Broj 3

Strana 57

SLU@BENI GLASNIK

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

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
76.
На основу Закона о буџетском систему Републике Српске – Пречишћени текст (Сл. гласник
Републике Српске бр. 54/08 ) 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 29.04.2010.
године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о годишњем обрачуну буџета
општине Добој за 2009. годину
Члан 1.
Усваја се годишњи обрачун буџета општине
Добој за 2009. годину са укупним приходима и извршеним распоредом прихода (расходима) по билансу буџета и то:

• Укупна буџетска средства 24.011.529 КМ
од тога:
- остварени порески приходи
текуће године		
15.275.365 КМ
- остварени непорески приходи
текуће године
6.821.209 КМ
- текуће помоћи
1.403.592 КМ
- прилив од продаје сталних
средстава
338.675 КМ
- остали капитални добици
105.495 КМ
- финансирање из неутрошених
кредитних средстава 		
67.193 КМ

• Укупно извршени расходи
23.969.036 КМ
- плате и накнаде трошкова
запослених, буџетских корисника
и скупштинских одборника
7.442.302 КМ
- укупни трошкови материјала
и услуга
6.000.269 КМ
- текуће помоћи
4.485.883 КМ
- капиталне помоћи
166.844 КМ
- трошкови за камате и остале
накнаде		
762.124 КМ
- расходи за набавку
сталних средстава
3.527.978 КМ
- отплате дугова
1.343.056 КМ
- трошкови набавке
сталних средстава		
31.151 КМ
• Разлика између укупних буџетских средстава
и укупно извршеног распореда буџетских средстава (расхода)
		
42.493 КМ
- неутрошени прилив од капиталних
добитака
30.657 КМ
- вишак прихода над расходима
у 2009. години
		
11.836 КМ
Члан 2.
Разлика између укупно извршених расхода и
укупних буџетских средстава по Годишњем обрачуну буџета општине Добој за 2009. годину
књижиће се на аналитички конто како слиједи:
- 311120 – неутрошени прилив од капиталних
добитака у износу од 30.657 КМ
- 391111 – нераспоређени вишак прихода и расхода у износу од 11.836 КМ
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Члан 3.
Извјештај о извршењу буџета општине Добој
за 2009. 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 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Добој».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-193/ 10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

77.
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), члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(‘’Службени гласник општине Добој’’, број: 10/05 и
9/08) и члана 8. став 1. Одлуке о извршењу буџета
општине Добој за 2010. годину (‘’Службени гласник општине Добој’’ број 10/09), Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана 29. априла
2010. године, доноси

ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
Члан 1.
Одобрава се прерасподјела средстава између потрошачких јединица 0028 120 - Начелник општине
и 0028 140 - Одјељење за финансије у износу од
150.000 КМ.
Члан 2.
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Добој за 2010. годину прерасподијелиће се
на следећи начин:

0028 120 Начелник општине
У дијелу Текући трошкови:
- на броју рачуна контног плана група 614 800,
подекономски код 120 014 Буџетска резерва, износ
<<400.000 КМ >> замјењује се износом <<250.000
КМ>>;
0028 140 Одјељење за финансије
У дијелу капитални расходи:
- на броју рачуна контног плана група 821 200,
подекономски код 140 002 Набавка грађевинских
објеката, износ <<150.000 КМ >> замјењује се износом <<300.000 КМ>>;
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-192/ 10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

78.
Због усклађивања оснивачких аката предузећа,
односно, усклађивања организације и пословања
Јавног предузећа Радио Добој са п.о., са Законом
о јавним предузећима, а на основу чланова 2,5. и
53. Закона о јавном предузећима (Сл. гласник РС
бр. 75/04), члана 4. и 5. Закона о систему јавних
служби (Сл. гласник РС бр. 68/07), члана 12. тачка „б“, алинеја 3. Закона о локалној самоуправи
(Сл. гласник РС бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана
13. Статута општине Добој, Скупштина општине
Добој на сједници одржаној 29. априла 2010. године донијела је

ОДЛУКУ
о усклађивању организације и
пословања Јавног предузећа
Радио Добој са п.о.
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Основно јавно државно предузеће Радио Добој
са п.о. основано је Одлуком Скупштине општине
Добој и уписано је у судски регистар Рјешењем
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Основног суда у Добоју, регистарски уложак бр.
1-1196-00, а овом одлуком врши се усклађивање
организације и пословања у складу са Законом о
јавним предузећима, тако да сада субјект уписа
послује под називом: Јавно предузеће Радио Добој
са п.о.
Члан 2.
Овом одлуком оснивач усклађује организацију
и пословање Јавног предузећа Радио Добој са п.о. са
Законом о јавним предузећима ( „Службени гласник Републике Српске“ , број 75/04) и Законом о
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07) у погледу назива фирме,
промјену назива насељеног мјеста означеног као
сједиште предузећа, податке о оснивачу, одговорност за обавезе, дјелатност, имовину предузећа,
управљање предузећем и органе предузећа.
Члан 3.
Предузеће има својство правног лица и сва
овлашћења у правном промету са трећим лицима
у оквиру регистроване дјелатности.
Члан 4.
Предузеће је дужно да послује у складу са законом, добрим пословним обичајима и пословним
моралом.
I I – ФИРМА, СЈЕДИШТЕ И ОСНИВАЧ
Члан 5.
Пуни назив фирме гласи: Јавно предузеће Радио Добој са п.о.
Скраћени назив предузећа је: ЈП Радио Добој са
п.о.
( у даљем тексту: Предузеће).
Сједиште предузећа је у Добоју, у Улици Кнеза
Лазара бр.8.
У правном промету са трећим лицима предузеће
може користити свој скраћени назив.
Члан 6.
Општина Добој је оснивач Јавног предузећа Радио Добој, а која овом одлуком врши усклађивање
оснивачких аката.

Члан 7.
Предузеће има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика и садржи фирму и
сједиште Предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи
фирму и сједиште Предузећа и текст који ближе
означава намјену штамбиља.
Величина и број печата и штамбиља, начин употребе, чување и уништавање утврђују се посебном
одлуком управе Предузећа.
Члан 8.
У правном промету са трећим лицима, Предузеће
иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе у
правном промету одговара без ограничења средствима којима располаже.
За обавезе Предузећа оснивач одговара до висине оснивачког улога.
III – ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 9.
Јавно предузеће обавља дјелатност од општег интереса и може бити регистровано само за обављање дјелатности које би директно и
објективно могле бити од користи Предузећу, а то
су:
22.120 Издавање новина
22.130 Издавање часописа и сличних периодичних издања
22.140 Издавање звучних записа
22.310 Умножавање (репродукција) звучних записа,
22.320 Умножавање (репродукција) видео записа,
51.430 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство, радио и телевизијским
уређајима
52.120 Остала трговина на мало у неспецијализо
ваним продавницама
52.450 Трговина на мало апаратима за
домаћинство, радио и телевизијским уређајима
64.200 Телекомуникације
71.340 Изнајмљивање осталих машина и опреме
на другом мјесту непоменутих
74.402 Остале услуге рекламе и пропаганда
74.870 Остале пословне дјелатности
92.200 Радио и телевизијске дјелатности
92.300 Умјетничко и књижевно стваралаштво и
сценска умјетност
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IV – ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 10.
Предузеће обавља дјелатности у објектима и на
непокретностима на које му оснивач пренесе право
коришћења, као и средствима стеченим из других
извора.
Оснивачки улог оснивача чине новчана средства у износу од 2.000,00 КМ, које је оснивач уплатио према Одлуци о усклађивању оснивачког акта
Јавног предузећа Радио Добој.
Предузеће обавља дјелатност средствима која
је оснивач правним предницима истог ставио на
располагање у поступку оснивања и усклађивања
са важећим законским прописима.
Оснивач може у току пословне године повећати
вриједност основног капитала новим улагањем
новца, ствари и права.
Основни капитал Предузећа не може се смањити
испод законом предвиђеног минимума.
Члан 11.
Средства за пословање Предузећа обезбјеђују се
из сљедећих извора:
- Буџета општине,
- Прихода остварених обављањем регистроване
дјелатности,
- Донације, прилози и спонзорства домаћих и
страних правних и физичких лица и
- Других извора у складу са законом.
V – ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 12.
Органи Предузећа су:
		
- Скупштина,
		
- Надзорни одбор
		
- Управа – директор.
Надлежност, састав и избор органа Предузећа
утврђени су Законом о јавним предузећима и статутом Предузећа.
Мандат чланова Надзорног одбора и директора
Предузећа траје четири (4) године, а по истеку мандата могу поново бити изабрани.

Члан 13.
Послове скупштине Предузећа обавља Скупштина општине Добој.
Пословник Скупштине општине Добој је уједно
и пословник Скупштине Предузећа.
Члан 14.
Надзорни одбор Предузећа именује и разрјешава
Скупштина Предузећа.
Надзорни одбор има предсједника и два члана.
Приликом номиновања кандидата за избор чланова надзорног одбора, орган надлежан за избор
поступа у складу са Законом о министраским, владиним и другим именовањима.
Члан 15.
Управу Предузећа чини директор.
Директора Предузећа именује и разрјешава
Надзорни одбор.
Члан 16.
Надлежности, именовање и разрјешење пред
сједника и чланова Надзорног одбора Предузећа,
њихова права и обавезе, као и услове, начин и поступак именовања директора и његова права и обавезе, регулишу се Статутом Предузећа.
Члан 17.
Управа предузећа је дужна да послове из своје
надлежности врши благовремено и квалитетно у
складу са законом.
Управа предузећа не може без сагласности оснивача мијењати дјелатност утврђену овом одлуком.
Управа предузећа ће најмање једанпут годишње
подносити информације и извјештаје о свом раду
оснивачу, а на захтјев оснивача и чешће.
VI – РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.
Надзорни одбор Предузећа ће након доношења
ове Одлуке, извршити усклађивање општих аката
Предузећа, са законским прописима и овом Одлуком.
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VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
За сва питања која нису регулисана овом одлуком, примјењиваће се одредбе Закона о јавним
предузећима, Закона о предузећима, Закона о систему јавних служби и други закони и подзаконски
акти.
Члан. 20
Досадашњи Управни одбор ОЈДП Радио Добој
именује се у привремени Надзорни одбор Јавног
предузећа Радио Добој.
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана обја
вљивања у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-204/ 10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

79.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05 и 18/06), члана 30. и 66. Статута општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05 и 3/08) и члана 130. Пословника
Скупштине општине Добој („Службени гласник
општине Добој“ број: 10/05 и 9/08) Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана 29. априла
2010. године, доноси

ОДЛУКУ
о начину и условима плаћања
дуга насталог по основу
неплаћене закупнине и накнаде
за градско грађевинско земљиште
и комуналне накнаде
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови и начин
плаћања дуга насталог на основу неплаћених оба-

веза за накнаду за градско грађевинско земљиште
и комуналну накнаду и закупнину за пословне
просторе, јавне површине и гараже у власништву
општине Добој.
Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да на захтјев
дужника и приједлог надлежног одјељења закључи
уговор о начину измирења дуга из члана 1. ове одлуке и то на начин да се 50% дуга уплати одмах по
закључењу уговора, а остатак дуга у 12 једнаких рата.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-190/10
Добој, 29.04.2010. г.

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

80.
На основу члана 50, 54. и 67. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике Српске“
број: 84/02 – Пречишћен текст, 14/03, 112/06 и 53/07),
Члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 30. Статута општине Добој, Скупштина општине Добој, на сједници одржаној дана
29. априла 2010. године, донијела је

ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
Регулационог плана „Центар“
Добој – Ревизија, блок број 1.3.5.
I
Приступа се измјени дијела Регулационог плана
„Центар“ Добој – Ревизија, блок 1.3.5. (у даљем тексту: Регулациони план).
II
Измјена дијела регулационог плана обухвата блокове 1.3.5. (улице Карађорђева и Николе
Пашића) у Добоју.
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III
Саставни дио ове одлуке је графички прилог са
уцртаним графичким обухватима.
IV

примједбе прикупљене у току јавне расправе које
нису могле бити прихваћене.
XII

Измјеном Регулационог плана утврђени су
плански параметри за период до 2014. године.

Сви субјекти планирања дужни су да предоче
– дају расположиве податке и друге информације
неопходне за израду измјена Регулационог плана у
складу са овом одлуком.

V

XIII

Рок за израду Нацрта измјене Регулационог
плана је шест мјесеци.

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

VI

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Средства за израду измјене Регулационог плана
ће обезбиједити покретач иницијативе за измјену.
VII
Носилац припреме израде нацрта Регулационог
плана је Одјељење за просторно уређење Добој.
VIII
Носилац израде измјена Регулационих планова
одредиће се у складу са процедуром прописаном
Законом о јавним набавкама.
IX
Носилац припреме измјене Регулационог плана утврђује нацрт измјене Регулационог плана и
ставља га на увид у трајању од 30 дана. О нацрту
ће се обавити јавна расправа у складу са одлуком
Скупштине општине.
X
На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама на нацрт
измјена Регулационог плана, носилац припреме
утврђује Приједлог измјене Регулационог плана и
доставља га Скупштини на усвајање и доношење.
XI
Уз Приједлог измјене Регулационог плана носилац припреме ће, уз образложење доставити све

Број: 01-013-191/10
Добој, 29.04.2010. г.

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

81.
На основу члана 8. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике Српске“
број 112/06), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 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) Скупштина општине Добој, на сједници
одржаној дана 29. априла 2010. године, донијела је

ОДЛУКУ
о неприхватању понуде
Члан 1.
Не прихвата се понуда „Грађ-промет“ д.о.о.
Добој за некретнине означене као к.ч. бр. 1533/7
Пољице економско двориште површине 1762м2 и
к.ч. 1533/1 привредна зграда површине 106м2 п.л.
3164 а што по старом премјеру одговара к.ч. 2007/2
Пољице двориште површине 1868м2 з.к. ул. 997 КО
Добој које су Скупштини општине Добој понуђене
по цијени од 200.000,00 КМ.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-189/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

82.
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 29. априла 2010. године,
доноси
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2. Задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 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 превозу лица и ствари у друмском
саобраћају на подручју општине Добој,
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-171/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

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

84.
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 29. априла 2010. године,
доноси

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Добој за 2009. годину.

Број: 01-013-170/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

1. Усваја се Програм активности рјешавања проблематике избјеглог, расељеног становништва и
повратника у 2010. години.

83.
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 29. априла 2010. године,
доноси

2. Саставни дио закључка чини годишњи
Програм активности рјешавања проблематике
избјеглог, расељеног становништва и повратника у
2010. години.

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о превозу лица и ствари у
друмском саобраћају на подручју општине Добој,
суштински и формално технички је прихватљив за
даљу скупштинску процедуру.

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-168/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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85.
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 29. априла 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о актуелном стању у
области културе на подручју општине Добој.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-188/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

86.
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 29. априла 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању у области
спорта на подручју општине Добој.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-187/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

87.
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
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Добој, на сједници од 29. априла 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о примјени Закона о
равноправности полова БиХ са посебним освртом
на положај жене у друштву.
2.
Скупштина општине Добој препоручује
свим комисијама за избор које спроводе поступак
јавне конкуренције да при именовању управних и
надзорних одбора јавних установа води рачуна о
примјени одредби Закона о равноправности полова.
РОК: Континуирано
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Комисије за избор за спровођење поступка по јавном Конкурсу
које именује Скупштина општине.
3. Скупштина општине Добој ће водити рачуна да се приликом избора и именовања носиоца
најважнијих функција примјењују одредбе Закона
о равноправности полова.
РОК: Континуирано
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Комисија за избор и именовања Скупштине општине и други
овлашћени предлагачи кадровских рјешења.
4. Скупштина општине Добој обавезује Начелника општине да се у Нацрт Буџета општине
Добој за 2011. годину планирају посебна средства
за реализацију Закона о заштити од насиља у породици РС.
РОК: до краја 2010. године
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Начелник Општине и Одјељење за финансије.
5. Скупштина општине Добој обавезује Начелника општине да у име Општине Добој потпише Приједлог Протокола о поступању и сарадњи
надлежних субјеката на заштити жртава насиља
у породици и родно базираног насиља, између општине Добој и надлежних установа, институција
и удружења грађана која се баве питањима
превенције настајања и заштите жртава од насиља
у породици.
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РОК: 29.05.2010. године
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Начелник општине.
6. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-174/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

88.
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 29. априла 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове да припреми детаљан Извјештај о становима у власништву општине.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-169/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

89.
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 29. априла 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о реализацији Програма одржавања и обнављања објеката заједничке комуналне потрошње за 2009. годину.
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2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-186/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

90.
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 29. априла 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се информација Одјељења за стамбено-комуналне послове о наплати средстава на име
комуналне накнаде, накнаде за кориштење градског грађевинског земљишта, закупа јавних површина, пословних простора и гаража у власништву
општине у 2009. години.
2. Овлашћује се начелник општине да именује
радну групу која ће са представницима из
категорије привредних субјеката постићи споразум о времену и начину измирења дуговања, а све
у циљу ефикасније наплате.
3. Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове да и даље прати наплату прихода
по свим основима те да против свих лица која нередовно измирују обавезе припреми приједлоге
тужби, приједлоге раскида уговора и за покретање
поступка исељења и исте достави начелнику општине на потпис и даљи поступак.
4. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-172/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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91.
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 29. априла 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Етичког одбора
за 2009. годину .
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-185/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

92.
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 29. априла 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ Дома здравља
Добој за 2009. годину.
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93.
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 29. април 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада Дома здравља Добој
за 2010. годину.
2. Саставни дио закључка чини Програм рада
Дома здравља Добој за 2010. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-183/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

94.
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 29. априла 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Туристичке
организације општине Добој за 2009. годину.

2. Задужује се Надзорни одбор за контролу
јавне потрошње и имовине у општини Добој да
изврши контролу пословања јавних установа и
предузећа чији је оснивач општина и након спроведеног поступка Извјештај о извршеној контроли
достави Скупштини општине.

2. Задужује се Надзорни одбор за контролу јавне
потрошње и имовине у општини Добој да изврши
контролу пословања јавних установа и предузећа
чији је оснивач општина и након спроведеног поступка Извјештај о извршеној контроли достави
Скупштини општине.

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: 01-013-184/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

Број: 01-013-183/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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95.
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 29. април 2010. године,
доноси

97.
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 29. април 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Програм рада Туристичке органи
зације општине Добој за 2010. годину.

1. Усваја се План и програм рада Регионалног
музеја Добој за 2010. годину.

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

2. Саставни дио закључка чини План и програм
рада Регионалног музеја Добој за 2010. годину.

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-181/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

96.
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 29. април 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Регионалног музеја
Добој за 2009. годину.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-178/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-177/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

98.
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 29. април 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Народне матичне
библиотеке Добој за 2009. годину.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-180/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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99.
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 29. април 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада Народне матичне библиотеке Добој за 2010. годину.
2. Саставни дио закључка чини Програм рада
Народне матичне библиотеке Добој за 2010. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-179/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

100.
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 29. априла 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ Апотеке „Јован
Јовановић Змај“ Добој за 2009. годину.
2. Задужује се Надзорни одбор за контролу јавне
потрошње и имовине у општини Добој да изврши
контролу пословања јавних установа и предузећа
чији је оснивач општина и након спроведеног поступка Извјештај о извршеној контроли достави
Скупштини општине.

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-176/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

101.
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 29. април 2010. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План рада и пословања ЈЗУ Апотеке
„Јован Јовановић Змај“ Добој за пословну 2010. годину.
2. Саставни дио закључка чини План рада и
пословања ЈЗУ Апотеке „Јован Јовановић Змај“
Добој за пословну 2010. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-175/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

102.
На основу члана 28. Закона о основном образо
вању и васпитању („Службени гласник Републике
Српске“,број: 74/08) и члана 30. Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“, број:
5/05, 3/08), Скупштина општине Добој, на сједници
одржаној дана 29.04. 2010.године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
о приједлогу уписних
подручја основних школа на
подручју општине Добој
I
Скупштина општине Добој предлаже Министарству просвјете и културе Републике Српске
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доношење рјешења о утврђивању уписних подручја
основних школа на подручју општине Добој, како
слиједи :
1. Основна школа „Вук Стефановић Караџић“
Добој
а) Централна школа Добој - улица „Српских соколова“
Уписно
подручје
централне
школе
„Вук Стефановић Караџић“ у Добоју чини:
сјевероисточно подручје града које ограничавају
ријека Босна, улице: Ђенерала Драже, Краља Драгутина, Карађорђева, Краља Александра, Поп
Љубина, Меше Селимовића, Градски парк, Капетан Рашуина, Хајдук Вељка и даље према сјеверу
укључујући насеље Баре.
б) Деветоразредна подручна школа Костајница
- уписно подручје: Костајница, Свјетлича и
Пољице.
в) Петоразредна подручна школа Грапска
- уписно подручје Грапска.
2. Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Добој
а) Централна школа Добој - улица „Хиландарска“
- Уписно подручје централне школе „Доситеј
Обрадовић“ у Добоју чини: западно подручје града које ограничавају улице: Цара Душана, Краља
Драгутина, Карађорђева, Краља Александра, Поп
Љубина, Меше Селимовића, Градски парк, Капетана Рашуина, Хајдук Вељкова и даље према сјеверу
укључујући насеље Орашје.
б) Петоразредна подручна школа Миљковац
- уписно подручје Миљковац.
в) Петоразредна подручна школа Макљеновац
- уписно подручје Макљеновац.
3. Основна школа „Свети Сава“ Добој
а) Централна школа Добој – улица „Војводе
Синђелића“
- Уписно подручје централне школе „Свети
Сава“ у Добоју чини: јужно подручје града, које
ограничавају улице: Цара Душана, Краља Драгутина, Ђенерала Драже у продужетку до ријеке Босне и Спрече.
б)
в)
-

Петоразредна подручна школа Придјел
уписно подручје Придјел.
Петоразредна подручна школа Липац
уписно подручје Липац.
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г) Деветоразредна подручна школа Шеварлије
- уписно подручје Шеварлије.
4. Основна школа „Радоје Домановић“ Осјечани
а) Централна школа Осјечани
- уписно подручје Осјечани Доњи и Осјечани
Горњи.
б) Петоразредна подручна школа Кожухе
- уписно подручје Кожухе и Адари.
в) Петоразредна подручна школа Чивчије
Осјечанске
- уписно подручје Чивчије Осјечанске.
г) Петоразредна подручна школа Бушлетић
- уписно подручје Бушлетић и Доња Грапска.
5. Основна школа „Петар Кочић“ Сјенина Ријека
а) Централна школа Сјенина Ријека
- уписно подручје Сјенина Ријека и Порјечје.
б) Петоразредна подручна школа Сјенина
- уписно подручје насељено мјесто Сјенина.
в) Петоразредна подручна школа Доња Палежница
- уписно подручје Доња Палежница и Скиповац (дио).
г) Петоразредна подручна школа Горња Палежница
- уписно подручје Горња Палежница и дио МЗ
Скиповац.
д) Петоразредна подручна школа Зелиња
- уписно подручје Зелиња.
6. Основна школа „Милан Ракић“ Руданка
а) Централна школа Руданка
- уписно подручје: Велика Буковица, Мала
Буковица, Плочник, Кладари, Буковачке Чивчије
(дио) и Трњачани.
б) Петоразредна подручна школа Мали Прњавор
- уписно подручје: Мали Прњавор, Опсине,
Зарјеча и Торине.
в) Петоразредна подручна школа Станови
- уписно подручје Станови и Мала Буковица
(дио).
г) Петоразредна подручна школа Грабовица
- уписно подручје: Грабовица, Раковац и
Љескове Воде (дио).
д) Петоразредна подручна школа Љескове Воде
- уписно подручје: Љескове Воде, Јелањска и
Тисовац.
ђ) Деветоразредна подручна школа Которско
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- уписно подручје: Которско, Шешлије, Јохо
вац, Фоча и Буковичке Чивчије (дио).
7. Основна школа „Десанка Максимовић“
Станари
а) Централна школа Станари
- уписна подручја: Станари, Рашковци и
Остружња Горња.
б) Деветоразредна подручна школа Брестово
Доње
- уписно подручје Брестово Доње.
в) Петоразредна подручна школа Драгаловци
- уписно подручје Драгаловци.
г) Петоразредна подручна школа Тедин Хан
- уписно подручје Тедин Хан.
д) Петоразредна подручна школа Осредак
- уписно подручје Осредак.
ђ) Петоразредна подручна школа Радња Доња
- уписно подручје Радња Доња.
е) Петоразредна подручна школа Церовица
- уписно подручје Церовица.
ж) Петоразредна подручна школа Остружња Доња
- уписно подручје Остружња Доња.
з) Петоразредна подручна школа Јелањска
- уписно подручје Јелањска.
и) Петоразредна подручна школа Цвртковци
- уписно подручје Цвртковци.
ј) Петоразредна подручна школа Брестово Горње
- уписно подручје Брестово Горње.
8. Основна школа „Петар Петровић Његош“
Бољанић
а)
б)
в)
-
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Централна школа Бољанић
уписно подручје Бољанић.
Петоразредна подручна школа Текућица
уписно подручје Текућица.
Петоразредна подручна школа Суво Поље
уписно подручје Суво Поље.

9. Основна школа „Ђура Јакшић“ Подновље
а) Централна школа Подновље
- уписна подручја: Подновље, Доњи Божинци,
Глоговица, Кутловац-Дуго Поље.
б) Петоразредна подручна школа Мајевац
- уписна подручја: Мајевац, Трњани, Ритешић,
Шешлије (Буковац).
10. Основна школа „Озрен“ Пакленица
а) Централна школа Пакленица
- уписна подручја: Пакленица Доња и Рјечица.

б) Петоразредна подручна школа Горња Пакленица
- уписно подручје Горња Пакленица.
в) Петоразредна подручна школа Стријежевица
- уписно подручје Стријежевица.
г) Петоразредна подручна школа Трбук
- уписна подручја: Трбук, Осојница и Јабучић
Поље.
11. Основна музичка школа „Маркос Португал“ Добој
II
Овим закључком се уједно предлаже и мрежа,
односно број и просторни распоред основних школа на подручју општине Добој.
III
Oвај закључак се објављује у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-198/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

103.
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“
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 („Сл.
гласник општине Добој“ број: 5/05 и 3/08), члан
129. Пословника о раду Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 8/09) Скупштина општине Добој, на сједници
одржаној дана 29.04.2010. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора Центра
за социјални рад Добој
Члан 1.
Разрјешава се директор Центра за социјални
рад Добој:
Митровић Слободан, дипл. спец. педагог
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Члан 2.
Ово рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-196/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.04.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

104.
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“
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 („Сл.
гласник општине Добој“ број: 5/05 и 3/08), члан
129. Пословника о раду Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 8/09) Скупштина општине Добој, на сједници
одржаној дана 29.04.2010. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора
Центра за социјални рад Добој
Члан 1.
За вршиоца дужности директора Центра за
социјални рад Добој, именује се:
Митровић Слободан, дипл. спец. педагог
Члан 2.
Ово рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-197/10
Добој, 29.04.2010. г.

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

105.				
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
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 9/08) Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана 29. априла
2010. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
за расподјелу средстава
намијењених за финансирање
подстицаја у пољопривреди
I
Именује се Комисија за расподјелу средстава немијењених за финансирање подстицаја у
пољопривреди на територији општине Добој у
2010. години у саставу:
Срето Ђурковић – предсједник
Жељко Пејић – члан
Садо Мешић – члан
Зоран Шкорић – члан
Слађана Малиновић – члан.
II
Задатак Комисије је да, након објављеног Јавног
конкурса за расподјелу средстава за финансирање
подстицаја у пољопривреди у 2010. години расписаног од стране начелника општине, прикупи пријаве, обради исте, те сачини приједлог
расподјеле средстава.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-194/10
Добој, 29.04.2010. г.

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

106.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
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
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општине Добој“ број: 10/05 и 9/08) Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана 29. априла
2010. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о измјени и допуни Рјешења о
именовању Комисије за одабир
корисника помоћи и реконструкције
за пројекат ЗП 2009.
Члан 1.
Рјешење о именовању Комисије за одабир корисника помоћи и реконструкције за пројекат ЗП
2009. године број: 01-013-253/09 од 10.07.2009. годи-

не, допуњава се тако што се из реда лица која нису
службеници општине Добој именује под редним
бројем 8
Каралић Аднан.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-195/10
Добој, 29.04.2010. г.

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

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
107.
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, 3/08), Начелник општине
Добој, д о н о с и:

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 3. тачка 1.2.2.
послови пружања правне помоћи и писарнице
Број извршилаца: Један /1/
Мијења се и гласи :
Број извршилаца : два / 2 /
Члан 2.
У Правилнику, у члану 3. иза тачке 1.2.16 додаје
се тачка 1.2.16/а која гласи –послови провјере и
уношења података у матичне књиге

Опис послова радног мјеста:
- врши све послове провјере података из матичне књиге
- припрема и доставља извјештаје, спискове
и обавјештења надлежним органима и установама, као и статистичке податке о промјенама,
- припрема извјештаје и информације о свом
раду,
- врши обраду података и уноси податке у
електронску базу
- помаже у раду осталим матичарима и у
случају одсутности или спријечености, исте
замјењује у свим пословима матичара,
- припрема и доставља све податке одређене
законом и другим прописима везане за бирачке
спискове,
- припрема извјештаје, анализе и информа
ције везане за спровођење прописа у дјелокругу
уноса података у електронску базу
- обавља и друге послове које му повјери начелник из дјелокруга свог рада,
- за свој рад одговоран је шефу одсјека и начелнику одјељења
Сложеност послова:
Једноставнији.
Службено звање: 			
Стручни сарадник.
Посебни услови за обављање:
Средња школска спрема, односно, IV/1
степен школске спреме управног, економског
смјера или гимназија или друга средња школа
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друштвеног или техничког смјера, 6 мјесеци искуства на истим или сличним пословима и задацима и положен стручни испит, познавање рада
на рачунару.
Начин објављивања : Објављивањем јавног
конкурса.
Број извршилаца

: Два / 2 /

Број извршилаца : Два / 2 /“
Члан 6.

Члан 3.
У Правилнику, члан 3. тачка 1.3.3
одржавања службеног возила

послови

„ Број извршилаца два / 2 / “
мијења се и гласи :
„Број извршилаца један / 1 /“
Члан 4.
У Правилнику, у члану 3. тачка 1.3.4 послови
достављача
„Број извршилаца : три / 3 /“
мијења се и гласи :
„Број извршилаца : два ( 2 )“
Члан 5.
У Правилнику у члану 3. тачка 1.4.2 оперативно –припремни послови цивилне заштите
„Посебни услови за обављање :
Висока или виша школска спрема, VII/1 ili
VI /1 степен стручне спреме друштвеног смјера,
најмање једна година радног искуства на истим
или сличним пословима и задацима и положен
стручни испит, познавање рада на рачунару.
Број извршилаца :
Један ВСС / 1 /
Један ВШС / 1 /“
мијења се и гласи

„Посебни услови за обављање :
Висока школска спрема, VII/1 степен
стручне спреме друштвеног или техничког
смјера, најмање једна година радног искуства
на истим или сличним пословима и задацима и
положен стручни испит, познавање рада на рачунару.

У Правилнику у члану 3. тачка 1.5.3 –администратор информационог система
Посебни услови за обављање :
Висока школска спрема, VII/1 степен
стручне спреме дипломирани политиколог смјер
журналистика, проферсор књижевности, завршен
факултет за информационе технологије или други
технички факултет, најмање 1 година радног искуства на истим или сличним пословима и положен
стручни испит, специјалистичко познавање рада
на рачунару, активно познавање енглеског језика
Број извршилаца : један /1/
Мијења се и гласи :
Посебни услови за обављање :
Висока школска спрема, VII/1 степен
стручне спреме дипломирани политиколог
смјер журналистика, професор књижевности,
завршен факултет за информационе технологије
или други друштвени или технички факултет,
најмање 1 година радног искуства на истим или
сличним пословима и положен стручни испит,
специјалистичко познавање рада на рачунару,
активно познавање енглеског језика
Број извршилаца : два / 2 /
Члан 7.
У Правилнику, у члану 3. тачка 1.5.4- послови
информисања
„Посебни услови за обављање :
Средња школска спрема, IV/1 степен школске спреме, завршена гимназија или друга школа
друштвеног смјера , једна година радног искуства ,
положен стручни испит зa рад у административној
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служби, активно знање енглеског језика ( говор и
писање ) познавање рада на рачунару“,
мијења се и гласи :
„Посебни услови за обављање :
Средња школска спрема , IV/1 степен школске спреме, завршена гимназија или друга
школа друштвеног или техничког смјера, шест
мјесеци радног искуства, положен стручни испит зa рад у административној служби, активно знање енглеског језика ( говор и писање )
познавање рада на рачунару“ ,
Члан 8.
У Правилнику у члану 4. тачка 2.3.4 послови
главног књиговође :
„Сложеност послова: Сложени.
Службено звање: Виши стручни сарадник.
Услови: Виша школска спрема, VI/1 степен
школске спреме, завршена виша школа економског
смјера, најмање 1 година радног искуства на истим или сличним пословима, звање самосталног
рачуновође, положен стручни испит и познавање
рада на рачунару“,
мијења се и гласи :
„Сложеност послова: најсложенији
Службено звање: самостални стручни сарадник.
Услови: Висока школска спрема, VII/1 степен школске спреме, завршен ekoномски факултет, најмање 1 година радног искуства на
истим или сличним пословима, звање самосталног рачуновође, положен стручни испит и
познавање рада на рачунару“
Члан 9.
У Правилнику у члану 4. тачка 2.3.9 послови
наплате прихода
„Сложеност послова: Сложени.
Службено звање: Виши стручни сарадник.
Услови: Виша школска спрема, VI/1 степен
школске спреме, завршена виша економска школа,
3 године радног искуства и положен стручни испит, познавање рада на рачунару“

мијења се и гласи :
„Сложеност послова: најсложенији
Службено звање: самостални стручни сарадник.
Услови: Висока школска спрема VII/1 степен школске спреме, завршена економски факултет, једна година радног искуства и положен
стручни испит, познавање рада на рачунару”
Члан 10 .
У Правилнику у члану 5. тачка 3.4.3 општи и
управно- правни послови
„Посебни услови за обављање :
Висока или виша школска спрема , VII/1
или VI/1 завршен правни факултет или виша
управна школа или 1. степен правног факултета
, најмање једна година радног искуства на истим
или сличним пословима , положен стручни испит“
познавање рада на рачунару“,
мијења се и гласи :
„Посебни услови за обављање :
Висока школска спрема , VII/1 завршен
правни факултет најмање једна година радног
искуства на истим или сличним пословима , положен стручни испит , познавање рада на рачунару“,
Члан 11 .
У Правилнику у члану 5. тачка 3.4.6 административно – технички послови
„Број извршилаца : четири / 4 /“
мијења се и гласи :
„Број извршилаца : три / 3 /“
Члан 12 .
У Правилнику у члану 7. тачка 5.3.2 - послови
праћења , пољопривреде, шумарства , водопривреде, лова и риболова :
„Број извршилаца : пет / 5 /“
мијења се и гласи:
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„Број извршилаца : четири / 4 /“
Члан 13 .
У Правилнику у члану 8. тачка 6.10. – послови
вођења евиденције војних обвезника.
„Посебни услови за обављање :
Средња школска спрема , IV/1, степен
школске спреме управног или економског смјера
или гимназија , најмање шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима , положен
стручни испит , познавање рада на рачунару“
мијења се и гласи :
„Посебни услови за обављање :
Средња школска спрема ,IV/1, степен
школске спреме управног или економског
смјера,гимназија или друга школа техничког
смјера, најмање шест мјесеци радног искуства
на истим или сличним пословима , положен
стручни испит, познавање рада на рачунару
Члан 14.
У Правилнику у члану 9. иза тачка 7.4.1. додаје
се тачка 7.4.1 а) која гласи :
Самостални стручни сарадник за унос и
праћење података
„Опис послова радног мјеста :
- уноси податке о издатим прекршајним налозима у регистар новчаних казни,
- прати уредност достављања прекршајних
налога окривљеним,
- повезује уплате након плаћања новачних
казни од стране окривљених,
- прикупља податке
о извршиоцима
прекршаја путем ЦЈБ-а
- води службене евиденције,
- припрема податке о броју издатих
прекршајних налога за израду мјесечних ,
полугодишњих и годишњих извјештаја,
- обавља и друге послове из дјелокруга својих
послова а по налогу шефа одсјека
- за свој рад одговоран је шефу одсјека.

Сложеност послова :
најсложенији
Службено звање :
самостални стручни сарадник
Посебни услови за обављање :
Висока школска спрема , VII/1 степен
стручне спреме завршен правни , економски
или други факултет друштвеног или техничког
смјера најмање једна година радног искуства
на истим или сличним пословима , положен
стручни испит, познавање рада на рачунару,
Начин попуне :
Објављивање јавног конкурса
Број извршилаца :
један / 1 /“
Члан 15.
У Правилнику у члану 9 тачка 7.4.2. – стручни
сарадник на наплати и контроли паркирања
„Број извршилаца : један / 1 /“
Мијења се и гласи :
„Број извршилаца : четири / 4 /“
Члан 16.
У Правилнику у члану 9 тачка 7.4.3. – стру
чни сарадник на премјештању, блокирању, дебло
кирању, пријему и предаји возила
„Сложеност послова: једноставнији
Службено звање :
стручни сарадник
Број извршилаца :
два / 2 /“
Мијења се и гласи :
„Радник на премјештању, блокирању, дебло
кирању, пријему и предаји возила
Сложеност послова : једноставнији
Службено звање :
радник
Број извршилаца :
три / 3 /
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Члан 17 .

Члан 19 .

У Правилнику у члану 9 тачка 7.4.4. – возач
на возилу „паук“ мијења се и гласи механичар
–возач на возилу паук

У Правилнику у члану 9 тачка 7.4.5. – радник
на блокирању и деблокирању непрописно паркираних возила

„Број извршилаца : један / 1 /“
Мијења се и гласи :
„Број извршилаца : два / 2 /“
Члан 18 .
У Правилнику у члану 9 иза тачке 7.4.4.додаје
се тачка 7.4.4а) која гласи
Механичар на одржавању паркинг аутомата
Опис послова радног мјеста:
- врши редовно одржавање и контролу употребне и техничке исправности паркинг аутомата
- врши мање оправке аутомата
- води прописане евиденције о кориштењу аутомата
- израђује мјесечне извјештаје о аутомата
- сервисирању и одржавању аутомата
- према документацији води евиденцију о
сервисирању аутомата
- утврђује кварове на аутоматима и предузима мјере на њиховом благовремено отклањању,
одвози аутомате на редовне и ванредне сервисе,
- по потреби врши тестирање исправности
- обавља и друге послове које му одреди
претпостављени из дјелокруга његовог рада.
- за свој рад одговоран је шефу одсјека и начелнику одјељења.
Сложеност послова:
Једноставнији.
Звање:
Радник распоређен на техничке послове
Посебни услови за обављање:
Средња школска спрема електро-техничког смјера , положен возачки испит «Б» категорије
и најмање шест мјесеци радног искуства на истим
или сличним пословима и задацима.
Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса.
Број извршилаца: 		
Један /1/.

„Посебни услови за обављање :
осмогодишња школа
Број извршилаца : један / 1 /“
Мијења се и гласи :
„Посебни услови за обављање Средња школска спрема или осмогодишња школа, IV/1, степен школске спреме управног или економског
смјера ,гимназија или друга школа техничког
смјера, најмање шест мјесеци радног искуства
на истим или сличним пословима.
Број извршилаца : три / 3 /“
Члан 20 .
У Правилнику у члану 10 тачка 8.4 – послови
развоја
Посебни услови за обављање: Висока ,виша школска спрема, VII/1, VI/1 степен школске
спреме, завршен технички факултет, виша школа
организације рада или друга виша школа друштвеног смјера, најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима и положен
стручни испит, познавање рада на рачунару.
Мијења се и гласи :
Висока или виша школска спрема,
VII/1или VI/1 степен школске спреме, завршен економски или други факултет друштвеног смјера или технички факултет, виша школа организације рада или друга виша школа
друштвеног смјера, најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима
и положен стручни испит, познавање рада на рачунару.
Члан 21.
Овај Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста општинске административне службе Добој,
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ступа на снагу одмах а биће објављен у Службеном
гласнику општине Добој.

бени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), начелник општине Добој, доноси

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОДЛУКУ
о утврђивању Нацрта измјене
Регулационог плана за изградњу
аутопута на коридору V ц за
дионицу Јоховац —Добој

Број: 02-022-1-940/10
Добој, 22.04.2010 .године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић, с. р.

108.
На основу члана 60. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“, број:
84/02) и члана 67. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), начелник општине Добој, доноси

ОДЛУКУ
о утврђивању Нацрта Регулационог
плана „Стамбено-пословног
комплекса Средњошколски
центар Добој – II фаза“ у Добоју

Члан 1.
Утврђује се Нацрт измјене Регулационог плана
за изградњу аутопута на коридору V ц за дионицу
Јоховац —Добој (у даљем тексту: План).
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.

Члан 1.
Утврђује се Нацрт Регулационог плана „Стамбено-пословног комплекса Средњошколског центра
Добој – II фаза“ у Добоју (у даљем тексту: План).

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-762/10
Добој, 15.04.2010.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

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: 02-022-1-763/10
Добој, 15.04.2010.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

109.
На основу члана 60. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“, број:
84/02) и члана 67. Статута општине Добој („Служ-

110.
На основу члана 60. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“, број:
84/02) и члана 67. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), начелник општине Добој, доноси

ОДЛУКУ
о утврђивању Нацрта урбанистичког
пројекта „Спортско-пословног
комплекса на углу улица Југ
Богдана и Цара Душана“ у Добоју
Члан 1.
Утврђује се Нацрт урбанистичког пројекта
„Спортско-пословног комплекса на углу улица Југ
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Богдана и Цара Душана“ у Добоју (у даљем тексту:
План)
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: 02-022-1-761/10
Добој, 15.04.2010.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

111.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
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
Статут Дјечијег обданишта
„Мајке Југовића“ у Добоју
I

них података („Службени гласник БиХ, број 49/06)
и члана 13. став 3. Правилника о начину приступа евиденцијама и размјени података („Службени гласник БиХ“, број 35/09), Начелник општине
Добој, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
o заштити, законитом приступу
евиденцијама и размјени личних
података грађана, од стране
службеника Административне
службе општине Добој
Члан 1.
Рачунарска опрема општине Добој која се користи
за достављање података и приступ личним подацима грађана који се воде у евиденцији из надлежности
Општине, мора бити кориштена и администрирана
према правилима дефинисаним у овом Правилнику.
Члан 2.
Начелник општина Добој, у име општине
Добој, која је правно лице које има одобрен сталан приступ систему путем СГТ образца, именује
надлежног администратора који је задужен за
администрирање корисника испред општине Добој
и задужен је за поровођење правила сигурности
дефинисаних од стране Агенције.
Члан 3.

Даје се сагласност на Статут Дјечијег обданишта „Мајке Југовића“ у Добоју.

Мрежна опрема путем које се приступа систему Агенције треба да је физички осигурана и да је
физички и логички приступ омогућен само у присуству администратора.

II

Члан 4.

Ова сагласност ће бити објављена у Службеном
гласнику општине Добој.

Радној станици и другој опреми предвиђеној
за обраду и приступ подацима, могу приступати
искључиво службеници Административне службе општине Добој који су распоређени да раде на
пословима обраде података у сврху доставе у централни регистар.
Радној станици може приступити и овлаштени
администратор општине Добој, именован у смислу и
на начин дефинисан чланом 2. овог Правилника, само уз присуство референта-оператера и то у случају
отклањања кварова или других техничких проблема.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-734/10
Добој, 12.04.2010.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

112.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 66. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број 5/05 и 3/08), члана 1. Закона о заштити лич-

Члан 5.
Након добијеног овлаштења, службеник Административне службе општине Добој је одговоран за
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закониту употребу шифре и чување тајности исте
од неовлаштеног приступа другим особама. Службеник/администратор Административне службе
општине Добој, обавезан је једном мјесечно вршити измјену шифре (passvorda).

Члан 12.
Након завршетка радног времена предвиђеног за
обраду и приступ подацима службеници Административне службе општине Добој дужни су прописно
напустити апликацију и искључити радну станицу.

Члан 6.
Сваки службеник Административне службе
општине Добој који приступа радним станицама
за обраду и приступ подацима мора имати претходно додијељено своје корисничко име и шифру
(username/password).
Члан 7.
Службеник Административне службе општине Добој коме није додијељено корисничко име и
шифра, а ради на пословима обраде и приступа подацима, не може приступати ниједном рачунару за
обраду података.
Члан 8.
Забрањено је приступање или рад на радним
станицама за обраду и приступ подацима под
туђим корисничким именом.
Члан 9.
Свим другим службеницима Административне
службе општине Добој и осталим особама, строго
је забрањен приступ просторијама у којима се налазе радне станице за обраду и приступ подацима.
Члан 10.
У циљу превентивног онемогућавања снимања
и злоупотребе података, на свим радним станицама забрањено је кориштење флопи диск драјва,
цд ром-а и непотребних УСБ портова, уколико
није другачије дефинисано од стране Агенције.
Софтверско онеспособљавање или физичко
уклањање свих поменутих рачунарских компоненти на радним станицама за обраду података, на систему путем кога се достављају подаци, је одговорност администратора.
Члан 11.
Службеницима Административне службе општине Добој који користе радне станице за обраду података забрањује се свако инсталирање и кориштење
било каквог софтвера путем флеш меморијских
медија преко УСБ портова, а имплементација забране је одговорност админситратора.

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02/022-1-724/2010
Добој, 1. април. 2010. г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић, с.р.

113.
На основу члана 60. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“, број:
84/02) и члана 67. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), начелник општине Добој, доноси

ОДЛУКУ
о утврђивању Нацрта измјене
дијела Регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија
Члан 1.
Утврђује се Нацрт измјене дијела Регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија.
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: 02-022-1-1191/10
Добој, 30.04.2010.

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.
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