к.ч. 873/17, стари
односно нови 5005/1 по култури улица површине 192
м2 уписана у п.л. 924 односно з.к.ул. Исказ 1 – јавно
добро, друштвена својина корисник Путеви – Добој.

С обзиром на ову чињеницу створила се потреба
измјене Рјешења број: 06-475-25/90 од 11.07.1990. године те је у том смислу и одлучено.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се изјавити жалба
али се може покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју у року од 30 дана од дана објављивања
у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 61/10.
Добој, 26.02.2010.г.

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

33.
На основу члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник РС“, број: 41/03), и члана 30.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), члана 129. Пословника о раду скупштине општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 8/09), Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана
02.03.2010. године доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. члана Управног
одбора Дјечије обданиште
„Мајке Југовић“ Добој
Члан 1.
За вршиоца дужности члана Управног одбора Дје
чије обданиште „Мајке Југовић“ Добој, именује се:
Горданић Цвијетин дипл. инж. Грађевина
рства из Добоја
Члан 2.
Ово рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 66/10.
Добој, 26.02.2010.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж. с.р.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
34.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број. 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 67. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број: 5/05 и 3/08), и Закључка Скупштине општине
Добој број: 01-013-422/09 од 24.12.2009. године, Начелник општине Добој доноси:

ОДЛУКУ
I
Не прихвата се Одлука „Градске топлане“ А.Д.
Добој о усклађивању цијене за испоруку топлотне
енергије за грејну сезону 2009/2010. године.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2/10 		

Добој, 13.01.2010. године

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

35.
На основу члана 60. Закона о уређењу простора („Сл. гласник Републике Српске“, број: 84/02) и
члана 67. Статута општине Добој („Сл. гласник општине Добој“, број: 5/05), начелник општине Добој,
доноси:

ОДЛУКУ
о утврђивању Нацрта измјена
Регулационог плана „Доњи
град“ Добој – дио блока број 3
Члан 1.
Утврђује се Нацрт Регулационог плана „Доњи
град“ Добој – дио блока број 3.

Члан 2.
Утврђени Нацрт Плана ставља се на јавни увид
у трајању од 30 дана.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-204/10. 		
Добој, 29.01.2010. 		

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

36.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 51. Статута Општине Добој („Службени гласник Општине Добој“, број: 5/05 и 3/08),
Начелник Општине Добој даје:

ОДЛУКА
о давању сагласности на Статут
Центра за културу и образовање
I
Даје се сагласност на Статут „Центра за културу и образовање“ број 27/10 од 02.02.2010. године.
II
Ова сагласност ће бити објављена у Службеном
гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-252/10. 		
Добој, 04.02.2010. 		

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Strana 32

Broj 1

SLU@BENI GLASNIK

37.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), и члана 51. Статута Општине Добој
(„Службени гласник Општине Добој“, број: 5/05 и
3/08), Начелник Општине Добој даје:

ОДЛУКА
о давању сагласности на Статут
Центра за социјални рад Добој
I
Даје се сагласност на Статут Центра за социјални
рад Добој број: 01/5-530-9/10 од 08.02.2010. године
II
Ова сагласност ће бити објављена у Службеном
гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-334/10. 		
Добој, 17.02.2010. 		

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

38.
На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. став
1. алинеја 8 Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), Начелник општине Добој, доноси:

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника
о организацији и систематизацији
радних мјеста општинске
административне службе Добој
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста општинске административне службе Добој, број: 02-022-1-1876/08 од 30.07.2008. године („Службени гласник општине Добој“, број:
8/08), у даљем тексту: Правилник, у члану 11. тачка

9.4 – скупштински послови и послови скупштинских радних тијела који гласе:
Сложеност послова: једноставнији.
Службено звање: стручни сарадник.
Посебни услови за обављање: Средња школска спрема, IV/1 степен школске спреме или правног или економског смијера, најмање 6 мјесеци
радног искуства на истим или сличним пословима и положен стручни испит, познавање рада на рачунару.
Начин попуне: Објављивањем јавног конкурса.
Број извршилаца: Један (1).
Мијењају се и гласе:
Сложеност послова: најсложенији
Службено звање: самостални стручни сарадник
Посебни услови за обављање: Висока школска спрема, VII/1 степен школске спреме, завршен
правни, економски или други факултет друштвеног смијера, најмање 1 година радног искуства, положен стручни испит, познавање рада на рачунару.
Члан 2.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста општинске административне службе Добој, број: 02-022-1-1876/08 од 30.07.2008. године („Службени гласник општине Добој“, број:
8/08), у даљем тексту: Правилник, иза члана 14.
тачка 12.5 – савјетник за сарадњу са међународним
организацијама, додаје се и тачка 12.5а
- савјетник за послове образовања и културе.
Опис послова:
- прати стање и предузима одређене мјере из области образовања, и културе,
- израђује преднацрте и приједлоге одлука, других прописа и општих аката у области образовања,
науке и културе, а које доноси Скупштина општине и начелник општине, те анализе, информације,
елаборате и извјештаје о примјени и спровођењу
прописа и општих аката
- даје стручна мишљења о преднацртима и
нацртима закона и других прописа и општих аката
из области образовања, науке, културе,
- израђује анализе информације и извјештаје о
стању у области образовања, науке, културе,
- врши надзор над законитошћу рада правних
лица у области образовања, науке, културе и над
законитошћу општих аката тих правних лица,
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- координира активности институција у области културе,
- прати потребе и у сарадњи са Центром за културу, усаглашава обим и структуру културних
манифестација на подручју општине,
- учествује у програмирању садржаја који јачају
духовне и културне везе са осталим дијеловима
српског народа,
- предлаже план и програм годишњих културних збивања,
- пројектује дугорочни концепт развоја културе на општини,
- прати и анализира извршавање програмираних садржаја у области културе,
- даје стручно мишљење о преднацртима и
нацртима закона и других прописа и општих аката
из области културе,
- учествује на семинарима, савјетовањима и
стручном усавршавању, а по потреби и организује
исте на простору општине,
- обавља и друге послове и задатке које му
повјери начелник а који су у вези са његовим
дјелокругом рада,
- за свој рад одговоран је начелнику општине.
Сложеност послова: најсложенији
Службено звање: стручни савјетник
Посебни услови за обављање:
Висока школска спрема, VII/1 степен школске
спреме, завршен факултет друштвеног или природног смијера, најмање 3 године радног искуства
на истим или сличним пословима, положен стручни испит, познавање рада на рачунару.
Начин попуне: објављивање конкурса
Број извршилаца: (1)
Члан 3.
Овај Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста општинске административне службе Добој,
ступа на снагу одмах а биће објављен у Службеном
гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-31/10. 		
Добој, 12.02.2010. 		

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

39.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 66. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број: 5/05 и 3/08), и члана 24. Одлуке о безбједности
саобраћаја на путевима („Службени гласник општине Добој“, број: 10/09), Начелник општине
Добој донио је:

ПРАВИЛНИК
о условима, начину коришћења,
организацији и начину наплате
комуналне таксе за паркирање
на јавним површинама на
подручју општине Добој
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови, начин
коришћења, организација и начин наплате комуналне таксе за паркирање возила на јавним паркиралиштима (у даљем тексту: паркиралишта) на
подручју општине Добој.
Члан 2.
Паркиралишта могу бити уређена за паркирање
возила на улици и ван улице. Паркиралишта ван
улице могу бити отвореног и затвореног типа. Отворена паркиралишта су она паркиралишта која
због саобраћајне ситуације није могуће физичким
препрекама затворити. Затворена паркиралишта
су она паркиралишта која се у циљу контроле улаза и излаза возила могу физички затворити, а да се
не ремете нормални токови саобраћаја. Паркиралишта могу бити стална и привремена.
Члан 3.
Паркиралишта
морају
бити
означена
саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбједности саобраћаја. Паркиралишта на којима се врши наплата комуналне таксе за
паркирање морају имати ознаку о времену наплате комуналне таксе за паркирање, цијени, ознаку зоне, као и бројеве телефона за плаћање путем
СМС-а.
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Члан 4.
Наплата комуналне таксе за паркирање врши
се на затвореним паркиралиштима: паркиралиште
у улици Краља Петра I Карађорђевића иза зграде
„Слатка тајна“, паркиралиште у улици Немањина
на платоу код Зелене пијаце и паркиралиште у
улици Светог Саве испред хотела „Босна“. Радно
вријеме на паркиралиштима из става 1. овог члана
је од 07,00 до 18,00 часова, осим недеље.
Члан 5.
Комунална такса за паркирање на паркиралиштима утврђују се према тарифним зонама и то:
- Екстра зона обухвата:
а) отворено паркиралиште у улици Светог Саве.
- 1. тарифна зона обухвата:
а) затворена паркиралишта: паркиралиште у
улици Краља Петра I Карађорђевића иза зграде
„Слатка тајна“, паркиралиште у улици Немањина
на платоу код Зелене пијаце и паркиралиште у улици Светог Саве испред хотела „Босна“.
б) отворена паркиралишта: у улицама Краља
Петра I Карађорђевића, Немањиној, Краља Александра, Цара Душана, Краља Драгутина, Хиландарска, Филипа Вишњића, Стефана Првовенчаног,
Кнеза Лазара.
- 2. тарифна зона обухвата:
а) отворена паркиралишта: у улицама Браће
Југовића, Видовданска, Кнеза Милоша, Николе Пашића, Карађорђева, Српских соколова,
Војводе Степе, Војводе Мишића, Колубарска, Вука Караџића, Ђенерала Драже, Кнегиње Милице,
Милоша Обилића, Солунских добровољаца, Југ
Богдана.
Комунална такса за паркирање у екстра зони износи 1,00 КМ за сваки час паркирања, а
цјелодневна карта за паркирање износи 10,00 КМ.
Комунална такса за паркирање на паркиралиштима у 1. тарифној зони износи 1,00 КМ за сваки час
паркирања, а цјелодневна карта за паркирање износи 5,00 КМ. Комунална такса за паркирање на
паркиралиштима у 2. тарифној зони износи 0,5 КМ
за сваки час паркирања, а цјелодневна комунална такса за паркирање износи 3,00 КМ. Комунална
такса за паркирање која се може користити на свим
паркиралиштима износи 100,00 КМ, а годишња
1.000,00 КМ. Комуналне таксе за паркирање која се
може користити само на паркиралиштима у 1. и 2.
тарифној зони износи 40,00 КМ, а годишња 400,00
КМ. Комунална такса за паркирање на паркиралиштима на којима се врши ручна наплата износи:

- за путничка моторна возила 1,00 КМ за цијели
дан, а мјесечна такса износи 30,00 КМ и
- за теретна моторна возила и аутобусе 5,00 КМ
за цијели дан, а мјесечна такса износи 150,00 КМ и
важи само на паркиралиштима која су одређена за
паркирање за ту врсту возила.
Цијена повлашћене карте за станаре износи
10,00 КМ мјесечно или 50,00 КМ годишње. Цијена
повлашћене карте за власнике пословних простора
на затвореним паркиралиштима износи 20,00 КМ
мјесечно или 200,00 КМ годишње. За коришћење
или резервацију паркиралишта или његовог дијела
плаћа се комунална такса за паркирање у износу
од 10,00 КМ дневно по једном мјесту за паркирање.
За резервацију паркинг мјеста за период од годину дана плаћа се комунална такса за паркирање
у износу од 1.000,00 КМ.
Члан 6.
Наплата комуналних такси за паркирање организована је:
1. путем аутомата за наплату паркирања,
2. путем СМС-а,
3. путем ручне наплате,
4. путем полуаутоматских и аутоматских система наплате.
Члан 7.
Паркинг карта има ознаку Општине Добој,
серијски број, знакове којима се обиљежава година, мјесец, вријеме коришћења паркинга, цијена
комуналне таксе за паркирање и друге ознаке које
су битне за коришћење.
Члан 8.
Паркинг карта купљена за коришћење паркинга
у екстра зони вриједи и за коришћење паркинга у 1.
и 2. тарифној зони до истека времена. Паркинг карта купљена у 1. и 2. тарифној зони, може се користити само на паркинзима у тим зонама до истека
времена. Мјесечне карте од 100,00 КМ и годишње
од 1.000,00 КМ могу се користити на свим паркинзима, без временског ограничења. Мјесечне карте
од 40,00 КМ могу се користити само на паркинзима
у 1. и 2. тарифној зони, без временског ограничења.
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Члан 9.
Уласком на паркинг мјесто односно паркиралиште, корисник паркиралишта прихвата опште
услове прописане овим Правилником.
Члан 10.
Корисник паркиралишта дужан је:
- унапријед платити комуналну таксу за
паркирање за планирано вријеме паркирања и карту за паркирање истакнути на видном мјесту испод
предњег вјетробранског стакла,
- по истеку плаћеног времена за паркирање, напустити паркиралиште или новом уплатом продужити плаћено вријеме паркирања,
- ако је паркирање плаћемо путем СМС-а, сачувати поруку којом је од стране мобилног оператера потврђено плаћање паркинга, а такође по
обавијести о истеку плаћеног времена паркирања,
продужити за наредни сат или напустити паркиралиште,
- возило паркирати на означеним паркинг
мјестима унутар рубних линија.
Забрањено је на паркиралиштима:
- паркирати на паркинг мјестима означеним за
паркирање возила инвалида, ако на возилу није истакнут знак приступачности,
- паркирати на паркинг мјестима која су резервисана и означена ознаком ПР, ако на возилу
није истакнута картица за резервисано мјесто за
паркирање,
- паркирати на пролазу и комуникацијама унутар паркиралишта,
- на паркиралиштима која су намјењена за
паркирање путничких аутомобила, паркирати
друга возила, приколице, радне, прикључне машине и сл,
- остављати неисправна и нерегистрована возила,
- вршити поправке на возилима и сл.
При коришћењу паркиралишта, корисник је дужан поштовати и друге одредбе прописане Законом и Одлуком о безбједности саобраћаја на путевима.
Члан 11.
На паркиралиштима на којима се плаћање комуналне таксе за паркирање врши путем аутомата,
корисник, по доласку на паркиралиште, количином убачених кованица у аутомат одређује дужину

плаћеног паркирања или скидањем количине новца са чип картице. На паркиралиштима из претходног става корисник може извршити плаћање
путем СМС-а.
Члан 12.
Код затворених паркиралишта на којима је
плаћање комуналне таксе за пракирање организовано путем полуаутоматских односно аутоматских
система наплате, корисник плаћа комуналну таксу
за паркирање при напуштању паркинга. Комунална такса за паркирање се обрачунава према подацима са улазног листића. Кориснику паркиралишта без улазног листића биће обрачунато вријеме од
почетка радног времена паркиралишта.
Члан 13.
На паркиралиштима са самоистицањем паркинг карти, код полуаутоматске и аутоматске наплате комуналних такси за паркирање, може се
према потреби обављати и ручна наплата помоћу
блок карти. Контролу наплате комуналних такси
за паркирање путем блок карти, као и задужење
истих вршиће Одјељење за инспекцијске и послове
комуналне полиције – Одсјек за паркинге, а по потреби и саобраћајни инспектор у складу са својим
овлаштењима.
Члан 14.
До увођења наплате путем аутомата за наплату паркирања, СМС-а и полуаутоматских и аутоматских система наплате, на свим паркиралиштима ће се вршити ручна наплата комуналне таксе за
паркирање на дневној основи.
Члан 15.
Контролу правилности коришћења паркиралишта и наплату паркирања врше радници
на наплати и контроли паркирања Одјељења за
инспекцијске и послове комуналне полиције –
Одсјек за паркинге. Радници на наплати и контроли паркирања за вријеме обављања радних обавеза морају имати пластифициране идентификационе легитимације на којима је исписано име Општине Добој и грб, серијски број, име и презиме и
фотографија овлашћеног радника.
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Члан 16.
Ако се контролом утврде повреде одредаба члана 10. овог Правилника, примјенит ће се мјера
блокирања возила сходно одредбама члана 30. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима.

ног става дужна су поднијети захтјев за издавање
повлашћене карте за паркирање Одсјеку за паркинге Одјељења за инспекцијске и послове комуналне
полиције. У свом захтјеву морају тачно навести за
које затворено паркиралиште су заинтересовани и
издата повлашћена карта гласиће само за то паркиралиште. Иста не гарантује мјесто за паркирање.

Члан 17.
За паркирање возила инвалида, осигурава
се одређени број паркинг мјеста на којима се не
наплаћује комунална такса за паркирање. Право
коришћења мјеста за паркирање возила инвалида
остварују инвалида лица која посједују знак приступачности односно међународни знак инвалида,
а у складу са одредбама члана 29. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број: 6/06) и одредбама
Правилника о обиљежавању возила којим управља
лице са оштећеним екстремитетима („Службени
гласник БиХ“, број: 13/07).
Члан 18.
Под повољнијим условима, у складу са чланом 5. став 8. овог Правилника, може се одобрити
коришћење мјеста за паркирање станарима зграда:
1. у улицама у којима је уведена наплата комуналне таксе за паркирање, ако немају других
простора за паркирање,
2. на паркиралиштима између зграда, а на
којима је уведена наплата комуналне таксе за
паркирање.
Под повољнијим условима може се одобрити коришћење мјеста за паркирање и власницима пословних простора и то на затвореним паркиралиштима. Лицима из става 1. овог члана издаје
се повлашћена карта за станаре. Повлашћена паркинг карта може се издати искључиво за возила у својини подносиоца захтјева. Пребивалиште се доказује личном картом односно потврдом о
пријави пребивалишта са тачном адресом подноциона захтјева која мора гласити на адресу подносиоца захтјева. Власништво над возилом доказује
се саобраћајном дозволом која мора гласити на име
подносиоца захтјева. Повлашћена карта за станаре издаје се након извршеног увида о испуњености
услова из става 1, 2, 3 и 4 овог члана и важи само за улице за које је издата. Иста не гарантује
мјесто за паркирање. Власницима пословних простора издаје се повлашћена карта за паркирање на
затвореним паркиралиштима. Лица из претход-

Члан 19.
За издавање повлашћене паркинг карте за станаре потребно је приложити:
1. захтјев за издавање повлашћене карте,
2. потврда о пријави пребивалишта (фотокопије),
3. фотокопија саобраћајне дозволе,
4. потврда о упрали.
Члан 20.
За вријеме интервенције, плаћања комуналне
таксе за паркирање ослобођена су службена возила МУП-а, хитне помоћи и ватрогасна возила.
Члан 21.
Возила до 8,5 тона највеће дозвољене масе, а
која врше снабдијевање пословних објеката могу се
привремено зауставити на паркингу без плаћања
комуналне таксе за паркирање док трају радње
утовар/истовар, а најдуже 60 минута и то у времену од 09,00 до 12,00 часова или без временског
ограничења док трају радње утовар/истовар у времену од 20,00 до 06,00 часова наредног дана.
Члан 22.
Број годишњих односно мјесечних паркинг
карти не може прећи 20% расположивог броја
постојећих паркинг мјеста. Ограничење из претходног става не односи се на повлашћене карте за
станаре и власнике пословних простора на затвореним паркиралиштима.
Члан 23.
Заинтересовани правном или физичком лицу
може се одобрити коришћење односно резервисање
паркиралишта или његовог дијела уз прописану накнаду. Резервација појединачних мјеста за
паркирање, ако постоје услови, може се извршити само за период од годину дана. Овако резервисана мјеста означавају се прописаном хоризонтал-
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ном сигнализацијом, а она паркинзима ван улице
уграђују се и паркинг баријере.
Члан 24.
На паркиралиштима на којима је уведена наплата искључено је чување возила, те одговорност за
настала ошћтећења и крађу.

Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-316/10. 		
Добој, 15.02.2010. 		

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

III АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
40.
Након сравнавања са изворним текстом
Закључка бр. 01-013-438/09. од 24.12.2009. године општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 10/09) уочена је штампарска грешка, па на основу члана 166. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број: 10/05 и 9/08), секретар Скупштине општине одобрава

ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ
У Закључку број: 01-013-438/09. од 24.12.2009.
године за тачке 2. додаје се тачка:
3. Задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности да од свих удружења грађана,

фондација, савеза и свих других асоцијација са
подручја општине Добој, којима је општина Добој
намјенски додијелила материјална средства затражи финансијски извјештај у утрошку материјалних
средстава и наведени извјештај достави Скупштини општине на разматрање.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013- 66/10.
СЕКРЕТАР
Добој, 26.02.2010.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: 07-372-1-41/09 од
04.01.2010. године, извршио је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 35/1 упис оснивања промјене лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних
власника зграде у улици Кнегиње Милице број 3 у
Добоју са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, ул.
Кнегиње Милице бр. 3, па се из Регистра брише
Пејчић Витомир досадашњи предсједник Управног одбора а као ново лице овлаштено за заступање
Заједнице уписују се Ђакић Илија предсједник УО
заступа Заједницу самостално и без ограничења.

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број: 07-372-1-3/10 од 02.02.2010.
године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 306/04 упис промјене лица овлашћених
за заступање Заједнице етажних власника зграде
у улици Браће Југовића С-12/3 Добој са сљедећим
подацима:
Врши се промјена лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у улици Браће Југовића С-12/3, па се из Регистра бришу Петровић Синиша досадашњи предсједник УО
и Благојевић Смиљка предсједник ЗЕВ-а, као нова лица овлаштена за заступање Заједнице уписују
се: Петровић Синиша предсједник УО, заступа
заједницу самостално и без ограничења и Гаврић
Неђо предсједник ЗЕВ-а, заступа заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој
Одјељење за стамбено комуналне послове Добој
Број: 07-372-1-41/09
Дана: 04.01.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број: 07-372-1-2/10 од 28.01.2010.
године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 305/4 упис оснивања Заједнице етажних власника зграда у улици Карађорђева број 48 ламела 2
у Добоју са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде у улици Карађорђева број 48 ламела 2 у
Добоју, оснивачи: седамнаест етажних власника
зграде, дјелатност 70320 – управљање зградом за
рачун етажних власника, иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде, заједницу заступа: Стевановић
Бранко самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено комуналне послове Добо
Број: 07-372-1-2/10
Дана: 28.01.2010. године

Општина Добој
Одјељење за стамбено комуналне послове Добој
Број: 07-372-1-3/10
Дана: 02.02.2010. године

Broj 1

Strana 39

SLU@BENI GLASNIK

С А Д Р Ж А Ј
Број
I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1

Одлука о ангажовању новчаних
средстава . ......................................................

2

Одлука о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене по м2 корисне стамбене
површине на подручју општине Добој ......

3

4

5

Одлука о начину расподјеле
буџетских средстава намијењених за
финансирање спорта и физичке
културе у 2010. години . ...............................

Страна

1

1

2

Одлука о усвајању Плана парцелације за
просторне цјелине „избјегличких
насеља“ на територији општине Добој ......

3

Одлука о приступању измјене
дијела регулационог плана
„центар“ Добој – ревизија . ..........................

4

Одлука о приступању измјени
Регулационог плана за изградњу
аутопута на коридору VC за
дионицу Јоховац – Добој .............................

5

7

Одлука о куповини станова
и пословних простора ..................................

6

8

Одлука о замјени некретнина између
општине Добој и „Жељезнице РС“
А.Д. Добој ......................................................

6

Одлука о одређивању висине закупнине за
непрофитне организације, установе и
удружења грађана . ......................................

7

6

9

Број
Страна
Програм
уређења
грађевинског
19
земљишта за 2010. годину ........................... 24
20 Закључак 01-013- 74/10.

................................

26

21 Закључак 01-013- 75/10.

................................

26

22 Закључак 01-013- 76/10.

................................

27

23 Закључак 01-013- 77/10.

................................

27

24 Закључак 01-013- 73/10.

................................

27

25 Закључак 01-013- 72/10.....................................

27

26 Закључак 01-013- 71/10.

................................

28

27 Закључак 01-013- 70/10.

................................

28

28 Закључак 01-013- 69/10.

................................

28

29 Закључак 01-013- 56/10.

................................

28

30 Закључак 01-013- 57/10.

................................ 29

31 Закључак 01-013- 58/10.

................................ 29

32 Измјена и допуна рјешења

. ......................... 30

33 Рјешење о именовању в.д. члана
Управног одбора Дјечије обданиште
„Мајке Југовић“ Добој . ................................ 30
II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
34 Одлука

........................................................... 31

35 Одлука о утврђивању Нацрта измјена
Регулационог плана „Доњи град“
Добој – дио блока број 3 .............................. 31
36 Одлука о давању сагласности на
Статут Центра за културу и образовање

10 Одлука о измјени Одлуке о оснивању
Јавне установе – Центар за социјални
рад – пречишћен текст .................................

8

11 Одлука о измјени Одлуке о оснивању
Јавне установе - Центар за културу
и образовање Добој – ...................................

37 Одлука о давању сагласности на
Статут Центра за социјални рад Добој

9

38 Правилник о измјенама и допунама
Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске
административне службе Добој .................

12 Одлука о допуни Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Народне библиотеке
Добој . .............................................................

11

13 Одлука о утврђивању измјене статуса
непокретности у општој употреби .............

11

14 Одлука о начину и условима продаје
неизграђеног земљишта у државној
својини непосредном погодбом ..................

12

15 Закључак 01-013- 79/10.

................................

13

16 Закључак 01-013- 78/10. ................................

13

17 Програм рада скупштине општине
Добој за 2010. Годину ...................................

13

18 Програм одржавања и обнављања
објеката заједничке комуналне
потрошње за 2010. Годину ........................

... 31
...... 32

32

39 Правилник о условима, начину коришћења,
организацији и начину наплате комуналне таксе
за паркирање на јавним површинама на подручју
општине Добој .............................................. 33
III АКТИ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
40 Исправку грешке ..........................................

37

IV ОГЛАСИ
Оглас 07-372-1-41/09

.....................................

38

Оглас 07-372-1-2/09

.......................................

38

Оглас 07-372-1-3/09 ....................................... 38
21

Strana 40

SLU@BENI GLASNIK

Broj 1

Оснивач и издавач листа “Службени гласник општине Добој” је Општина Добој, тел. (053) 242-153,
факс (053) 242-258. “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
Хаџикадунић. Рјешењем Министарства информисања Републике Српске, број 01-213/96. од 05. 06.
1996. године Јавно гласило “Службени гласник општине Добој” је уписан у Регистар јавних гласила
под редним бројем 143.
Штампа: “РПС графика” Добој. За штампарију: Станоје - Зеле Лујић

