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OP[TINE DOBOJ
DOBOJ,

BROJ 3

4. MAJ 2011. GODINE

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

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
120.
На основу члана 46, 47. и 49. став 2. Закона о
буџетском систему Републике Српске – Пречишћени
текст ( Сл. гласник Републике Српске бр. 54/08,
126/08 и 92/09 ) и члана 30. тачка 3. Статута општине Добој (’’Службени гласник општине Добој’’, број:
5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 28. априла 2011. године , д о н о с и

ОДЛУКУ
о годишњем обрачуну буџета
општине Добој за 2010. годину
Члан 1.
Усваја се годишњи обрачун буџета општине
Добој за 2010. годину са укупним приходима и извршеним распоредом прихода (расходима) по билансу буџета и то:
• Укупна буџетска средства
24.631.443 КМ
од тога:
- остварени порески приходи
текуће године		
16.383.442 КМ
- остварени непорески приходи
текуће године
5.586.700 КМ
- текуће помоћи
79.575 КМ
- прилив од продаје
сталних средстава
1.048.908 КМ
- остали капитални добици
208.462 КМ
- финансирање из неутрошених
кредитних средстава
1.324.356 КМ
• Укупно извршени расходи
26.342.388 КМ
- плате и накнаде трошкова запослених,
буџетских корисника и
скупштинских одборника
7.584.749 КМ
- укупни трошкови материјала

и услуга
- текуће помоћи
- капиталне помоћи
- трошкови за камате
и остале накнаде		
- текући трошкови – ванбуџетски
- трошкови за набавку
сталних средстава
- отплате дугова
- капитални
трошкови – ванбуџетски
- финансирање из кредита

6.001.296 КМ
5.368.155 КМ
67.720 КМ
668.654 КМ
1.388.807 КМ
2.077.223 КМ
1.346.234 КМ
515.194 КМ
1.324.356 КМ

• Разлика између укупних буџетских средстава и укупно извршеног распореда буџетских
средстава (расхода)
1.710.945 КМ
Члан 2.
Извјештај о извршењу буџета општине Добој
за 2010. годину по врстама прихода и распоред
прихода по скономским категоријама, као и посебни дио распореда средстава по организационофункционалној класификацији саставни су дио 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- 171/ 11
Добој, 28.04.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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121.
На основу члана 8. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник РС“ број 112/06),
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 члана 129. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник
општине Добој“ број 10/05), Скупштине општине
Добој је на сједници одржаној дана 28.04.2011. године донијела:

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке
о прихватању понуде

Добој“; број: 10/05 и 9/08) Скупштина општине
Добој, на сједници одржаној дана 28. априла 2011.
године д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у
износу од 405.000,00 КМ УДРУЖЕЊУ РАДНИКА
ВИШЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ и САОБРАЋАЈНОГ
ФАКУЛТЕТА „КАТЕДРА“ Добој на име завршетка изградње стамбене зграде намијењене за
смјештај професора и асистената запослених на
Саобраћајном факултету у Добоју.

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о прихватању понуде Ибрахимовић Смаила, из Добоја, за куповину
некретнина број: 01-013-115/11 од 29.03.2011. године, и то:
к.ч. 6698/1, к.ч. 6698/2, к.ч. 6698/3, Бара ливада I класе, укупне површине 4469 м2, уписано у
посједовни лист број: 1317 К.О. Добој
а што по старом премјеру одговара парцели к.ч.
број: 280/3, Бара ливада I класе, укупне површине
4469 м2, уписано у ЗК извадак број: 1823 К.О. Добој
која је Скупштини општине Добој понуђена по
цијени од 68,00 КМ по м2.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-196/11.
Добој, 28.04.2011. г.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

122.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05,
118/05) и члана 30. став 1 алинеја 11. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број: 5/05, 3/08), и члана 129. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине

Члан 2.
Одобрена средства теретиће потрошачку
јединицу 0028150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, група конта 415 200, подекономски код 150 016 – Текући грантови хуманитарним
организацијама и удружењима.
Члан 3.
Реализација ове Одлуке извршиће се преносом
средстава на жиро-рачун 1610450040810071 код
Raiffeisen bank.
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- 167/11
Добој, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. eк, с.р.

123.
На основу члана 55. и 67. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске број:
84/02-пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 53/07) а у
вези са чланом 123. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 55/10) и члана 30.Статута општине Добој
(„Службени гласник Општине Добој“, број: 5/05
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и 3/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној 28. априла.2011. године, донијела је:

ОДЛУКУ
о усвајању измјене дијела
Регулационог плана „Центар“
блок 1.3.5 Добој
I
Усваја се Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ блок 1.3.5 Добој
II
Елаборат Измјене Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Измјене Плана садржи:
А. УВОДНИ ДИО
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ, ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
Графички дио Измјене Плана садржи слиједеће
карте:

5. ПЛАН САОБРАЋАЈА
И НИВЕЛАЦИЈЕ 		

Р = 1 : 1000

6. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – хидротехника
7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
– електроенергетика
и телекомуникације		

Р = 1 : 1000

8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
– топлификација			

Р = 1 : 1000

9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
– синтезна карта			

Р = 1 : 1000

10. ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ
И ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИНИЈА Р = 1 : 1000
11. ПЛАН ПАРАЦЕЛАЦИЈЕ – фронтови,
површине и ломне тачке		
Р = 1 : 1000
12. ПЛАН УКЛАЊАЊА
ОБЈЕКАТА			

Р = 1 : 1000

13. ПЛАН УРЕЂЕЊА СИСТЕМА
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Р = 1 : 1000
III
Елаборат Измјене плана, израђен је у
„Добојинвест“ а.д. Добој, у априлу 2011. године, и
чини саставни дио ове одлуке.
Елаборат из претходног става овог члана налази
се у прилогу Одлуке из члана 1.
IV

1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА		

Р = 1 : 1000

1а. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – спратност
и намјена			
Р = 1 : 1000
1б. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – бонитет објекта

Измјена Плана је основа за парцелацију
грађевинског земљишта у смислу члана 27. Закона
о уређењу простора и грађењу.
V

2. ИЗВОД ИЗ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА				

Р = 1 : 1000

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

3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА
КАРТА				

Р = 1 : 1000

VI

Р = 1 : 1000

О провођењу ове одлуке стараће се орган из тачке V.

4. ПЛАН ПРОСТОРНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ		
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VII
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе раније донесени просторно-плански документи
проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Измјеном Плана.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-173/11
Добој, 28.04.2011.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

124.
На основу члана 41. и 43. став 3. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10) и члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број: 5/05), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној 28. априла 2011. године донијела је:

ОДЛУКУ
о усвајању измјене дијела
Регулационог плана
„Средњошколски центар
- фаза I“ Добој
I
Усваја се Измјена дијела регулационог плана
„Средњошколски центар - фаза I“ Добој
II
Елаборат Измјене Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
Текстулани дио Измјене Плана садржи:
А. УВОДНИ ДИО
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Broj 3

В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ, ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА
Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
Графички дио Измјене Плана садржи слиједеће
карте:
1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

Р = 1 : 1000

1а. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
– спратност и намјена		

Р = 1 : 1000

1б. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – бонитет објекта
2. ИЗВОД ИЗ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА				

Р = 1 : 1000

3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА
КАРТА				

Р = 1 : 1000

4. ПЛАН ПРОСТОРНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ		

Р = 1 : 1000

5. ПЛАН САОБРАЋАЈА
И НИВЕЛАЦИЈЕ 		

Р = 1 : 1000

6. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – хидротехника
7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
– електроенергетика и
телекомуникације		

Р = 1 : 1000

8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
– топлификација			

Р = 1 : 1000

9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
– синтезна карта			

Р = 1 : 1000

10. ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ
И ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИНИЈА Р = 1 : 1000
11. ПЛАН ПАРАЦЕЛАЦИЈЕ
– фронтови, површине и
ломне тачке			

Р = 1 : 1000

12. ПЛАН УКЛАЊАЊА
ОБЈЕКАТА			

Р = 1 : 1000
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13. ПЛАН УРЕЂЕЊА СИСТЕМА
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Р = 1 : 1000
III
Елаборат Измјене плана, израђен је у
„Добојинвест“ а.д. Добој, у марту 2011. године, и
чини саставни дио ове одлуке.
Елаборат из претходног става овог члана налази
се у прилогу Одлуке из члана 1.
IV
Измјена Плана је основа за парцелацију
грађевинског земљишта у смислу члана 15. став 1.
Закона о уређењу простора и грађењу.
V
Измјена Плана се излаже на стални јавни увид
код општинског органа управе надлежног за послове просторног уређења.
VI
О провођењу ове одлуке стараће се орган из тачке V.
VII
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе раније донесени просторно-плански документи
проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Измјеном Плана.

Српске» број: 55/10), члана 30. Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске
број 101/04, 42/05 и 118/05), те члана 30. Статута општине Добој («Службени гласник Општине Добој»
број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој на
сједници одржаној дана 28. априла 2011. године,
доноси

ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
Регулационог плана «Доњи град»
Добој - Ревизија, дио блока број 6.
I
Приступа се измјени дијела Регулационог плана «Доњи град» Добој - Ревизија, дио блока број 6.
(у даљем тексту План).
II
План обухвата простор површине око 1,5 ха,
омеђен улицама: Краља Драгутина, Српских Соколова и Војводе Мишића у Добоју (простор бивше „Металомонтаже“ садашњи „Интеграл систем“
а.д. Добој).
III
Саставни дио ове одлуке је графички прилог са
уцртаном границом обухвата измјене Плана.
IV

VIII

Период за који се утврђују плански параметри је
период до 2014. године.

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

V

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-206/11
Добој, 28.04.2011.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек с.р.

125.
На основу члана 30. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике

Рок израде Плана је 6 (шест) мјесеци од избора
носиоца израде Плана.
VI
Средства за израду Плана обезбједит ће “ Интеграл систем“ а.д. Добој, покретач иницијативе за
измјену Плана.
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VII
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење.
Носилац израде Плана биће одређен у складу
са процедуром прописаном Законом о јавним набавкама.
VIII
Скупштина општине утврђује нацрт измјене
Плана, мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на
јавни увид који траје најмање 30 дана.
О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у
складу са Одлуком Скупштине општине.

126.
На основу члана 30. Закона о уређењу простора
и грађењу(„Службени гласник Републике Српске“
број 55/10), и 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 на сједници
одржаној дана 28. априла 2011. године, доноси

ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
Урбанистичког пројекта “Спортско
- пословног комплекса на углу улица
Југ Богдана и Цара Душана“ у Добоју

IX
I

На основу резултата јавне расправе и заузетих
ставова по приспјелим примједбама на нацрт Плана, носилац припреме утврђује приједлог измјене
Плана и подноси га Скупштини на усвајање и
доношење.

Приступа се измјени дијела Урбанистичког
пројекта „Спортско – пословног комплекса на углу
улица Југ Богдана и Цара Душана“ у Добоју (у
даљем тексту: Пројекат).

X

II

Уз приједлог Плана носилац припреме ће Скупштини доставити и образложено мишљење о
примједбама на нацрт Плана које нису могле бити
прихваћене.

Измјена Пројекта обухвата простор површине
око 3 ха, парцеле број 1 и 2. предвиђене за изградњу
Спортске дворане и хотела у Добоју.

XI
Сви субјекти планирања дужни су да дају расположиве податке и друге информације неопходне
за израду Плана.
XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Добој».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОJ
Број: 01-013-170/11
Добој , 28.04.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

III
Саставни дио ове одлуке је графички прилог са
уцртаном границом обухвата измјене Пројекта.
IV
Плански параметри утврђују се за период до
2014. године.
V
Измјеном Пројекта предвиђа се измјена у плану
парцелације, измјена хоризонталних и ветикалних
габарита планираних објеката као и дјелимична
измјена намјене планираног хотела на парцели број 1.
VI
Рок израде измјене дијела Пројекта је шест
мјесеци од избора носиоца израде Пројекта.
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VII
Средства за измјену Пројекта обезбиједит ће се
из буџета Општине Добој.
VIII
Носилац припреме за измјену Пројекта је
Одјељење за просторно уређење.
IX
Носилац израде измјене Пројекта одредиће се
у складу са процедуром прописаном Законом о
јавним набавкама.
X
Скупштина општине утврђује Нацрт измјене
Пројекта, мјесто, вријеме и начин излагања нацрта
на јавни увид који траје најмање 30 дана.
XI
На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама на нацрт
измјене Пројекта, носилац припреме утврђује
приједлог измјене Пројекта и доставља га Скупштини општине на усвајање и доношење.
XII
Сви субјекти планирања дужни су да предоче
– дају расположиве податке и друге информације
неопходне за израду измјене Пројекта у складу са
овом одлуком.
XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-174/11
Добој; 28.04. 2011.г.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић дипл.ек. с.р.

127.
На основу члана 3 и члана 12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07), члана 10, став 2 Закона о
библиотечкој дјелатности („Службени гласник
Републике Српске“, број: 52/01, 39/03 и 112/08),
члана 22 Закона о класификацији дјелатности и
регистру пословних субјеката по дјелатностима
у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10) и члана 30 Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој, на
сједници одржаној дана 28. априла 2011. године,
доноси

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Народне
библиотеке Добој
Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање дјелат
ности Јавне установе Народна библиотека Добој
с одредбама Закона о класификацији дјелатности
и регистру пословних субјеката по дјелатностима
у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10) и одредбама Уредбе о
класификацији дјелатности Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
119/10).
Члан 2.
У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Народне библиотеке Добој, број 01-013-211/09 од
11.6.2009 и број 01-013-86/10 од 26.2.2010. године
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/09 и
1/10), члан 6 мијења се и гласи:
„Библиотека обавља дјелатности:
- 91.01 Дјелатности библиотека и архива;
- 90.03 Умјетничко стваралаштво;
- 90.04 Рад умјетничких објеката;
- 58.11 Издавање књига;
- 58.14 Издавање часописа и периодичних пу
бликација;
- 58.19 Остала издавачка дјелатност;
- 18.14 Књиговезачке и припадајуће услужне
дјелатности;
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- 82.19 Фотокопирање, припрема докумената
и остале специјализоване канцеларијске помоћне
дјелатности;
- 74.30 Дјелатности преводилаца и тумача;
- 47.61 Трговина на мало књигама у специјали
зованим продавницама;
- 47.62 Трговина на мало новинама, папиром и
писаћим прибором у специјализованим продавницама;
- 47.79 Трговина на мало половном робом у
специјализованим продавницама (трговина на мало половним књигама).“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОJ
Број: 01-013-169/11.
Добој, 28.04.2011.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

128.
На основу члана 12. Закона о систему јавних
служби („Сл. гл. Републике Српске“ број:68/07),
члана 30. Статута општине Добој ( „Сл. гласник
општине Добој“ број: 5/05 и 3/08 ) и члана 129.
Пословника Скупштине Добој ( Сл. гл. општине Добој“број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој на сједници одржаној дана 24. априла 2011.
године донијела је

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о
оснивању Јавне установе „ Центар
за културу и образовање“ Добој
Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о
измјени Одлуке о оснивању Јавне установе „ Центар
за културу и образовање“ Добој број:01-013-88/10
од 26.02.2010.год. (у даљем тексту Одлука) са од
редбама Закона о класификацији дјелатности и
Регистру пословних субјеката по дјелатностима
у Републици Српској („Сл. гл. Републике Српске“
број:74/10) и Уредбом о класификацији дјелатности

Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“
број: 119/10).
Члан 2
Члан 4. Одлуке се мијења и гласи :
Дјелатности Установе су:
- 58.14 – Издавање часописа и периодичних
публикација
- 58.19 – Остала издавачка дјелатност
- 59.14 - Дјелатност приказивања филмова
- 68.20 – Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама
- узетим у закуп (лизинг )
- 73.11 – Агенције за рекламу и пропаганду
- 74.20 – Фотографске дјелатности
- 85.52 – Образовање у области културе
- 85.59 – Остало образовање, д.н.
- 90.01 – Извођачка умјетност
- 90.02 – Помоћне дјелатности у извођачкој
умјетности
- 90.03 – Умјетничко стваралаштво
- 90.04 – Рад умјетничких објеката
- 93.29 – Остале забавне и рекреативне дјелат
ности
Члан 3.
Остали текст Одлуке о измјенама Одлуке о
оснивању Јавне установе „Центар за културу и
образовање“ Добој остаје непромијењен.
Овлашћује се директор Центра да на основу Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Јавне установе
„ Центар за културу и образовање“ Добој и ове Одлуке сачини пречишћен текст Одлуке о оснивању
Јавне установе „ Центар за културу и образовање“
Добој.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОJ
Број: 01-013-211/11
Добој , 28.04.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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129.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/06) члана
21. став 1. и члана 22. 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 Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 9/08) Скупштина општине Добој је на сједници
одржаној дана 28.04.2011. године донијела:

ОДЛУКУ
о преносу права кориштења на
некретнинама у КО Добој на
Универзитету у Источном Сарајеву
I
Преноси се право кориштења на Универзитет у
Источном Сарајеву – Православни богословски факултет Св. Василије Острошки у Фочи на некретнинама означеним као:
- к.ч. 5655 КО Добој што по старом операту одговара к.ч. 620/4 КО Добој
- Дом културе – Привредна зграда власништво
општине Добој и то следеће просторије:
ПРИЗЕМЉЕ – Учионица 7.97 x 4,05 = 33,00 м2
		
Канцеларија		
16,40 м2
		
Канцеларија		
17,16 м2
1. СПРАТ
2. СПРАТ
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учионица 11,86 x 4,20 = 49,00 м2
учионица 7,90 x 4,20 = 33,00 м2
учионица 12,10 x 6,54 = 79,00 м2

А што укупно износи 227,56 м2
II
Пренос права кориштења некретнина из тачке
I ове одлуке врши се без накнаде док се у истом
обавља регистрована дјелатност и неће се књижити
у катастарском и земљишно-књижном операту.
Некретнине из тачке I ове Одлуке користиће
јавна високошколска установа – Православно богословски факултет Св. Василије Острошки са
сједиштем у Фочи а могу се изводити и други
студијски програми других факултета у саставу
Универзитета у Источном Сарајеву за које је заинтересована општина Добој.

III
На основу ове одлуке са Универзитетом Источно Сарајево закључиће се Споразум о преносу
права кориштења на некретнинама из тачке 1. ове
Одлуке којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна.
IV
Овлашћује се начелник општине Добој да на
основу ове Одлуке закључи Споразум о преносу
права кориштења на некретнинама из тачке 1. ове
Одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОJ
Број: 01-013-175/11
Добој , 28.04.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

130.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05 и
18/06)), члана 4. Одлуке о поступку, условима и
начину давања у закуп и привремено кориштење
земљишта, јавних површина, пословних простора и гаража (Сл. гласник општине Добој”, бр. 6/08,
2/10 и 7/10), 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
28. априла 2011. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о додјели пословног
простора OO НДС Добој
Члан 1.
Општинском одбору НДС Добој за потребе
смјештаја и рада додјељује се пословни простор у
улици Краља Александра број 157, укупне површине 30,83 м2.
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Члан 2.
За додијељени пословни простор закупац ће
плаћати закупунину у мјесечном износу од 0,10
КМ по 1 м2.
На горе наведени износ закупнине додаће се порез
на додату вриједност као и друге накнаде које произилазе по основу кориштења пословног простора.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Добој да у
складу са одредбама ове одлуке са закупцем потпише уговор о закупу у којим ће закупнина бити
утврђена у складу са чланом 2. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОJ
Број: 01-013-172/11
Добој , 28.04.2011.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

погодбом „Аутокомерц“ А.Д. Добој неизграђеног
грађевинског земљишта у државној својини ради
комплетирања грађевинске парцеле и то:
К.ч. број 6809/2 КО Добој површине 413 м2 што
по старом операту одговара к.ч. број 612/1 дио КО
Добој, к.ч. број 6813/1 површине 5406 м2 што по
старом операту одговара к.ч. број 282/1 КО Добој
к.ч. број 6813/3 дио површине 300 м2 по цијени од
40,50 КМ/м2.
Члан 2.
Учесник у поступку продаје са којима ће се
закључити купопродајни уговор дужан је уплатити куповну цијену на жиро рачун продавца број:
562-005-0000-1573-90, врста прихода: 722412.
Члан 3.
Продано земљиште предаће се у посјед купцу
у року од 7 дана након закључења купопродајног
уговора.
Члан 4.

131.
На основу члана 15. и 16. Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник РС“, број:
112/06), члан 4. Правилника о поступку продаје
непосредном погодбом неизграђеног грађевинског
земљишта у државној својини („Службени гласник
РС“, број: 14/07), члан 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08), процјене Пореске управа-Подручни центар
Добој и члана 129. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на
сједници одржаној дана 28.04.2011. године доноси:

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје
непосредном погодбом
неизграђеног грађевинског
земљишта у државној својини
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом одлуком провешће се поступак продаје непосредном

Овлашћује се замјеник начелника општине
Добој да у име општине Добој закључи уговор из
члана 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а биће објављена у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОJ
Број: 01-013-214/11
Добој , 28.04.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

132.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08) и члана 130. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
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број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на
сједници одржаној дана 28.04.2011. године, доноси

ОДЛУКУ
о критеријима за додјелу средстава
Буџета општине за редовне
дјелатности спортских клубова
Члан 1.
Средства за редовне дјелатности спортских
клубова планирају се у Буџету општине Добој.
Под средствима за редовне дјелатности спортских клубова подразумијевају се средства која клубови користе за учешће у званичним такмичењима
(лигама или такмичарским турнирима), али не
и средства која се користе за организацију традиционалних турнира као што су: Божићноновогодишњи турнир, Рукометни турнир, Тениски
турнир, Видовдански турнир.

18. Џију-џицу „Полицајац“ Добој .................. 1,5%
19. Теквон-до клуб Добој ..................................... 1%
20. Кик бокс клуб „Спектар“ Добој .................. 1%
21. Карате клуб „Вила“ Добој ......................... 1,5%
22. Карате клуб „Озренски соколови“
Бољанић ............................................................. 1%
23. Атлетски клуб „Добој“ Добој ...................... 2%
24. Женски рукометни клуб
„Добој“ Добој ................................................ 2,5%
25. Кошаркашки клуб „Финдо“ Добој .......... 2,5%
26. ЖОК „Никос Канбера“ Руданка ................. 1%
27. Тениски клуб Добој ........................................ 2%
28. Шаховски клуб Добој ................................. 1,5%
29. Кајак кану клуб „Вал“ Добој .................... 1,5%
30. Клуб падобранског једрења
„Парагост“ Добој ......................................... 1,5%
31. Аеро клуб „Икар“ Добој ............................. 0,5%
32. Џију-џица клуб „Јединство“ ..................... 0,5%
33. Џију-џица клуб „Сенсеи“ .......................... 0,5%
34. Клуб дизача тегова ...................................... 0,5%
Члан 4.

Члан 2.
Средства за редовне дјелатности спортских
клубова пласирају се преко Спортског савеза општине Добој у складу са критеријима из ове одлуке – квартално – одлуком начелника општине.
Члан 3.
Средства за редовне дјелатности под условима
из ове одлуке, могу се процентуално дозначити
сљедећим спортским клубовима:
1. ФК „Слога“ Добој ............................................ 20%
2. ФК „Жељезничар“ Добој ................................ 3%
3. ФК „Наша Крила“ Костајница .................. 2,5%
4. ФК „Руданка“ Руданка ................................. 2,5%
5. ФК „Придјел“ Придјел ................................. 2,5%
6. ФК „Хајдук“ Кожухе ........................................ 2%
7. ФК „БСК“ Бушлетић ........................................ 2%
8. ФК „Борац“ Которско ...................................... 2%
9. ФК „Требава“ Осјечани .................................... 2%
10. ФК „Вучијак“ Мајевац ............................... 2,5%
11. ФК „Полет“ Подновље ................................... 2%
12. ФК „Рудар“ Станари ...................................... 2%
13. КМФ „Главица“ Добој .................................... 1%
14. Клуб малог фудбала Добој ........................... 1%
15. Рукометни клуб „Слога“ Добој ................. 25%
16. Одбојкашки клуб инвалида Добој ............. 2%
17. Карате клуб „Слога“ Добој ........................... 3%

Прије него се средства за редовне дјелатности дозначе клубу, Спортском савезу се морају предочити:
1. Пријава на јавни позив за додјелу средстава
2. Копија Рјешења о регистрацији клуба
3. Имена лица овлаштених потписника клуба
4. План такмичења за текућу годину
5. Извјештај о такмичењу у претходној години
6. Извјештај о пословању клуба у претходној години.
Клубу се не могу дозначити средства ако се
претходно Спортском савезу не предоче наведена
документа.
Члан 5.
Општински спортски савез зауставиће дознаке
средстава оном спортском клубу за који се утврди:
- да не учествује у такмичењима
- да се средства троше незаконито и нетранспарентно
- да спортски клуб напушта такмичења
- да је спортски клуб дисциплински кажњен од
органа овог спортског савеза.
Члан 6.
Спортски савез је дужан начелника општине
извијестити о додјели средстава клубовима.
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Члан 7.
На завршетку календарске године сваки спортски клуб, који је користио средстава Буџета општине, дужан је о начину утрошка средстава поднијети
извјештај Служби за ревизију општине Добој.
Уколико не поднесе извјештај о утрошку средстава исти спортски клуб губи право на кориштење
средстава у наредној години.
Члан 8.
Правилност провођења ове одлуке контроли
саће Савјет за спорт Скупштине општине Добој.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОJ
Број: 01-013-207/11
Добој , 28.04.2011.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

133.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42705 и 118/05), члана 12. Закона о
систему јавних служби («Службени гласник Републике Српске», број:68/07), члана 22. Статута општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број:5/05 и 3/08), и члана 129. Пословника о раду
Скупштине општине Добој (Службени гласник општине Добој“ број: 10/05 и 09/08), Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана 28. априла
2011 године, донијела је

ОДЛУКУ
о промјени облика организовања
Јавног предузећа «Спортскорекреациони центар Преслица» Добој

као Јавна установа «Спортско-рекреациони центар
Преслица» Добој ( у даљем тексту: Преслица).
Преслица је основана Одлуком Скупштине општине Добој број:01-013-499/06 од 12.12.2006 године као јавно предузеће чија дјелатност је од општег
интереса за општину Добој.
Одлуком Скупштине општине Добој о измјена
ма и допунама Одлуке о оснивању број: 01-013-48/11
од 24.02.2011 године, поред осталих промјена, извршено је проширење дјелатности са дјелатношћу
социјалне заштите у установама са смјештајем за
старија лица и лица са инвалидитетом без или са
минималном здравственом бригом из којег разлога Преслица мијења облик организовања у смислу одредаба Закона о систему јавних служби и
наставља да послује као Јавна установа „Спортскорекреациони центар Преслица» Добој.
Члан 2.
Општи интерес општина Добој остварује
кроз вршење надзора и утицајем на обављање
дјелатности, односно послова Преслице којима
се обезбјеђује редовно и под једнаким условима
остваривање права, потреба и интереса физичких и правних лица у области социјалне заштите,
спорта и рекреације.
Преслица је дужна обављати регистровану
дјелатност на начин којим се обезбјеђује остварење
општег интереса и уредно и квалитетно, под
једнаким условима омогућити остваривање права,
потреба и интереса физичких и правних лица у области социјалне заштите, спорта и рекреације.
Члан 3.
Преслица из члана 1. ове одлуке ће пословати
под фирмом:
Јавна установа « Спортско-рекреациони центар
Преслица» Добој.
Скраћени назив:
ЈУ „Преслица“ Добој
Сједиште Преслице је у Добоју, улица Цара Душана бб - зграда Дома војске.
Члан 4.

Члан 1.
Овом одлуком врши се промјена облика
организовања Јавног предузећа «Спортско-рекреациони центар Преслица» Добој у јавну установу,

Основни капитал Преслице износи 5.000,00 КМ.
Основни капитал је у новцу и уплаћен је у
цијелости. Поред унесеног оснивачког улога, оснивач ће Преслици и даље обезбјеђивати дио средства
за рад, пословне просторије без накнаде, вршити
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благовремено именовање органа, те тражити квалитетно и стручно обављање послова у складу са
позитивним законским прописима.
Члан 5.
Средства за рад Преслице обезбјеђују се из
буџета оснивача, непосредно од корисника,
продајом производа и услуга на тржишту, из средстава социјалног осигурања, донација, прилога и
спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица и других извора у складу са законом.
Оснивач за обавезе Преслице одговара у складу
са законом.
У расподјели добити Преслице и покривању губитака оснивач учествује у складу са законом.
Члан 6.
Преслица у унутрашњем промету обавља
слиједеће дјелатности:
- 01.62 помоћне дјелатности у узгоју животиња
- 55.20 одмаралишта и остали смјештај за краћи
одмор
- 55.30 кампови и простори за камповање
- 55.90 остали смјештај
- 56.10 дјелатности ресторана и услуге доставе
хране
- 56.21 дјелатности кетеринга
- 56.29
остале дјелатности припреме и
послуживања (доставе) хране
- 56.30 дјелатности припреме и послуживања
пића
- 79.11 дјелатност путничких агенција
- 79.12 дјелатност тур-оператора
- 79.90
остале резервацијске услуге и
припадајуће дјелатности
- 81.30 услужне дјелатности уређења и одржа
вања зелених површина
- 87.30 дјелатности социјалне заштите у установама са смјештајем за старија лица и лица са инвалидитетом без или са минималном здравственом
бригом,
- 91.04 дјелатности ботаничких и зоолошких
вртова и природних резервата
- 93.11 рад спортских објеката
- 93.19 остале спортске дјелатности
- 93.29 остале забавне и рекреативне дјелатности
- 96.09 остале личне услужне дјелатности, д.н.“

Преслица може, без уписа у судски регистар,
да обавља и друге послове, односно дјелатности, у
мањем обиму, а које служе дјелатности која је уписана у регистар и које се уобичајено обављају уз те
дјелатности.
Члан 7.
Оснивач Преслице:
- Даје сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план,
- Даје сагласност на Статут Преслице,
- Разматра и усваја годишњи извјештај о
пословању и годишњи обрачун и
- Даје сагласност на акт о организацији и
систематизацији радних мјеста.
Надзор над радом Преслице врши оснивач.
Члан 8.
Преслица је правни сљедбеник Јавног предузећа
« Спортско-рекреациони центар Преслица» Добој.
Члан 9.
Органи Преслице су:
- Управни одбор и
- Директор.
Члан 10.
Управни одбор Преслице има предсједника и
два члана које на основу јавног конкурса именује
оснивач. Мандат чланова Управног одбора траје
четири године, а по истеку мандата могу бити поново именовани у наведени орган.
Директор и запослени радници у Преслици не
могу бити чланови Управног одбора.
Оснивач ће именовати Привремени Управни
одбор, који ће до окончања поступка именовања
Управног одбора по јавном конкурсу, доносити потребне одлуке Преслице, ради континуитета у раду.
Управни одбор је надлежан да:
1. доноси Статут Преслице,
2. одлучује о пословању Преслице,
3. разматра и усваја извјештај о пословању и
годишњи обрачун,
4. доноси програм рада и финансијски план,
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5. одлучује о коришћењу средстава, у складу
са законом и Статутом Преслице и
6. врши друге послове утврђене актом о
оснивању и Статутом.

рекреациони центар Преслица“ Добој, број: 01-013499/06 од 12.12.2006 године и Одлука о измјенама
и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Спортско-рекреациони центар Преслица“ Добој,
број:01-013-48/11 од 24.02.2011 године.

Члан 11.
Рад Управног одбора се ближе уређује Пословником о раду Управног одбора.
Члан 12.
Директора Преслице именује и разрјешава оснивач на основу јавног конкурса. Услови за избор, именовање и разрјешење директора ближе се
уређују Статутом Преслице. Мандат директора
траје четири године.
Оснивач је сагласан да досадашњи директор
Преслице Борис Јеринић из Добоја и даље у континуитету обавља функцију директора до истека
мандата.
Директор је надлежан да:
1. представља и заступа
Преслицу без
ограничења,
2. организује и води послове Преслице,
3. предлаже акта која доноси Управни одбор
Преслице,
4. стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Преслице и
5. обавља друге послове утврђене законом, овом
Одлуком, Статутом и актима Преслице.
Члан 13.
Статут Преслице, као и друга општа акта ће се
усагласти са овом одлуком у року од 90 дана од дана објављивања исте у „Службеном гласнику општине Добој“.
Члан 14.
За све што није уређено овом одлуком примје
њиваће се одредбе Закона о систему јавних служби («Службени гласник Републике Српске»,
број:68/07) и других закона који уређују ову проблематику.
Члан 15.
Даном доношења ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног предуизећа „Спортско-

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“, а примјењиваће се даном уписа промјена у
судски регистар.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-168/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

134.
На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој
(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и
3/08) члана 136. и 148. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 28. априла 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналној накнади, 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 измјенама
и допунама Одлуке о комуналној накнади.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-210/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.
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135.
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 28. априла 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Добој за 2010. годину.
2. Сугерише се Начелнику општине да предузме одговарајуће мјере у циљу повећања наплате непореских прихода.
3. Задужује се Начелник општине да убудуће
планирању буџета приступи темељно и аналитички, уважавајући основне, економске претпоставке
у складу са Стратегијом интегрисаног локалног
развоја општине Добој, како би се реално планирала буџетска средстава и расходи за све кориснике
буџетских средстава.
4. Реализацији буџета приступити на начин да
се могу остварити обавезе и користити средства
само за намјене предвиђене буџетом.
5. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-203/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

136.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План уписа ученика у први разред средњих школа на подручју општине Добој за
школску 2011–2012. годину.

2. Саставни дио закључка чини План уписа
ученика у први разред средњих школа на подручју
општине Добој за школску 2011–2012. годину.
3. Задужује се Начелник општине да путем
ресорног одјељења истражи тржиште рада на
подручју општине Добој, како би се уписна политика средњих школа у наредним годинама на
подручју општине ускладила са реалним потребама привреде на подручју општине Добој.
4. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-194/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

137.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм активности рјешавања
проблематике избјеглог, расељеног становништва
и повратника у 2011. години.
2. Саставни дио закључка чини Програм
активности рјешавања проблематике избјеглог,
расељеног становништва и повратника у 2011. години.
3. Задужује се Одјељење за изградњу, обнову
и развој општине Добој да исти допуни са конкретним, квантитативним показатељима о тренутном
стању у области на коју се односи и очекиваним
резултатима након провођења планираног Програма активности.
4. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-192/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.
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138.
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 28. априла 2011. године,
доноси

140.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Програм рада ЈЗУ Дом здравља
Добој за 2011. годину.

1. Усваја се Програм рада Туристичке органи
зације општине Добој за 2011. годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада
ЈЗУ Дом здравља Добој за 2011. годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада
Туристичке организације општине Добој за 2011.
годину.

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-193/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

139.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада ЈЗУ Апотеке „Јован
Јовановић Змај“ Добој за 2011. годину.
2. Саставни дио закључка чини Програм рада
ЈЗУ Аапотека „Јован Јовановић Змај“ Добој за 2011.
годину.

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-190/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

141.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада Народне матичне библиотеке Добој за 2011. годину.
2. Саставни дио закључка чини Програм рада
Народне матичне библиотеке Добој за 2011. 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: 01-013-191/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

Број: 01-013-189/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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142.
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 28. априла 2011. године,
доноси

144.
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 28. априла 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Програм рада Регионалног архива Добој за 2011. годину.

1. Усваја се Програм рада „Спортско рекреационог центра Преслица“ Добој за 2011. годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада
Регионалног архива Добој за 2011. годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада
„Спортско рекреационог центра Преслица“ Добој
за 2011. годину.

3.
Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-188/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

143.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада Регионалног музеја
Добој за 2011. годину.
2. Саставни дио закључка чини Програм рада
Регионалног музеја Добој за 2011. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-187/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-186/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

145.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Начелника општине Добој за 2010. годину.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-185/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

Strana 270

Broj 3

SLU@BENI GLASNIK

146.
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 28. априла 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Одјељења за
општу управу Административне службе општине
Добој за 2010. годину.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-184/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

147.
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 28. априла 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Одјељења за
финансије Административне службе општине
Добој за 2010. годину.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-183/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

148.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о реализацији Програма мјера за здравствену заштиту домаћих
животиња у 2010. години на подручју општине
Добој.
2.
Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-182/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

149.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм мјера за здравствену
заштиту животиња на подручју општине Добој у
2011. години.
2. Саставни дио закључка чини Програм
мјера за здравствену заштиту животиња на
подручју општине Добој у 2011. години.
3.
Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-204/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

150.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
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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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о материјалном
положају пензионера на подручју општине Добој.
2.
Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

152.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о утрошку електричне енергије за јавну расвјету за период јануармарт 2011. године.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

2. Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове да настави са активностима
усмјереним на рационализацији и уштеди електричне енергије за јавну расвјету.

151.
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 28. априла 2011. године, доноси

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

Број: 01-013-202/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о статусу Закона
о грађевинском земљишту и примјени Одлуке о
грађевинском земљишту.
2. Овлашћује се Одјељење за стамбено-комуналне послове општине Добој, да обустави поступак утврђивања обавезе и наплате накнаде за трајно
коришћење грађевинског земљишта (трајне ренте).
3. Задужује се Одјељење за просторно
уређење да приступи изради измјене Одлуке о
грађевинском земљишту у складу са Одлуком
Уставног суда.
4. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-201/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-200/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

153.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању у области
спорта на подручју општине Добој.
2. Задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности и Спортски савез општине Добој да организује округли сто на тему „Стање
спорта и физичке културе на подручју општине
Добој“.
3. Задужује се Спортски савез општине Добој
да достави Скупштини општине Добој Извјештај о
раду за 2010. годину, као и Извјештај о реализацији
финансијског плана, (који су спортски клубови до-
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били и колики износ новчаних средстава у 2010.
години).
4. Због свеукупног стања у спорту на
подручју општине Добој а у циљу превазилажења
и побољшања истог, неопходно је Спортски савез
освјежити новим руководним кадром.
5. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-198/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

154.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању у области
културе на подручју општине Добој.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-199/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-197/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

156.
На основу члана 14. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
112/06), члана 30. 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
одржаној дана 28.04.2011. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности
I
Скупштина општине Добој сагласна је са поступком утврђивања општег интереса за покретање
поступка потпуне експропријације за потребе
изградње електроенергетских објеката и то:
TC 10/0,4 kV Остружња Доња - Њиве у насељу
Остружња Доња КО Остружња
DV 10 kV Кладари – Мали Прњавор са TC 10/0,4
Мали Прњавор – Каљуге 3 у насељима Кладари и
Мали Прњавор општина Добој, КО Кладари, КО
Прњавор Мали
TC 10/0,4 kV Руданка – Мљекара у насељу Велика Буковица КО Велика Буковица.
II

155.
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 28. априла 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о водоснабдијевању
града Добоја у 2010. години.

Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-177/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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157.
На основу члана 14. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске” број
112/06 ), члана 30. 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
одржаној дана 28. априла 2011 године, доноси:

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности
I
Скупштина општине Добој сагласна је са поступком утврђивања општег интереса за покретање
поступка потпуне експропријације за потребе
кориштења – експлоатације угља на експлоатационим пољима лежишта Рашковци, Драгаловци и
Остружња у Станарима општина Добој у корист
крајњег корисника „ЕФТ“ рудника и термоелектране Станари Д.О.О Станари.
II
Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-209/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

158.
На основу члана 14. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске” број
112/06 ), члана 30. 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
одржаној дана 28. априла 2011.године, доноси:

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности
I
Скупштина општине Добој сагласна је са поступком утврђивања општег интереса за покретање

поступка потпуне експропријације за потребе
изградње саобраћајница на непокретностима у КО
Добој у корист општине Добој.
II
Овај закључак биће објављен у
гласнику општине Добој“.

„Службеном

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-208/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

159.
На основу члана 250. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“,
број: 13/02 и 50/10) члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05) члана 30 став 1. тачка 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 28.04.2011. године доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о укидању правоснажног Рјешења
број 01-012-2-14-7/00
од 23.03.2000. године
1. Укида се на основу захтјева и сагласности странке Рјешење Скупштине општине број:
01-012-2-14-7/00 од 23.03.2000. године којим се
додјељује без накнаде Станковић Владе Андрији, у
сврху изградње индивидуалног стамбеног објекта,
грађевинско земљиште означено као к.ч. 2452/66
п.л. 1831 КО Которско површине 792 м2
2. На некретнинама означеним као к.ч. 2452/66 п.л.
1831 КО Которско извршиће се брисање укњижбе
права кориштења код Републичке управе за геодетске
и имовинско–правне послове – Подручна јединица
Добој, неизграђеног грађевинског земљишта која је
извршена у корист Станковић Владе Андрије.
Образложење
Скупштина општине Добој додијелила је
Станковић Владе Андрији Рјешењем број: 01-
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012-2-14-7/00 од 23.03.2000. године парцелу број
2452/66 п.л. 1831 КО Которско површине 792 м2 КО
Которско у сврху изградње индивидуалног стамбеног објекта. На основу овог рјешења извршена
је укњижба ове парцеле у корист Станковић Владе
Андрије.
Станковић Владе Андрија се својом изјавом
одрекао права на кориштење и вратио додијељено
грађевинско земљиште јер је за своје рјешавање
стамбеног питања ријешио на други начин те је на
тај начин изгубио право на кориштење истог.
Увидом у приложену документацију и то
Рјешење број: 01-012-2-14-7/00 од 23.03.2000. године, изјаву Станковић Владе Андрије, одлучено
је о укидању предметног рјешења с обзиром да
су се испунили услови а странка Станковић Владе Андрија је са тим сагласна и не вријеђа се њен
интерес с обзиром да је на други начин ријешила
своје стамбено питање.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-176/11.
Датум, 28.04.2011. г.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

160.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04. и 42/05), члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник Општине Добој“, број 5/05. и
3/08), члана 72. и 73. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број 10/05. и 9/08), Скупштина општине Добој на
Констутивној сједници одржаној дана 28. априла
2011. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Предсједника
Надзорног одбора за контролу
јавне потрошње и имовине
у општини Добој
1. Кршић Младен, дипл. ек. из Добоја,
разрјешава се дужности предсједника Надзорног
одбора за контролу јавне потрошње и имовине у
општини Добој.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-178/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

161.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“ број: 101/04, 42705 и
118/05), члана 30. Статута општине Добој («Службени гласник општине Добој», број:5/05 и 3/08),
члана 9. Одлуке о промјени облика организовања
Јавног предузећа «Спортско-рекреациони центар
Преслица» Добој, члана 129. Пословника о раду
Скупштине општине Добој (Службени гласник општине Добој“ број: 10/05 и 09/08), Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана 28. априла
201. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Скупштине Јавног
предузећа „Спортско-рекреационог
центра Преслица“ Добој
1. Због промјене облика организовања Јавног
предузећа „Спортско-рекреациони центар Преслица“ Добој, предсједник и чланови Скупштине се
разрјешавају дужности са даном ступања на снагу
овог рјешења и то:
1. Енеса Јотић, дипл. правник,
из Добоја............................................. предсједник,
2. Предраг Гајић – Пеша,
пензионер из Бољанића..............................члан, и
3. Недељко Пејић, ССС
из Јабучић Поља.............................................члан.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у“Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-180/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.
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162.
На основу члана 30. и 35. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05,
118/05) члан 30. Статута општине Добој („Службени гласник Општине Добој“, број 5/05. и 3/08), и
члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број 10/05.
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 28. априла 2011. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника
Одјељења за финансије
1. МИРКО ПОБРИЋ, дипломирани економиста из Добоја, именује се за начелника Одјељења
за финансије у Административној служби општине Добој са 16.05.2011. године, а на вријеме трајања
мандата Скупштине општине.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном гласнику
општине Добој“.
Образложење
Комисија за пријем службеника Административне службе општине Добој, на основу
објављеног конкурса у дневном листу „Фокус“ дана 04.03.2011. године и „Сл. гласнику РС“, обавила
је дана 15.04.2011. године интервју са кандидатом
који се пријавио на послове начелника Одјељења за
финансије и на основу проведене процедуре отворене конкуренције утврдила ранг листу.
На послове начелника Одјељења за финансије
пријавио се кандидат Мирко Побрић, дипломирани економиста из Добоја. Кандидат испуњава све
услове утврђене у конкурсу.
Кандидат за начелника Одјељења за финансије,
Мирко Побрић рођен је дана 23.03.1959. године у
Добоју, Економски факултет завршио у Осјеку. У
радном односу је од 1986. године, на пословима
дипломираног економисте. Од 2008. године ради
на пословима начелника Одјељења за административно-техничке послове у ПЦ Добој. Пријава је
потпуна и благовремена.
На основу утврђених чињеница и приложених
доказа у пријави одлучено је као у диспозитиву
овог рјешења.
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 достављања
рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-166/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек. с.р.

163.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05)
члан 30.
Статута општине Добој („Службени
гласник Општине Добој“, број 5/05. и 3/08), и члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број 10/05.
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 28. априла 2011. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника
Одјељења за општу управу
1. СВЕТИСЛАВ ВАСИЉЕВИЋ, професор
социологије из Добоја, именује се за начелника
Одјељења за општу управу Административне
службе општине Добој са 03.05.2011. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном гласнику
општине Добој“.
Образложење
Комисија за пријем службеника Административне службе општине Добој, на основу
објављеног конкурса у дневном листу „Фокус“ дана 04.03.2011. године и „Сл. гласнику РС“, обавила
је дана 15.04.2011. године интервју са кандидатом
који се пријавио на послове начелника Одјељења
за општу управу и на основу проведене процедуре
отворене конкуренције утврдила ранг листу.
На послове начелника Одјељења за општу управу пријавио се кандидат Светислав Васиљевић,
професор социологије из Добоја. Кандидат
испуњава све услове утврђене у конкурсу.
Кандидат за начелника Одјељења за општу
управу, Васиљевић Светислав рођен је дана
16.07.1961. године у Зарјечи, општина Добој. Завршио је Факултет политичких наука Сарајево – Универзитет у Сарајеву – Одсјек социологије и тиме
стекао звање професора социологије. Именовани је
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био у радном односу у Административној служби
општине Добој у периоду од 20.07.2000. године до
13.05.2005. године. Именовани има положен стручни испит и Увјерење о познавању рада на рачунару,
те је тим пријава потпуна и благовремена.
На основу утврђених чињеница и приложених
доказа у пријави одлучено је као у диспозитиву
овог рјешења.
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 достављања
рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-164/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

164.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04. и 42/05), члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник Општине Добој“, број 5/05. и
3/08), члана 72. и 73. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број 10/05. и 9/08), Скупштина општине Добој на
Констутивној сједници одржаној дана 28. априла
2011. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника Надзорног
одбора за контролу јавне потрошње
и имовине у општини Добој
1. Драго Дујаковић, дипл.ек. из Добоја, именује
се за предсједника Надзорног одбора за контролу
јавне потрошње и имовине у општини Добој.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-179/11.
Датум, 28.04.2011. г.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

165.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04,
42/05, 118/05), члана 30. Статута општине Добој и
члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05),
Скупштина општине Добој на сједници одржаној
дана 28.04.2011. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог одбора
Традиционалног међународног
рукометног ТВ турнира
шампиона Добој 2011. године
Члан 1.
Именује се Организациони одбор Традиционалног међународног рукометног ТВ турнира шампиона Добој 2011. године у саставу:
1. Обрен Петровић, предсједник
2. Владо Ђурђевић, замјеник
3. Милорад Додик,
4. Енес Суљкановић,
5. Урош Гостић,
6. Смајо Карачић,
7. Станислав Муцић,
8. Младен Кршић,
9. Здравко Миличевић,
10. Јово Поповић,
11. Душан Дробац,
12. Фахро Капетановић,
13. Драган Давидовић,
14. Драган Ковачевић,
15. Миленко Цвијановић,
16. Младен Мићић,
17. Нада Тешановић,
18. Војислав Рађа,
19. Мурвет Бајрактаревић,
20. Ненад Палексић,
21. Златко Спасојевић,
22. Мирко Околић,
23. Владо Благојевић.
Члан 2.
Организациони одбор Традиционалног међуна
родног рукометног ТВ турнира шампиона Добој
2011. године ће након конституисања именовати
Извршни одбор Традиционалног међународног ру-
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кометног ТВ турнира шампиона Добој као оперативног тијело.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-205/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

166.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“ број: 101/04, 42705 и
118/05), члана 30. Статута општине Добој («Службени гласник општине Добој», број:5/05 и 3/08),
члана 10. Одлуке о промјени облика организовања
Јавног предузећа «Спортско-рекреациони центар
Преслица» Добој, члана 129. Пословника о раду
Скупштине општине Добој (Службени гласник
општине Добој“ број: 10/05 и 09/08), Скупштина

општине Добој на сједници одржаној дана
априла 2011 године, доноси

28.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Привременог Управног
одбора ЈУ « Спортско-рекреациони
центар Преслица» Добој
1. Именује се Привремени Управни одбор Јавне
установе «Спортско-рекреациони центар Преслица» Добој у саставу како слиједи:
1. Енеса Јотић, дипл. правник,
из Добоја............................................. предсједник,
2. Предраг Гајић – Пеша,
пензионер из Бољанића..............................члан, и
3. Недељко Пејић, ССС,
из Јабучић Поља..............................................члан
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-181/11.
Датум, 28.04.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
167.
Полазећи од тога да је тренутна финансијска
ситуација општине Добој таква да је карактеришу:
- потраживања општине Добој која су већа од
њених дуговања за око 1.000.000 КМ
- потраживања општине Добој имају неповољну
структуру јер су усмјерена према грађанима и према правним лицима лошег пословног и имовинског
стања,
- потраживања су дугогодишња и постоје мале
могућности наплате,
- за не тако мали износ потраживања са
неизвјесним исходом воде се судски спорови
(826.421 КМ)
- дуговања општине према правним и физичким лицима су неспорна, доспјела и представљају
исказани буџетски дефицит,
- судским путем од општине се потражује
3.475.953 КМ,
- оптерећење буџета исплатама кредитних ануитета је испод 10 % и кредити су се до сада уредно
сервисирали,

- буџетски текући приливи у првих 60 дана 2011.
године су недовољни за нормално функционисање
буџета,
- порески буџетски приходи остварују се у знатно већем проценту него непорески приходи,
Начелник општине, на основу својих законских
овлаштења, доноси

ПРОГРАМ МЈЕРА
КОНСОЛИДАЦИЈЕ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
ЗА 2011. ГОДИНУ
МЈЕРЕ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА
1. Начелник општине ће именовати комисију
са задатком да изврши анализу потраживања и
процјену наплативости истих.
2. Начелник општине ће на приједлог комисије
и на основу процјене наплативости извршити исправке вриједности или директан отпис тешко
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наплативих или ненаплативих потраживања, све
у циљу провођења мјера наплате, а у складу са
књиговодственим стандардима.
3. Својом одлуком начелник општине ће формирати интерресорну радну групу састављену од
правника и економиста која ће у наредном периоду
радити превасходно да наплати потраживања.
4. Ради наплате потраживања дужницима ће
бити могуће понудити:
- Закључивања уговора о репрограму уз неки од
инструмената за обезбјеђење плаћања као што су
мјеница, банкарска гаранција,
- Преузимање имовине дужника у висини
потраживања,
- Пружање услуга општини од стране дужника
до износа потраживања
- Мирно рјешавање спорова,
- Међусобна пребијања потраживања и обавеза
- Вансудско поравнање,
- Уступање потраживања банкама и другим
агенцијама
5. Након што буду исцрпљене могућности из
претходне тачке (4), а дуговања се не измире општина Добој ће покренути принудну (судску) наплату
потраживања и друге мјере као што су:
- Покретање извршног поступка (када је то
могуће)
- Покретање привредног спора
- Приједлог забране дужника да располаже имовином, новчаним средствима и потраживањима
- Покретање стечајног поступка
- Пријављивање потраживања у стечајној маси,
- Покретање поступка укидања одобрења за
обављање дјелатности
- Ускраћивање услуга општинских органа
- Ограничавање учешћа на тендерима које
расписује општина
- Раскид уговора из којих произилази дуговање
према општини,
- Принудно исељење из пословних простора
- Друге мјере,
6. Координатор примјене свих мјера и руководилац интерресорне радне групе (тачка 3) биће начелник Одјељења за финансије.
На приједлог начелника Одјељења за финансије,
начелник општине ће донијети потребне одлуке,
инструкције и упутства о провођењу мјера наплате
потраживања.
7. Одјељење за инспекцијске послове ће у хитном
поступку извршити попис бесправно изграђених и
усељивих стамбено-пословних објеката, а на основу истог пописа Одјељење за просторно уређење ће
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утврдити износ потраживања општине по основу
ренте и уређења градског грађевинског земљишта.
8. Начелник општине ће поново анализирати
доношење и примјену Одлуке о легализацији бесправно изграђених објеката на подручју градског
грађевинског земљишта.
9. Одјељење за инспекције ће утврдити све
случајеве бесправног кориштења јавних површина корисницима оставити примјерен рок за
легализацију кориштења, а у противном нелегалне
објекте уклонити.
10. Одјељење за финансије ће са Пореском управом сачинити посебан програм наплате комуналних такси и других изворних општинских прихода.
Мјере за измирење дуговања општине
1. Општина Добој ће свим великим повјериоцима,
а посебно комуналним предузећима понудити
закључивање уговора о репрограму дуговања како
би и једна и друга страна могла планирати расходе
и приходе
2. Уз сагласност Скупштине, општина Добој ће
повјериоцима евентуално понудити дио имовине
ради измирења дуговања
3. За измирење повјерених дуговања општина ће
затражити помоћ из буџета РС посебно оних која се
тичу социјалних права грађана
4. Ради нормалног функционисања буџета, општина Добој ће, уз одлуку Скупштине, од Министарства финансија РС затражити сагласност за
кредитно задужење ради намирења кумулираног
буџетског дефицита и измирења доспјелих обавеза
са 31.12.2011. године,
5. Након добивања кредитних средстава за
покриће буџетског дефицита, у априлу 2011. године ће се извршити ребаланс буџета и на приходној
и на расходној страни са циљем да буџет добије
на развојној и социјалној компоненти (привреда,
пољопривреда, социјалне помоћи, образовање и
стипендирање)
Мјере за повећање буџетских прихода
1. Општина Добој ће у сарадњи са Пореском
управом сачинити и провести програм мјера за
повећање пореских прихода, посебно прихода по основу пореза на имовину, пореза на лична примања и
индиректних пореза.
2. Начелник општине ће размотрити и системски разрјешити проблем обрачуна и наплате непо-
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реских прихода посебно прихода по основу закупа,
комуналне накнаде, нкгз.
3. Приликом закључивања уговора о закупу
начелник општине ће размотрити оправданост
да се уговори осигурају једном од инструмената обезбјеђивања плаћања (мјеница, банкарска
гаранција), изјавом жиранта, кауцијом и сл.
4. Општина Добој ће са надлежним републичким органима утврдити мјере за наплату накнада за
концесије и накнада за извађени материјал из водотока.
5. Сви начелници одјељења обавезни су да у хитном времену сачине и начелнику општине доставе
властите мјере за повећање прихода
6. Сви начелници одјељења обавезни су да
остваре увид у буџет РС посебно буџет Министарства финансија, Министарства пољопривреде,
Министарства за избјегла и расељена лица и Министарства просвјете, те да припреме апликације и
пројекте за добивање средстава за утврђене намјене.
7. Начелник општине својом посебном одлуком ће формирати интерресорну радну групу за
евидентирање, попис и књижење имовине општине Добој, у ребалансу буџета за 2011. годину ће се
обезбиједити средства за реализацију овог значајног
и великог пројекта.
8. Начелник општине ће Скупштини општине
предложити начин располагања неперспективном
имовином општине
9. Својим посебним одлукама, на приједлог начелника, скупштина општине Добој ће утврдити
услове и начин управљања гробљима и тржницама
између осталог и у циљу остваривања буџетских
прихода
10. Као највећи акционар у јавним и комуналним
предузећима, општина Добој ће инсистирати на дивиденди из остварених добити истих предузећа.
11. Начелник општине ће Скупштини предложити систем мјера за ревитализацију локалног
грађевинарства које за циљ имају:
А) интезивирање станоградње
Б) стварање јаког привредног друштва у
дјелатности нискоградње за одржавање локалних,
регионалних и магистралних путева на регији
Добој.
Мјере штедње, смањења и контроле расхода
1. Својим посебним одлукама начелник општине ће утврдити рестриктивне мјере ограничења и
укидања:

- Кориштења службених возила
- Кориштења мобилних телефона
- Кориштења репрезентације
- Кориштења дневница
2. Набавка канцеларијског и потрошног
материјала вршиће се квартално у реструктивним
количинама
3. Начелник општине ће преиспитати
организацију и систематизацију административне
службе и учинити је рационалнијом и ефикаснијом
4. Одјељење за финансије ће сачинити мјесечни
протокол плаћања – исплата на терет буџета који
ће омогућити лакше планирање потребних средстава и текућу ликвидност.
5. Ребалансом буџета општине извршиће се
прерасподјела средстава са потрошачких на
социјалне и развојне намјене.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Добој, 28.03.2011.
Број: 02-022-1-556/11.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић, с.р.

168.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 20/07) и члана 51. став 1. алинеја 11. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05) а у вези са чланом 35. и 36.
Одлуке о оснивању и унутрашњој организацији
административне службе општине Добој, („Службени гласник општине Добој“, број: 8/08) начелник
општине Добој, донио је:

РЈЕШЕЊЕ
о постављању тржишног
инспектора општине Добој
I
Есмин Махмутовић, из Шеварлија, поставља
се на послове ТРЖИШНОГ ИНСПЕКТОРА ОПШТИНЕ ДОБОЈ у Одјељењу за инспекцијске и послове комуналне полиције општине Добој – Одсјек
за инспекцијске послове, са 01.05.2011. године.
II
Именовани инспектор се поставља на период од
четири године.
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III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ДОБОЈ
Број: 02-022-1-698/11
Добој, 18.04.2011. године		

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

169.
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 доноси:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Измјене
и допуне Статута Територијалне
ватрогасне јединице Добој
I
Даје се сагласност на Измјене и допуне Статута Територијалне ватрогасне јединице Добој, број:
65/07 од 14.03.2007. године са приједлогом измјена
у члану 18.
II
Ова сагласност ће бити објављена у Службеном
гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ДОБОЈ
Број: 02-022-1-731/11		
Добој, 27.04.2011. године		

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

170.
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 доноси:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Измјене
и допуне Статута Центра за
културу и образовање Добој
I
Даје се сагласност на Измјене и допуне Статута
Центра за културу и образовање Добој.
II
Ова сагласност ће бити објављена у Службеном
гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ДОБОЈ
Број: 02-022-1-732/11
Добој, 27.04.2011. године		

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

171.
На основу чланова 2, 4, 5, 6, 7, 11 и 12 Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/10) и члана 28. Статута општине Добој („Службени гласник
општине Добој” број 5/05 и 3/08), начелник општине Добој, доноси

НАРЕДБУ
о обавезној систематској
дератизацији на подручју града
Добоја и цијелом подручју
општине Добој у 2011. години
1. У циљу заштите становништва од појаве и
ширења заразних болести које преносе мишеви и
глодари, наређује се вршење обавезне систематске
дератизације на подручју града Добоја и цијелом
подручју општине Добој.
2. Дератизацију извршити у периоду април, мај
„Прољетна дератизација“, и у периоду октобар, новембар „Јесења дератизација“, 2011. године.
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3. Систематском дератизацијом обухватити све
објекте и површине на подручју града Добоја и
цијеле општине Добој и то:
- друштвена предузећа,
- здравствене установе,
- предшколске установе,
- школске установе,
- вјерске објекте и установе,
- депоније смећа,
- канализациону мрежу,
- водоводну мрежу,
- угоститељске објекте,
- стамбене објекте у друштвеној својини (подруми, поткровља и тавани),
- објекте дионичарских друштава,
- објекте, покретна и непокретна средства
жељезничког и друмског саобраћаја,
- приватна предузећа
- објекте пошта и телекомуникација, као и
објекте електродистрибуције,
- приватне стамбено-породичне куће, господарске и помоћне објекте,
- објекте друштвених установа,
- пословне објекте у приватном власништву
(продавнице, угоститељске радње, пекарске радње,
сластичарске радње, све занатске радње и друге
пословне просторије и објекте у приватном власништву),
- у свим другим објектима и просторијама,
као и површинама гдје постоје епидемиолошке
индикације за дератизацију,
- војне објекте и установе,
- полицијске и друге објекте,
- све објекте у којима се врши производња и
промет животних намирница и предмета опште
употребе итд.

ништву, сносе власници приватних пословних
објеката, стамбено-породичних кућа, господарскопомоћних објеката.
8. Непосредан надзор над извођењем систематске дератизације вршиће општински орган санитарне инспекције.

4. Систематску дератизацију ће извршити
добављач изабран у складу са Законом о јавним
набавкама.

1. Обрен Петровић, начелник општине Добој
- предсједник Одбора
2. Владо Ђурђевић, замјеник начелника општине Добој
- секретар Одбора
3. Урош Гостић, народни посланик у Скупштини РС – члан Одбора
4. Ненад Палексић, начелник Одјељења за општу управу – члан Одбора
5. Тихомир Глигорић – директор Геодетске
управе РС – члан Одбора
6. Небојша Марић – начелник Одјељења за просторно уређење – члан Одбора
7. Владо Благојевић – секретар Владе РС – члан
Одбора

5. Трошкове систематске дератизације у јавном
сектору сносе предузећа, установе и друга правна
лица.
6.
Трошкове
систематске
дератизације
буџетских потрошача (колекторе, депоније смећа и
јавне површине) сноси Скупштина општине.
7. Трошкове систематске дератизације у пословним објектима у приватном власништву,
стамбено-породичним зградама, господарским и
другим помоћним објектима у приватном влас-

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ДОБОЈ
Број: 02-022-1-649/11
Добој, 12.04.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић, с.р.

172.
Полазећи од:
- Законом и Статутом општине Добој прописаних овлаштења
- дугогодишње потребе грађана општине да
се изгради спортска дворана са одговарајућим
садржајима
- усвојеног Урбанистичког пројекта спортскопословног центра „Добој“
- одлуке да се приступи реализацији истог
пројекта са циљем домаћинства за свјетско омладинско рукометно првенство 2013. године,
начелник општине Добој доноси сљедећу

ОДЛУКУ
Члан 1.
РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ
СПОРТСКО ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА „ДОБОЈ“,
формира се ОДБОР у саставу:
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8. Раденко Васић – директор пројектантске куће
„Атриј“ – члан Одбора
9. Здравко Петровић – предсједник СО Добој –
члан Одбора

Члан 3.
О својим активностима Одбор ће редовно информисати Скупштину општине, Владу РС и
Свјетску рукометну организацију.

Члан 2.

Члан 4.

Одбор за реализацију пројекта задужен је да изврши сљедеће послове:

Орјентациони рок завршетка пројекта је крај
2012. године.

- ДЕФИНИШЕ КОНСТРУКЦИЈУ ФИНАНСИ
РАЊА КОМПЛЕТНОГ ПРОЈЕКТА
- ДЕФИНИШЕ РОКОВЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ АКТИВНОСТИ
- РИЈЕШИ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ
НА ЦИЈЕЛОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ
- ОБЕЗБИЈЕДИ РЕВИДИРАНИ ИЗВЕДБЕНИ
ПРОЈЕКАТ
- ОБЕЗБИЈЕДИ ГЕНЕРАЛНОГ ИЗВОЂАЧА
РАДОВА И СА ИСТИМ ПОТПИШЕ УГОВОР У
ГРАЂЕЊУ
- ОБЕЗБИЈЕДИ ОДГОВАРАЈУЋИ СТРУЧНИ
НАДЗОР ГРАЂЕЊА
- ОБЕЗБИЈЕДИ УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ ЗА
ОБЈЕКАТ
- ПРЕДЛОЖИ НАЧИН КОРИШТЕЊА СПОРТСКОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ
- ПРЕДЛОЖИ НАЧИН УПРАВЉАЊА И САМООДРЖИВОГ ПОСЛОВАЊА СПОРТСКО-ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА.

Члан 5.
Стручно-техничке услове за рад Одбора
обезбиједиће Кабинет начелника општине Добој.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се на сајту Службене презентације општине Добој и „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ДОБОЈ
Број: 02-022-1-613/11
Добој, 06.04.2011. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић, с.р.

III АКТИ СЕКРЕТАРА ОПШТИНЕ
173.
Након сравњавања са изворним текстом
утврђено је да је у Одлуци о именовању Савјета за
праћење израде Просторног плана општине Добој
број 01-013-103/11. од 29.03.2011. године, („Службени гласник општине Добој“, број 02/11) учињена
техничка грешка, па на основу члана 166. став 2.
Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број 10/05. и 9/08),
секретар Скупштине општине одобрава

ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ
у Одлуци о именовању Савјета
за праћење израде Просторног
плана општине Добој
У Одлуци о именовању Савјета за праћење израде Просторног плана општине Добој број 01-013103/11. од 29.03.2011. године, у члану 1. додају се:

„Владо Ђурђевић, Зоран Лазић, Обрад Радић,
Бранислав Марушић и Синиша Лукић“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-215/11.
Добој, 03.05.2011. год.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Иванчевић,
дипл. прав, с.р.

174.
Након сравњавања са изворним текстом
утврђено је да је у Одлуци о именовању Савјета
за праћење израде Урбанистичког плана општине Добој број 01-013-102/11. од 29.03.2011. године,
(„Службени гласник општине Добој“, број 02/11)
учињена техничка грешка, па на основу члана 166.
став 2. Пословника Скупштине општине Добој
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(„Службени гласник општине Добој“, број 10/05. и
9/08), секретар Скупштине општине одобрава

„Владо Ђурђевић, Зоран Лазић, Обрад Радић,
Бранислав Марушић и Синиша Лукић“

ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ
у Одлуци о именовању Савјета за
праћење израде Урбанистичког
плана општине Добој

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-216/11.
Добој, 03.05.2011. год.
			

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Иванчевић,
дипл. прав, с.р.

У Одлуци о именовању Савјета за праћење израде Урбанистичког плана општине Добој број 01013-102/11. од 29.03.2011. године, у члану 1. додају
се:

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

Страна

120. Одлука о годишњем обрачуну буџета
општине Добој за 2010. годину ................... 253

Број
Страна
Одлука
о
критеријима
за
додјелу
132.
средстава Буџета општине за редовне
дјелатности спортских клубова . ................ 263
133. Одлука о промјени облика организовања
Јавног предузећа «Спортско-рекреациони
центар Преслица» Добој .............................

264

134. Закључак 01-013-210/11.

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

266

135. Закључак 01-013-203/11.

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

267

136. Закључак 01-013-194/11.

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

267

137. Закључак 01-013-192/11.

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

267

138. Закључак 01-013-193/11.

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

268

139. Закључак 01-013-191/11.

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

268

140. Закључак 01-013-190/11.

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

268

141. Закључак 01-013-189/11.

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

268

142. Закључак 01-013-188/11.

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

269

143. Закључак 01-013-187/11.

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

269

144. Закључак 01-013-186/11.

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

269

145. Закључак 01-013-185/11.

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

269

259

146. Закључак 01-013-184/11.

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

270

128. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
оснивању Јавне установе „ Центар
за културу и образовање“ Добој ................. 260

147. Закључак 01-013-183/11.

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

270

148. Закључак 01-013-182/11.

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

270

149. Закључак 01-013-204/11.

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

270

150. Закључак 01-013-202/11.

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

271

151. Закључак 01-013-201/11.

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

271

152. Закључак 01-013-200/11.

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

271

153. Закључак 01-013-198/11.

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

271

154. Закључак 01-013-199/11.

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

272

155. Закључак 01-013-197/11.

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

272

121. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
прихватању понуде . .....................................

254

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

254

123. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог
плана „Центар“ блок 1.3.5 Добој ................. 255
124. Одлука о усвајању измјене дијела
Регулационог плана „Средњошколски
центар - фаза I“ Добој .................................

256

125. Одлука о приступању измјени дијела
Регулационог плана «Доњи град» Добој Ревизија, дио блока број 6. . .........................

257

126. Одлука о приступању измјени дијела
Урбанистичког пројекта “Спортско
- пословног комплекса на углу улица
Југ Богдана и Цара Душана“ у Добоју

......

127. Одлука о измјени Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Народне библиотеке
Добој . .............................................................

258

129. Одлука о преносу права кориштења на
некретнинама у КО Добој на
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261
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простора OO НДС Добој . ............................

261
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својини ...........................................................

262
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