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

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
114.
На основу члана 13, 27. и 28. Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, број 112/06) и члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине
Добој на сједници одржаној дана 16. јуна 2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке
о грађевинском земљишту
Члан 1.
Мијења се члан 28. став 2. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник општине Добој“,
број: 3/09, 4/09 и 5/09) и гласи:
„Инвеститор који гради објекат на уређеној или
дјелимично уређеној парцели обавезан је да плати
55% висине накнаде утврђене Програмом уређења
грађевинског земљишта по зонама, без обзира на
степен опремљености локације и изврши уређење
на цијелој површини грађевинске парцеле у складу
са урбанистичко-техничким условима“.
Остале одредбе у члану 28. Одлуке остају
непромијењене.
Члан 2.
Умањење накнаде из члана 1. ове Одлуке односи се на инвеститоре који нису извршили уплату
до ступања на снагу ове Одлуке, а инвеститори
који су извршили уплату до дана ступања на снагу ове Одлуке немају право на поврат уплаћених
средстава.

Члан 3.
Обавезује се Одјељење за просторно уређење
општине Добој да табеларни дио Програма уређења
грађевинског земљишта за 2010. годину усклади са
овом одлуком.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-244/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

115.
На основу члана 27. и 28. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 112/06), и члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05
и 3/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 16. јуна 2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене по м²
корисне стамбене површине
на подручју општине Добој
валоризација – усклађивање
Члан 1.
Утврђује се просјечна коначна грађевинска
цијена корисне стамбене површине за 2010. годину, валоризација – усклађивање, у висини од 625,00
КМ по м².
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Члан 2.

Члан 2.

Цијена утврђена у члану 1. ове одлуке служи
као основица за израчунавање висине ренте у 2010ој години на подручју општине Добој и односи се
на инвеститоре који нису извршили уплату до дана
ступања на снагу ове одлуке, а инвеститори који су
извршили уплату до дана ступања на снагу ове одлуке немају право на поврат уплаћених средстава.

Накнада за продато грађевинско земљиште
плаћа се у пуном износу по тржишној вриједности
према цијенама достављеним од надлежног органа, с тим да ће градитељи платити износ од 50%,
а осталих 50% износа ће суфинансирати Општина
Добој из буџетске резерве за 2010. годину.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене по м² корисне стамбене површине на подручју општине Добој број: 01-013-83/2010
(„Службени гласник општине Добој“, број: 1/10).
Члан 4.

Члан 3.
Износ утврђен у члану 2. ове одлуке градитељи су
дужни платити одмах по закључењу купопродајног
уговора са Општином Добој. Градитељи имају право на накнаду из члана 2. ове Одлуке до 31.12.2010.
године.
Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Добој“.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-246/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

Број: 01-013-242/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

116.
На основу члана 47. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 112/06), и члана 30. Статута општине Добој,
на сједници одржаној дана 16. јуна 2010. године,
донијела је:

117.
На основу члана 13. 21. и 27. Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, број: 112/06) и члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине
Добој на сједници одржаној дана 16. јуна 2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
о утврђивању права власништва
на грађевинском земљишту у
корист градитеља у избјегличким
насељима „Баре“, „Липац“, „Мала
Буковица“, „Вила“, „Пољице“
Члан 1.
Утврђује се право власништва у корист градитеља,
односно њихових правних насљедника (у даљем тексту: градитељи) над земљиштем, а према усвојеном
Плану парцелације у избјегличким насељима: „Баре“, „Липац“, „Мала Буковица“, „Вила“ и „Пољице“
– Одлука број: 01-013-85/2010 од 26.02.2010. године,
објављена у „Службеном гласнику општине Добој“
број 1/10.

ОДЛУКУ
о утврђивању висине накнаде за
трошкове уређења грађевинског
земљишта и накнаде за природне
погодности (рента) за градитеље
у „избјегличким насељима“
– „Баре“, „Липац“, „Мала
Буковица“, „Вила“, „Пољице“
Члан 1.
Утврђује се висина накнаде градитељима у
„избјегличким насељима“ – „Баре“, „Липац“, „Ма-
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ла Буковица“, „Вила“, „Пољице“ и то: накнада за
трошкове уређења грађевинског земљишта и накнада за природне погодности (рента) у пуном износу утврђеном Одлуком о измјенама и допунама
Одлуке о грађевинском земљишту и Програмом
уређења грађевинског земљишта за 2010. годину.

Цара Душана“ у Добоју (у даљем тексту: урбанистички пројекат).
Границе простора који је обухваћен Урбанистичким пројектом површине око 3,35 ha одређене
су у графичком дијелу пројекта.

Члан 2.

Члан 2.

Градитељи ће накнаду за трошкове уређења
грађевинског земљишта и накнаду за природне погодности (рента) платити у висини од 50% а осталих 50% износа ће суфинансирати Општина Добој
из буџетске резерве за 2010. годину.

Елаборат Урбанистичког пројекта састоји се од
текстуланог и графичког дијела.

Члан 3.
Градитељи имају право на накнаду из члана 1.
ове одлуке уколико до 31.12.2010. године уплате
предметне накнаде, као и да посједују сву потребну документацију потребну за издавање одобрења
за грађење.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-243/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж. с.р.

118.
На основу члана 51. 53. и 64. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике Српске“,
број 84/02- пречишћени текст, 14/03, 112/06, 53/07)
и члана 14. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“ број 5/05), Скупштина општине Добој, на сједници одржаној 16. јуна 2010.
године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о усвајању Урбанистичког
пројекта „Спортско-пословног
комплекса на углу улица Југ
Богдана и Цара Душана“ у Добоју
Члан 1.
Усваја се Урбанистички пројекат „Спортскопословног комплекса на углу улица Југ Богдана и

А) ТЕКСТУАЛНИ ДИО САДРЖИ:
1.0.

УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ И ПРАВНИ
ОСНОВ
2.0. ПРЕТХОДНА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
2.1. ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
ДОБОЈ
2.2. ИЗВОД ИЗ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„КОМПЛЕКС ЦЕНТАР“
3.0. ОДЛУКА О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА
4.0. ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
„СПОРТСКО-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА
НА УГЛУ УЛИЦА ЈУГ БОГДАНА И
ЦАРА ДУШАНА“ У ДОБОЈУ (ДОПУНА 2)
4.1. ПРОСТОРНА ДЕФИНИСАНОСТ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
4.2. ИНФОРМАЦИОНО –
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
4.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
УРЕЂАЈА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
5.0. БУДУЋЕ РЈЕШЕЊЕ: (АРХИТЕКТОНСКОУРБАНИСТИЧКО)
5.1. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂАЈА И
КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
5.2. ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА
И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
5.3. ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА УРБАНИСТИЧКОАРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА,
ДЕТАЉНА НАМЈЕНА ПОВРШИНА
И ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ДИЈЕЛОВА
ОБЈЕКАТА
5.4. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ
И ИДЕЈНА РЈЕШЕЊА ОБЈЕКАТА СА
ТЕХНИЧКИМ ОПИСОМ
5.4.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ
СПОРТСКЕ ХАЛЕ
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5.4.2. ТЕНИЧКИ ОПИС УЗ ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ
ХОТЕЛА
5.4.3. ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
5.4.4. ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ
АУТОБУСКОГ ТЕРМИНАЛА
5.5. ПАРТНЕРНО РЈЕШЕЊЕ, ПРИНЦИПИ И
ТЕХНИЧКИ ОПИС
6.0. ХОРТИКУЛТУРНО РЈЕШЕЊЕ
7.0. ИДЕЈНА РЈЕШЕЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ:
7.1. САОБРАЋАЈНО РЈЕШЕЊЕ И
НИВЕЛАЦИЈА
7.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКО РЈЕШЕЊЕ
7.3. ХИДРОТЕХНИЧКО РЈЕШЕЊЕ,
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВиК
7.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА
8.0. УРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
9.0. ДЕТАЉНИ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ
УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА, ПАРТЕРНОГ
УРЕЂЕЊА И ХОРТИКУЛТУРЕ
Б. ГРАФИЧКИ ДИО САДРЖИ:
1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0.

6.0.
6.1.
6.2.
6.3.
7.0.
8.0.
8.1.
8.2.
8.3.
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ СА ГРАНИЦОМ ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ; R=1:500
ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
ДОБОЈ НАМЈЕНА ПОВРШИНА, R = 1:2500
ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКА КАРТА;
R = 1:2500
ИЗВОД ИЗ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„КОМПЛЕКС ЦЕНТАР“
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА,
НАМЈЕНА И РАЗМЈЕШТАЈ ОБЈЕКАТА,
ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ГАБАРИТИ; R = 1:500,
У РБА Н ИСТИ Ч КО –А РХ ИТЕКТОНСКО
РЈЕШЕЊЕ
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ ПАРТЕРА; R = 1:500 / 1:200
ИЗГЛЕДИ ЦИЈЕЛОГ КОМПЛЕКСА (ФАСАДЕ, S-I, S-Z)
АКСОНОМЕТРИЈСКИ
ИЗГЛЕД
КОМПЛЕКСА ( 3 D); R = 1:500
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ; R = 1:500
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ АРХИТЕКТОНСКИХ
ОБЈЕКАТА:
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ; R=1:200
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ХОТЕЛА; R=1:200
ИДЕЈНИ
ПРОЈЕКАТ
ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА; R=1:200

8.4.
9.0.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОБУСКОГ ТЕРМИНАЛА; R=1:200
ИДЕЈНА РЈЕШЕЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ:
ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈА; R= 1:500
ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ; R=1:500
ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (ВиК), R=1:500
ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА;
R=1:500
Члан 3.

Елаборат Урбанистичког пројекта израђен је од
стране АД „Добојинвест“ Добој у марту 2010. године, прилог је и саставни дио ове одлуке.
Саставни дио одлуке је и Одлука о провођењу
Урбанистичког пројекта.
Члан 4.
Урбанистички пројекат је основа за парцелацију
грађевинског земљишта у смислу члана 27. став
1. Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ бр. 84/02), као и за утврђивање
општег интереса у смислу члана 14. Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“ број: 112/06, 37/07, 110/08)).
Члан 5.
О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење Добој.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе
раније донесени просторно-плански документи,
проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са планом.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-245/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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119.
На основу члана 50. у вези са чланом 67. Закона
о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“, број: 84/02 – пречишћени текст, 14/03,
112/06 и 53/07) и члана 30. Статута Општине Добој
(„Службени гласник Општине Добој“, број: 5/05),
Скупштина Општине Добој на сједници од 16. јуна
2010. године донијела је:

ОДЛУКУ
о усвајању Измјене Регулационог
плана за изградњу аутопута
на коридору Vц за дионицу
Јоховац – Добој Југ
I
Доноси се измјена Регулационог плана за
изградњу аутопута на коридору Vц за дионицу
Јоховац – Добој Југ ЛОТ 3 (у даљем тексту: Измјена
Плана). Измјеном Плана обухваћен је простор коридора у дужини 12.61 km, односно простор површине 320,59 хектара.
Границе обухваћеног простора приказане су у
графичком дијелу Измјене Плана.
II
Елаборат Измјене Плана, састоји се од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио има слиједећу структуру:
I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
II ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А) УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Просторна цјелина
Природни услови и ресурси
Становање
Пословне дјелатности
Јавне службе и друге друштвене дјелатности
Инфраструктура
Животна средина
Биланси коришћења површина ресурса и
објеката
Оцјена природних и стварних услова
Оцјена стања организације, уређења и
коришћења простора
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В) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА
I
II
III
IV
V
VI
VII

Становништво и становање
Привредне дјелатности
Јавне службе и друге друштвене дјелатности
Инфраструктура
Систем зелених површина
Животна средина
Биланс потреба и могућности

Г) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
I
II
III
IV
V
VI

Организација
Становање
Пословне дјелатности
Општи урбанистичко-технички услови
Инфраструктура
Парцелација, грађевинске и регулационе
линије
VII Систем зелених површина
VIII Животна средина
IX Планирани биланси
Д) ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВО
ЂЕЊЕ ПЛАНА
Ђ)
ОРИЈЕНТАЦИОНИ
ТРОШКОВИ
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
III ГРАФИЧКИ ДИО
Графички дио има слиједећу структуру:
III ГРАФИЧКИ ДИО
1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА		

P = 1 : 2500

1.1. ВАЛОРИЗАЦИЈА – бонитет
објекат				

P = 1 : 2500

1.2. ВАЛОРИЗАЦИЈА – намјена
и спратност				

P = 1 : 2500

1.3. КАРТА РУШЕЊА		

P = 1 : 25000

2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

P = 1 : 12500
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2А. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
2Б. ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
3. ИНЖИЊЕРСКО ГЕОЛОШКА
КАРТА				
P = 1 : 2500
4. ОЦЈЕНА ПРИРОДНИХ И
СТВОРЕНИХ УСЛОВА		
P = 1 : 2500
5. НАМЈЕНА ПОВРШИНА-ПОСТОЈЕЋЕ
СТАЊЕ				
P = 1 : 25000
6. ПЛАН ПРОСТОРНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ			
P = 1 : 2500
7. ПЛАН САОБРАЋАЈА
И НИВЕЛАЦИЈЕ			
P = 1 : 2500
8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ –
хидротехника			
P = 1 : 2500
9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – електроенергетика, телекомуникације		
P = 1 : 2500
10. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ –
гасификација			
P = 1 : 2500
11. СИНТЕЗНИ ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ				
P = 1 : 2500
12. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И
РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА
P = 1 : 2500
13. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ –
површине				
P = 1 : 1000
14. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА			
P = 1 : 2500
III
Елаборат Измјене Плана, израђен у фирми
„Планинг“, д.о.о. у Бања Луци у јуну 2010. год. је
саставни дио ове одлуке.
IV
Планом је утврђен општи интерес за изградњу
пословних и стамбених објеката и за уређивање
земљишта за ту изградњу (члан 15. став 2. и члан
48. Закона о експропријацији („Службени гласник
Републике Српске“, број: 112/06, 37/07 и 110/08).
План је основа за утврђивање општег интереса за
изградњу осталих објеката (члан 14. истог закона).
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела грађевинског земљишта (чл.
26. и 27. Закона о уређењу простора и члан 23. став
1. тачка 2. Закона о премјеру и катастру непокретности, („Службени гласник Републике Српске“,
број: 34/06 и 110/08).

V
План се излаже на стални јавни увид код општинског органа управе надлежног за послове
просторног уређења.
VI
О провођењу ове одлуке стараће се орган управе из претходне тачке.
VII
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе раније донесени просторно-плански документи
проведбеног карактера у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавит ће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-239/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

120.
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) и члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник Општине Добој“, број: 5/05), Скупштина општине Добој на сједници одржаној 16.
јуна 2010. године, донијела је:

ОДЛУКУ
о усвајању Измјене дијела
Регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија (у даљем
тексту: Измјена плана)
I
Усваја се Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија
II
Елаборат Измјене Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
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Текстуални дио Измјене Плана садржи:
А. УВОДНИ ДИО
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КО
РИШЋЕЊА ПРОСТОРА
В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ, ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА
Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КО
РИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
Е. ВАЛОРИЗАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА
Графички дио Измјене Плана садржи слије
деће карте:
1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА		

P = 1 : 1000

1а. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – спратност
и намјена				
P = 1 : 1000
1б. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – бонитет објекта
2. ИЗВОД ИЗ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА				
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P = 1 : 1000

3. ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА
КАРТА				
P = 1 : 1000

12. ПЛАН УКЛАЊАЊА
ОБЈЕКАТА				

P = 1 : 1000

13. ПЛАН УРЕЂЕЊА СИСТЕМА
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА		
P = 1 : 1000
III
Елаборат Измјене плана, израђен је у „Пројект“
а.д. Бања Лука, у мају 2010. 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 плански документ на основу којег се разрађују и дефинишу услови за
пројектовање и грађење објеката, односно на
основу којих се простор непосредно приводи
планираној намјени.
V
Измјена Плана се излаже на стални јавни увид
код општинског органа управе надлежног за послове просторног уређења.
VI

4. ПЛАН ПРОСТОРНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ			

P = 1 : 1000

О провођењу ове одлуке стараће се орган из тачке V.

5. ПЛАН САОБРАЋАЈА И
ИНВЕЛАЦИЈЕ			

P = 1 : 1000

VII

6. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – хидротехника
7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – електроенергетика и телекомуникације		
P = 1 : 1000
8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ –
топлификација			

P = 1 : 1000

9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – синтезна
карта				
P = 1 : 1000
10. ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ И
ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИНИЈА

P = 1 : 1000

11. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ – фронтови,
површине и ломне тачке		
P = 1 : 1000

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 даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-240/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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121.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08) члана 15. Закона о грађевинском земљишту
РС („Службени гласник РС“, број: 112/06) члана 4. Правилника о поступку јавног надметања
за продају грађевинског земљишта у државној
својини („Службени гласник РС“, број: 14/07), члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 9/08), процјене вриједности земљишта Пореске управе – Подручна јединица Добој године,
Скупштина општине Добој на сједници одржаној
16.06.2010. године доноси:

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне
продаје неизграђеног земљишта
у државној својини
I
Под условом и на начин регулисан овом одлуком
провешће се лицитацијом продаја неизграђеног
земљишта у државној својини К.ч. 2966 КО Баре а
што по старом премјеру одговара к.ч. 509/1 КО Баре укупне површине 818 м².
II
Почетна цијена земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 10,00 КМ/м².
III
За учешће у поступку лицитације учесник је
дужан уплатити износ од 10% од продајне цијене
на жиро рачун продавца број: 562-005-0000-157390, врста прихода: 722412 накнада за излицитирано
земљиште.
IV
Продајну цијену наведеног земљишта, учесник
лицитације са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 10 дана након закљученог
поступка лицитације а предаја земљишта у посјед
купцу извршиће се у року од 8 дана након уплате
купопродајне цијене о чему ће се сачинити записник о примопредаји.

V
Поступак лицитације грађевинског земљишта
спровешће Комисија за лицитацију коју је именовао овај орган.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-283/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

122.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08) члана 15. Закона о грађевинском земљишту
РС („Службени гласник РС“, број: 112/06) члана 4. Правилника о поступку јавног надметања
за продају грађевинског земљишта у државној
својини („Службени гласник РС“, број: 14/07), члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 9/08), процјене вриједности земљишта Пореске управе – Подручна јединица Добој године,
Скупштина општине Добој на сједници одржаној
16.06.2010. године доноси:

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне
продаје неизграђеног земљишта
у државној својини
I
Под условом и на начин регулисан овом одлуком
провешће се лицитацијом продаја неизграђеног
земљишта у државној својини К.ч. 182/1 и к.ч.
181/3 звана бара двориште површине 298 м² и бара
пашњак III класе површине 586 м² уписана у п.л.
486 КО Осјечани.
II
Почетна цијена земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 10,00 КМ/м².
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III
За учешће у поступку лицитације учесник је
дужан уплатити износ од 10% од продајне цијене
на жиро рачун продавца број: 563-005-0000-157390, врста прихода: 722412 накнада за излицитирано
земљиште.

Скупштина општине Добој на сједници одржаној
16.06.2010. године доноси:

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне
продаје неизграђеног земљишта
у државној својини

IV

I

Продајну цијену наведеног земљишта, учесник
лицитације са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 10 дана након закљученог
поступка лицитације а предаја земљишта у посјед
купцу извршиће се у року од 8 дана након уплате
купопродајне цијене о чему ће се сачинити записник о примопредаји.

Под условом и на начин регулисан овом одлуком провешће се лицитацијом продаја неизграђеног
земљишта у државној својини К.ч. 8229/2 п.л. 729 и
к.ч. 460/4 п.л 755 КО Добој укупне површине 300 м².

V
Поступак лицитације грађевинског земљишта
спровешће Комисија за лицитацију коју је именовао овај орган.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-287/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

II
Почетна цијена земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 34,80 КМ/м².
III
За учешће у поступку лицитације учесник је дужан уплатити износ од 10% од продајне цијене на жиро рачун продавца број: 562-005-0000-1573-90, врста
прихода: 722412 накнада за излицитирано земљиште.
IV
Продајну цијену наведеног земљишта, учесник
лицитације са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 10 дана након закљученог
поступка лицитације а предаја земљишта у посјед
купцу извршиће се у року од 8 дана након уплате
купопродајне цијене о чему ће се сачинити записник о примопредаји.
V

123.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08) члана 15. Закона о грађевинском земљишту
РС („Службени гласник РС“, број: 112/06) члана 4. Правилника о поступку јавног надметања
за продају грађевинског земљишта у државној
својини („Службени гласник РС“, број: 14/07), члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 9/08), процјене вриједности земљишта Пореске управе – Подручна јединица Добој године,

Поступак лицитације грађевинског земљишта
спровешће Комисија за лицитацију коју је именовао овај орган.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-286/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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124.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08), члана 15. Закона о грађевинском земљишту
РС („Службени гласник РС“, број: 112/06), члана 4. Правилника о поступку јавног надметања
за продају грађевинског земљишта у државној
својини („Службени гласник РС“, број. 14/07), члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 9/08), процјене вриједности земљишта Пореске управе – Подручна јединица Добој године,
Скупштина општине Добој на сједници одржаној
16.06.2010. године доноси:

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне
продаје неизграђеног земљишта
у државној својини
I
Под условом и на начин регулисан овом одлуком
провешће се лицитацијом продаја неизграђеног
земљишта у државној својини К.ч. 8142 КО Добој
укупне површине 679 м².
II
Почетна цијена земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 10,00 КМ/м².
III
За учешће у поступку лицитације учесник је
дужан уплатити износ од 10% од продајне цијене
на жиро рачун продавца број: 562-005-0000-157390, врста прихода: 722412 накнада за излицитирано
земљиште.
IV
Продајну цијену наведеног земљишта, учесник
лицитације са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 10 дана након закљученог
поступка лицитације а предаја земљишта у посјед
купцу извршиће се у року од 8 дана након уплате
купопродајне цијене о чему ће се сачинити записник о примопредаји.

V
Поступак лицитације грађевинског земљишта
спровешће Комисија за лицитацију коју је именовао овај орган.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-263/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

125.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08), члана 16. Закона о грађевинском земљишту
РС („Службени гласник РС“, број: 112/06), члана 4. Правилника о поступку јавног надметања
за продају грађевинског земљишта у државној
својини („Службени гласник РС“, број: 14/07), и
члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 16.06.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје
неизграђеног земљишта у државној
својини непосредном погодбом
I
Под условима и на начин регулисан овом одлуком провешће се продаја „Грађ-промет“ д.о.о. Добој
непосредном погодбом неизграђеног земљишта у
државној својини и то:
К.ч. 4883 КО Добој а што по старом премјеру
одговара к.ч. 834/9 КО Добој површине 258 м².
II
Цијена земљишта из тачке 1. ове одлуке износи
40,50 КМ/м² (словима: четрдесет КМ и 50/100)
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III

II

Купопродајну цијену земљишта купац је дужан
уплатити на жиро рачун број: 562-005-00000 70090 Развојна банка – сврха купопродаја земљишта.

Цијена земљишта из тачке 1. ове одлуке износи
14,80 КМ/м² (словима : четрнаест КМ и 80/100)

IV
Продајну цијену наведеног земљишта, купац са
којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 10 дана након закљученог уговора а
предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у
року од 8 дана уплате купопродајне цијене о чему
ће се сачинити записник о примопредаји.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-285/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

126.
На основу члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08), члана 16. Закона о грађевинском земљишту
РС („Службени гласник РС“, број: 112/06), члана 4. Правилника о поступку јавног надметања
за продају грађевинског земљишта у државној
својини („Службени гласник РС“, број: 14/07) и
члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 16.06.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје
неизграђеног земљишта у државној
својини непосредном погодбом
I
Под условима и на начин регулисан овом одлуком провешће се продаја „Agro-mix“ d.o.o. Doboj
непосредном погодбом неизграђеног земљишта у
државној својини и то:
К.ч. 1524/4 и к.ч. 1524/3 КО Добој површине 1735
м², а што по старом операту одговара к.ч. 397/1
з.к.ул. 971 КО Станић Ријека.

III
Купопродајну цијену земљишта купац је дужан
уплатити на жиро рачун бро: 562-005-00000 700-90
Развојна банка – сврха купопродаја земљишта
IV
Продајну цијену наведеног земљишта, купац са
којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 10 дана након закљученог уговора а
предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у
року од 8 дана уплате купопродајне цијене о чему
ће се сачинити записник о примопредаји.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-284/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

127.
На основу члана 20. Одлуке о поступку, условима и начину давања у закуп и привремено
коришћење јавних површина, пословних простора и гаража („Службени гласник општине Добој“,
број: 6/08), члана 30. и 66. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08) и члана 130. Пословника Скупштине општине
Добој („Службени гласник општине Добој“, број:
10/05 и 9/08), на сједници одржаној дана 16.06.2010.
године, Скупштина општине Добој донијела је:

ОДЛУКУ
о додјели пословног простора
Саобраћајном факултету у Добоју
Члан 1.
Саобраћајном факултету у Добоју – Универзитет у Источном Сарајеву додјељује се на коришћење
пословни простор у Ул. Краља Драгутина 66 и 68
(први спрат) који се идентификује на к.ч. 4922/2 КО
Добој за потребе рада и извођења наставе на факултету.
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Члан 2.
Пословни простор из става 1. ове одлуке
додјељује се на неодређено вријеме без обавезе
плаћања накнаде за кориштење истог.
Корисник пословног простора је обавезан у законом остављеном року измиривати све настале
обавезе по основу коришћења као што је: накнада за грађевинско земљиште, комунална накнада
и остале обавезе као што су телефон, струја, вода,
одвоз смећа и остало.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Добој да по уласку у посјед предметног простора са Саобраћајним
факултетом у Добоју-Источно Сарајево закључи
уговор о коришћењу пословног простора.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-238/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

128.
На основу члана 32. Статута Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број: 5/05) и члана 2. Упутства о процедурама за
именовање чланова Општинске изборне комисије,
Изборне комисије Града Бања Лука, Изборне
комисије Града Мостара и Изборне комисије Брчко
Дистрикта БиХ („Службени гласник РС“, број:
50/08), Скупштина општине Добој, на сједници
одржаној 16.06.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
о објављивању Јавног огласа за
именовање члана Општинске
изборне комисије Добој из
реда националних мањина
I
Скупштина општине Добој објављује Јавни
оглас за именовање једног члана Општинске из-
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борне комисије Добој из реда националних мањина
и утврђује сљедеће елементе:
1. Мјесто оглавашања
- у дневном листу „Ослобођење“,
- на огласној плочи општине Добој.
2. Услови које кандидат мора испуњавати
а) Општи услови:
- да је лице с правом гласа
- за члана Општинске изборне комисије не може
бити именовано лице: које се не може кандидовати у смислу члана 1.6 и 1.7 Изборног закона БиХ;
које је члан највишег извршно-политичког органа
политичке странке или коалиције; које је носилац
изборног мандата, или је члан извршног органа
власти, осим у случајевима предвиђеним чланом
2. тачка 12/4 Изборног закона БиХ; које је кандидат
за изборе на било који ниво власти; и којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду
изборних закона или прописа за коју је лично одговорно у посљедње четири године, рачунајући од
дана правоснажности Одлуке.
б) Посебни услови:
- да има пребивалиште у општини Добој,
- да има завршен правни факултет, односно
VII/1 степен стручне спреме друштвеног смјера
или завршену вишу школу, односно VI/1 степен
стручне спреме друштвеног смјера,
- да посједује искуство у провођењу избора.
3. Потребни документи
- пријава о учешћу на Јавном огласу,
- овјерен препис дипломе о завршеном факултету, односно вишој школи,
- фотокопија пријаве о пребивалишту на
подручју општине,
- оригинални доказ о потребном радном искуству у провођењу избора,
- увјерење о некажњавању (не старије од три
мјесеца),
- потписана изјава о националној припадности,
- потписана изјава да није члан извршног органа
странке/партије,
- фотокопија личне карте.
4. Рок за подношење пријаве
- Јавни оглас за подношење пријаве кандидата остаје отворен осам дана од дана њеног
објављивања
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5. Трајање мандата
- мандат именованог кандидата траје седам
година и тече од дана давања сагласности ЦИК-а
БиХ на акт о именовању члана Изборне комисије.
6. Потребна национална и сполна заступљеност
У односу на садашњу структуру именованих
чланова, новоименовани кандидат треба да је из
реда националних мањина.
II
Пријаве кандидата достављају се на адресу:
Скупштина општине Добој – Комисија за избор и
именовање чланова Општинске изборне комисије,
путем поште или директно на протокол општине
Добој.
Непотпуне пријаве, или поднесене ван утврђе
ног рока неће се разматрати,
III
Поступак по овом Јавном огласу провешће
Комисија именована Рјешењем Скупштине општине Добој: 01-013-347/08 од 26.08.2008. године.
IV
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука број: 01-013-557/08 од 24.12.2008. године.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-257/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

129.
На основу члана 3. Закона о владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/03 и 41/03), члана
30. Статута општине Добој („Службени гласник
општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), члана 10. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у установама чији је оснивач Скупштина општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број: 6/04), члана 129. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине

Добој је на сједници одржаној дана 16.06.2010. године, донијела:

ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса
за избор директора Центра
за социјални рад Добој
Члан 1.
Доноси се Одлука о расписивању јавног конкурса за избор директора Центра за социјални рад
Добој.
Члан 2.
Јавни конкурс за избор директора Центра
за социјални рад објавиће се у дневном листу
„Ослобођење“ и у Службеном гласнику Републике
Српске.
Члан 3.
За спровођење поступка на основу јавног конкурса за избор директора Центра за социјални рад
задужена је Комисија именована Рјешењем број:
01-013-43/09 од 19.02.2009. године („Службени
гласник општине Добој“, број: 2/09).
Члан 4.
Ова одлука биће објављена у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-291/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

130.
На основу члана 3. Закона о владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:25/03 и 41/03), члана
30. Статута општине Добој („Службени гласник
општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), члана 10. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у установама чији је оснивач Скупштина општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број: 6/04), члана 129. Пословника Скуп-
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штине општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој је на сједници одржаној дана 16.06.2010. године донијела:

ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса
за избор Управног одбора
ЈЗУ „Дом здравља“
Члан 1.
Доноси се Одлука о расписивању јавног конкурса за избор Управног одбора Јавне здравствене
установе Дом здравља.
Члан 2.
Јавни конкурс за избор Управног одбора
објавиће се у дневном листу „Ослобођење“ и у
Службеном гласнику Републике Српске.
Члан 3.

на општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број: 6/04), члана 129. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој је на сједници одржаној дана 16.06.2010. године донијела:

ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за
избор Надзорног одбора Радио Добоја
Члан 1.
Доноси се Одлука о расписивању јавног конкурса за избор Надзорног одбора ЈП Радио Добоја са
п.о.
Члан 2.
Јавни конкурс за избор надзорног одбора
објавиће се у дневном листу „Ослобођење“ и у
Службеном гласнику Републике Српске.
Члан 3.

За спровођење поступка на основу јавног конкурса за избор Управног одбора задужена је
Комисија за избор директора и чланова управних
одбора именована Рјешењем број: 01-013-43/09 од
19.02.2009. године („Службени гласник општине
Добој“, број: 2/09).

За спровођење поступка на основу јавног конкурса за избор чланова надзорног одбора задужена
је Комисија именована Рјешењем број: 01-013-43/09
од 19.02.2009. године („Службени гласник општине
Добој“, број: 2/09).

Члан 4.

Члан 4.

Ова одлука биће објављена у Службеном гласнику општине Добој.

Ова одлука биће објављена у Службеном гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-267/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

Број: 01-013-266/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

131.
На основу члана 3 Закона о владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/03 и 41/03), члана
30. Статута општине Добој („Службени гласник
општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), члана 10. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у установама чији је оснивач Скупшти-

132.
На основу члана 3. Закона о владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/03 и 41/03), члана
30. Статута општине Добој („Службени гласник
општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), члана 10. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у установама чији је оснивач Скупшти-
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на општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број: 6/04), члана 129. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој је на сједници одржаној дана 16.06.2010. године донијела:

ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса
за избор једног члана Надзорног
одбора ЈП СРЦ Преслица

Добој“, број: 2/2000), Скупштина општине Добој на
сједници одржаној од 16.06.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
о јавном превозу лица и ствари
у друмском саобраћају на
подручју општине Добој
I-основне одредбе
Члан 1.

Доноси се Одлука о расписивању јавног конкурса за избор једног члана Надзорног одбора ЈП
Спортско-рекреациони центар Преслица.

Одлуком о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Добој (у
даљем тексту Одлука), прописују се организација,
начин и услови обављања превоза лица и ствари у
друмском саобраћају.

Члан 2.

Члан 2.

Јавни конкурс за избор једног члана Надзорног
одбора објавиће се у дневном листу „Ослобођење“
и у Службеном гласнику Републике Српске.

Превоз лица и ствари у друмском саобраћају на
подручју општине Добој врши се као јавни превоз
лица и ствари уз накнаду, који је под једнаким условима доступан свим корисницима, осим болесним лицима која могу да угрозе здравље других
путника или лицима која су под дејством алкохола, других опојних средстава, животиње, лешеви,
експлозиви, предмети који могу повриједити, оштетити, упрљати или причинити штету на возилу,
лицима и стварима који се превозе.

Члан 1.

Члан 3.
За спровођење поступка на основу јавног конкурса за избор члана Надзорног одбора задужена
је Комисија именована Рјешењем број: 01-013-43/09
од 19.02.2009. године („Службени гласник општине Добој“, број: 2/09).

Члан 3.
Члан 4.
Ова одлука биће објављена у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-265/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

Јавни превоз лица и ствари на подручју општине Добој организује се као градски и приградски
превоз.
1) Градски превоз лица и ствари врши се на
подручју града, које је означено саобраћајним знаком подручја града,
2) Приградски превоз лица и ствари врши се
између два или више насељених мјеста на подручју
општине.
Члан 4.

133.
На основу члана 3. Закона о превозу у друмском
саобраћају Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 111/08) и члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине

Начин превоза лица на подручју општине Добој
врши се као јавни линијски и јавни ванлинијски
превоз:
1) Јавни линијски превоз лица на подручју општине Добој, врши се по регистрованом реду
вожње, уз накнаду и под једнаким условима,
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2) Јавни ванлинијски превоз лица и ствари на
подручју општине Добој, врши се уз накнаду ради задовољавања потреба корисника превоза,
утврђено уговором између превозника и наручиоца превоза.
II-услови за вршење превоза
Члан 5.
Јавни превоз лица и ствари у локалном друмском саобраћају на подручју општине Добој, могу
да обављају правна и физичка лица (превозници)
који испуњавају услове из Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 111/08), а која су
регистрована на подручју општине Добој.
III-превоз лица у јавном линијском друмском саобраћају
Члан 6.
Јавни превоз лица у линијском друмском
саобраћају у смислу ове одлуке обавља се као
градски и приградски превоз по усклађеном и регистрованом реду вожње и цјеновнику.
Члан 7.
Аутобуске
линије
приградског
превоза
усклађују се и региструју на основу Правилника
о критеријима, начину и поступку усклађивања и
регистрације приградских аутобуских линија на
подручју општине Добој, а у складу са даљинаром
и минималним временима вожње, Законом о
безбједности саобраћаја на путевима и општинском Одлуком о безбједности саобраћаја на путевима и овом одлуком.
Члан 8.
Правилник из претходног члана као и даљинар
и минимална времена вожње на приједлог надлежног органа општине за послове саобраћаја доноси
начелник општине Добој.
Члан 9.
Поступак усклађивања и регистрације приградских редова вожње, проводи надлежни орган за
послове саобраћаја општине Добој и о усклађеним

и регистрованим редовима вожње издаје рјешење
превозницима.
О регистрованим редовима вожње води се регистар код надлежног органа општине за послове
саобраћаја.
Члан 10.
Аутобуске линије приградског саобраћаја на
подручју општине Добој, усклађују се и региструју
према потребама корисника превоза и превозника
на период од пет (5) година.
Потребе за превозом корисници превоза путем
Мјесних заједница, предузећа, школа и других
установа подносе писмено захтјев за отварање аутобуске линије, а превозници директно надлежном
органу за послове саобраћаја, у правилу једном
годишње прије почетка поступка усклађивања.
Члан 11.
Изузетно од одредби члана 7. корисници превоза и превозници могу се писменим путем обратити Начелнику општине захтјевом за регистрацију
аутобуске линије тамо гдје се указала потреба за
превозом.
Начелник општине ће рјешењем привремено
регистровати ред вожње на основу захтјева из става 1. овог члана до завршетка поступка наредног
усклађивања редова вожње, само гдје нема регистрованих аутобуских линија.
Члан 12.
Број аутобуских линија, ред вожње, правац
(итинерер) кретања градског превоза, број и распоред стајалишта на траси, доноси надлежни општински орган за послове саобраћаја, имајући у
виду задовољење општих и посебних потреба корисника превоза.
Члан 13.
Избор једног или више превозника који ће
обављати јавни превоз лица у градском саобраћају,
извршиће се путем тендера сваке пете (5) године.
Тендерска документација поред осталих података обавезно ће имати садржане елементе набројане
у члану 12. и 15. Одлуке.
Након избора превозника Начелник општине и
превозници закључиће уговор о међусобним правима и обавезама.
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Ред вожње градског превоза региструје се на период од пет (5) година.
Члан 14.
У зони јавног линијског градског превоза лица
није дозвољен саобраћај јавном линијском приградском, подручном, републичком, међуентитетском
и међународном превозу лица, као и кориштење
градских стајалишта, изузев на путевима и улицама које представљају најкраћу везу са аутобуском
станицом, саобраћајним терминалом и полазно-долазним приградским стајалиштем.
Члан 15.
Аутобуси и зглобни аутобуси у јавном линијском
градском превозу, морају да испуњавају следеће
услове:
- морају бити једнообразно обојени бојом коју
одређује надлежни орган општине за послове
саобраћаја, а уз сагласност превозника,
- поред ознака прописаних Правилником о начину обиљежавања возила на бочним странама
аутобуси и зглобни аутобуси морају носити грб
града Добоја, чије димензије не могу бити мање од
200x200 мм,
- на чеоној и бочној страни поред улазних врата,
аутобуси морају да имају ознаку са бројем и називом линије,
- на аутобусима и зглобним аутобусима морају
бити јасно и видљиво означени улази и излази за
путнике,
- у унутрашњости аутобуса морају бити истакнуте важније одредбе о јавном реду и миру у возилу, мјеста за посебне категорије путника,
ознака улазник и излазних врата, цијена возних
карата и предвиђене казне за путнике затечене без
возне карте и слично,
- истицање рекламних порука на аутобусима не
смије да ремете и затварају ознаке за информисање
путника.

Члан 17.
Аутобуска стајалишта у градском превозу поред ознака предвиђених Законом о безбједности
саобраћаја имају стајалишне ознаке као што су:
- назив стајалишта
- број и назив линије
- извод из реда вожње
Аутобуско стајалиште може да садржи и графички приказ плана града и линија.
Члан 18.
Одјељење за просторно уређење одлучује о
врсти материјала, облику и боји стајалишних ознака које се односе на назив и број линије, као и
извод из реда вожње.
Члан 19.
Одобрење за псотављање и изградњу аутобуских стајалишта градског превоза издаје
Одјељење за просторно уређење уз претходно
прибављену сагласност надлежног органа за послове безбједности саобраћаја и надлежног органа
за послове саобраћаја општине.
Члан 20.
Приједлог за постављање аутобуских стаја
лишта градског превоза могу да дају корисници
превоза и превозници, писменим путем надлежном општинском органу за послове саобраћаја.
Члан 21.
Одобрење за постављање вертикалних и хоризонталних ознака, настрешница за путнике и слично на стајалиштима градског саобраћаја доноси
Одјељење за просторно уређење.
IV-јавни линијски приградски превоз лица

Члан 16.

Члан 22.

Аутобуска стајалишта су посебно изграђена и
на коловозу означена мјеста гдје се возила јавног
линијског градског превоза заустављају ради уласка и изласка путника.

Јавни линијски приградски превоз лица
обавља се на подручју општине Добој, а у изузетним случајевима и ван подручја општине без
заустављања и без пријема и испуста путника (каботажа).

Strana 98

Broj 4

SLU@BENI GLASNIK

Члан 23.
Редови вожње који транзитирају ван подручја
општине Добој, не могу имати уписана стајалишта
и времена ван подручја општине Добој.

Локација полазних и долазних стајалишта у
насељеним мјестима ван града на територији општине Добој, одређује надлежни орган за послове саобраћаја из сагласности Мјесне заједнице
и прибављене сагласности органа за послове
безбједности саобраћаја.

Члан 24.
Аутобуске линије у приградском саобраћају
могу се усклађивати и регистровати само на путевима који испуњавају услове наведене у Закону о
безбједности саобраћаја.
Члан 25.
Аутобуси у јавном линијском приградском
превозу лица, морају да испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају
и Правилником о издавању лиценце за возило и
испуњавању техничко-експлоатационих и еколошких услова за возило којим се врши превоз.
Поред услова из става 1. овог члана у
унутрашњости возила морају бити истакнута
обавјештења о јавном реду и миру у возилу.
Члан 26.
Аутобуска стајалишта приградског превоза су
посебно изграђена и саобраћајним знаком означена
мјеста гдје се заустављају аутобуси ради уласка и
изласка путника.
Аутобуска стајалишта поред ознака из става 1.
овог члана морају имати ознаку назива стајалишта
и извод из реда вожње.
Члан 27.
Приједлог за изградњу аутобуског стајалишта
јавног линијског приградског превоза даје орган
надлежан за послове саобраћаја, корисници превоза и превозници.

Члан 29.
Посада аутобуса у јавном линијском градском и
приградском превозу лица дефинисана је законом
о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/08) и Правилником о начину обављања послова и задатака чланова посаде моторног возила.
Члан 30.
Лица која се превозе јавним линијским градским и приградским превозом дужни су да се
понашају у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају и другим законским одредбама
које регулишу ову област.
V-јавни превоз лица у ванлинијском друмском саобраћају
Члан 31.
Јавни превоз лица у ванлинијском друмском
саобраћају на подручју општине Добој, обавља
се у складу са одредбама чланова 43-46. Закона о
превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/08) и Општинске
одлуке о безбједности саобраћаја, када се превоз
обавља аутобусима и минибусима.
Члан 32.
Услови, начин и организација такси превоза на
подручу општине Добој, регулисат ће се посебном
одлуком.

Члан 28.
Улазак лица у аутобус и њихов излазак у јавном
линијском приградском превозу на територији општине Добој, врши се на аутобуским стајалиштима
и терминалима уписаним у регистроване редове
вожње аутобуских линија.
Полазно и долазно аутобуско стајалиште, односно терминал на подручју града одређује се у улици Светог Саве бб (БП „ЕНЕРГОПЕТРОЛ“ Добој).

Члан 33.
Јавни превоз лица на подручју општине Добој, није дозвољен запрежним возилима,
пољопривредним машинама, мотоциклима са приколицом и троциклима на моторни и други погон.
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VI-јавни превоз ствари у ванлинијском друмском саобраћају
Члан 34.
Јавни превоз ствари у ванлинијском друмском
саобраћају на подручју општине Добој, обавља се
у складу са одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике
Српске“, број: 111/08).
Члан 35.
Јавни превоз ствари у друмском саобраћају на
подручју општине Добој, није дозвољен запрежним возилима, пољопривредним машинама, мотоциклима са приколицом и трициклом на моторни
и други погон.
VIII-инспекцијски надзор
Члан 36.
Послове општинског инспекцијског надзора
над спровођењем ове одлуке врши општински
инспектор саобраћаја и Комунална полиција, по
овлаштењима органа у складу са одредбама Закона
о комуналној полицији.
IX-казнене одредбе
Члан 37.
1) Новчаном казном од 1.000,00 до 3.000,00 КМ
казнит ће се надлежни орган јединице локалне самоуправе, ако поступи супротно одредбама члана
9. Одлуке,
а) одговорно лице у правном лицу казнит ће се
од 500,00 до 1.000,00 КМ, ако поступи супротно
одредбама члана 9. Одлуке.
Члан 38.
1) Новчаном казном од 1.000,00 до 2.500,00 казнит ће се за прекршај превозник и друго правно
лице које:
а) врши превоз, а не испуњава или престане да
испуњава опште и посебне услове за вршење превоза (члан 5. Одлуке и члан 6. члан 7. став 1. члан 8
до 10 Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске),

б) за прекршај из става 1. овог члана казнит ће
се и одговорно лице новчаном казном од 100,00 до
300,00 КМ,
в) за прекршај из члана 5. Одлуке и члана 8-10 –
Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, казнит ће се возач новчаном казном од
50,00 до 100,00 КМ.
Члан 39.
1) Новчаном казном од 500,00 до 1,500,00 КМ,
казнит ће се за прекршај превозник или друго
правно лице које:
а) врши превоз на аутобуској линији за коју не
посједује регистрован ред вожње и цјеновник услуга,
б) не почне или неуредно врши линијски превоз лица, обустави вршење линијског превоза лица
(члан 4. став 1.),
в) непрописно врши ванлинијски превоз лица
(члан 4. став 2),
г) не обезбједи превоз путника након прекида
вожње због квара на возилу,
д) уколико поступа у супротности са чланом 14.
Одлуке,
ђ) ако обавља приградски превоз и уласком у
градску зону и доласком у градску зону, мијења
релацијску таблу и и наставља превоз као градски,
е) ако врши превоз у јавном линијском превозу
супротно члану 15. Одлуке,
ж) ако поступа супротно одредбама члана 22.
Одлуке,
з) казнит ће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 100,00 до 300,00 КМ, ако
се у аутобусу којим обавља превоз на аутобуској
линији не налази ред вожње или цјеновник,
и) посада аутобуса ако не изда возну карту, казнит ће се новчаном казном од 100,00 до 150,00 КМ.
Члан 40.
1) Новчаном казном од 500,00 до 1.500,00 КМ
казнит ће се за прекршај правно лице ако пусти у
јавни саобраћај аутобус који не испуњава услове из
члана 25. Одлуке став 1 и 2,
а) одговорно лице у правном лицу казнит ће се
новчаном казном од 300,00 до 500,00 КМ.
Члан 41.
1) Новчаном казном од 300,00 до 1.000,00 КМ
казнит ће се за Прекршај превозник и друго правно
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лице које одбије да прими на превоз лице и ствари
супротно члану 2. Одлуке,
а) ако прима путнике супротно члану 16. Одлуке.
б) казнит ће се возач новчаном казном од 50,00
до 150,00 КМ, ако поступи супротно члану 2. Одлуке.

Члан 2.
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 1. ове одлуке.
Члан 3.

Члан 42.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о јавном превозу лица и ствари у друмском
саобраћају на подручју општине Добој, број: 01013-110/05 од 07.06.2005. године.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-260/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

134.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05 и
18/06)), члана 30. и 66. Статута општине Добој
(„Сл. гласник општине Добој“, број 5/05 и 3/08) и
члана 130. Пословника Скупштине општине Добој
(„Сл. гласник општине Добој“, број 10/05 и 9/08),
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној
16. јуна 2010. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о одређивању висине закупнине
за Центар за промоцију европских
вриједности „Еуроплус“ Добој
Члан 1.
Овом одлуком одређује се закупунина у
мјесечном износу од 0,10 КМ по 1 м2, почев од
01.01.2010. године за Центар за промоцију европских вриједности „Еуроплус“ Добој, за пословни простор у улици Немањиној број 6, површине
90,20 м2, у износу од 9,02 КМ.
На горе наведени износ закупнине додаће се порез на додату вриједност као и друге накнаде које
произилазе по основу кориштења пословног простора.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-250/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

135.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04 и 42/05),
члана 30. став 1. алинеја 11. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05)
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној
дана 16. јуна 2010. године, донијела је:

ОДЛУКУ
о утврђивању критерија
за кориштење средстава за
финансирање подстицаја
у пољопривреди
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се критеријуми, начин и поступак расподјеле буџетских средстава са
буџетске позиције 150 017 „Средства за учешће у
финансирању подстицаја у пољопривреди, економски код 614 300 у укупном износу 300.000,00 КМ.
Члан 2.
Под појмом „подстицајна средства“ подразуми
јевају се новчана средства планирана буџетом општине Добој, која се исплаћују пољопривредним
произвођачима (физичким и правним лицима), која
обављају пољопривредну производњу и који имају
пребивалиште, односно сједиште на подручју општине Добој.
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Члан 3.
Право на остваривање подстицајних средстава
имају сва физичка и правна лица која благовремено
поднесу захтјев и испуне услове прописане овом
одлуком.
Члан 4.
Средства се додјељују на основу јавног позива
објављеног у средствима јавног информисања, web
сајту и огласној табли општине Добој.
Члан 5.
Подстицајна
средства
се
додјељују
пољопривредним произвођачима за подизање
дугогодишњих засада воћа, стимулисање биљне
производње на отвореном и затвореном простору, подстицаје за сточарство, пчеларство, подршку
пројектима руралном развоја, набавку механизације,
за едукацију, посјете сајмовима, изложбама, подршку раду Удружења пољопривредника и младих
пољопривредника, као и интервенције за ванредне
потребе у пољопривреди.
Члан 6.
Планирана средства за подстицаје ће се
расподијелити на сљедећи начин:
1. Воћарство у износу од 45.000,00 КМ; (новозасновани воћњаци и одржавање старих воћњака),
- јабучасто и коштичаво воће, за воћњаке минималне површине 0,1 ха висина подстицаја износи
1,00 КМ по садници,
- винова лоза, минимална површина 0,05 ха, висина подстицаја 0,7 КМ по чокоту,
- јагодичасто воће, минимална површина 0,05
ха, висина подстицаја 200 КМ за минималну површину,
- одржавање засада заснованих у претходне три
године са минималном површином 0,20 ха а висина подстицаја износи 500 КМ/ха.
2. Повртларство у износу од 45.000,00 КМ, пластеничка и њивска производња,
- производња поврћа у затвореним просторима, подстицаји за подизање нових пластеника 2,00
КМ/м² односно стакленика у износу 3,00 КМ/м² и
подстицаји за старе пластенике 0,50 КМ/м², (минимална површина 100м², савремена конструкција),
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- производња поврћа на отвореном: за
производњу краставца, паприке, парадајза на
минималној површин 0,05ха, висина подстицаја
2.000,00 КМ/ха, производња осталог поврћа на
минималној површини 0,1 ха, висина подстицаја
1.000,00 КМ/ха.
3. Сточарство у износу 60.000,00 КМ,
- подстицај за узгој јуница (матична евиденција
са производним подацима) у висини 100,00 КМ/
грлу,
- подстицај за узгој квалитетних приплодних
назимица (матична евиденција) у висини 50,00
КМ/грлу,
- подстицај за узгој квалитетних приплодних
двизица (овце које се први пут јагње) и јарица са
оригиналним маркицама у висини 30,00 КМ/грлу,
матично стадо минимално 20 грла.
4. Пчеларство у износу од 20.000,00 КМ, минималан број кошница 10 (савремени тип кошница,
чланство у Удружењу пчелара), висина подстицаја
5,00 КМ/друштву.
5. Механизација у износу 35.000,00 КМ,
подстицај за куповину нове пољопривредне
механизације у висини 5% од вриједности купљене
машине.
6. Средства за подршку пројектима руралног
развоја у износу од 35.000,00 КМ (производња традиционалних производа, очување старих заната и
народне радиности, подстицање пројеката сеоског
туризма као и осталих пројеката који доприносе
квалитету живота на селу).
7. Удружења пољопривредних произвођача у
износу од 10.000,00 КМ.
8. Средства за спровођење едукације у износу
од 5.000,00 КМ.
9. Средства за посјете и сајмове у износу од
5.000,00 КМ, (на основу захтјева са детаљном
спецификацијом трошкова).
10. Средства за младе пољопривреднике у износу од 15.000,00 КМ.
11. Интервенције за ванредне потребе у
пољопривреди у износу од 25.000,00 КМ (штете
усљед елементарних непогода, дивљачи, клизишта, краткорочне помоћи и сл.) Подстицајна сред-
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ства се одобравају кориснику на основу комисијске
оцјене оправданости захтјева.
Члан 7.
Подношење захтјева ће се вршити у надлежном
општинском органу гдје ће подносиоци захтјева
попунити пријавни лист у коме ће бити тачно назначене врсте производње за које се подноси захтјев
и неопходна документација за сваку производњу
посебно.
Члан 8.
Испуњеност услова за остварење подстицаја,
по сваком појединачном захтјеву и приједлог
за
расподјелу
средстава
пољопривредних
произвођачима утврђује Комисија за расподјелу
средстава намијењених за финансирање подстицаја
у пољопривреди на територији општине Добој
именована од стране Начелника општине.
Члан 9.
Комисија врши процјену о испуњености услова за остваривање подстицаја након утврђивања
чињеничног стања на терену као и за основу увида
у сљедећу документацију:
- Посједовни лист; (утврђени минимуми површина),
- рачун о инвестираним средствима,,
- декларација о квалитету садног материјала,
- копија пасоша за свако одгојено грло,
- потврда о упису у регистар произвођача расплодних грла,
- потврда надлежне ветеринарске службе о проведеним ветеринарско-санитарним мјерама,
- потврда о упису у регистар пољопривредних
газдинстава.
Члан 10.
Подстицајна средства се додјељују пољоприв
редним произвођачима само једном у току производне године, искључиво за производњу обављану
на подручју општине Добој.
Члан 11.
Исплата подстицајних средстава се врши на
текући или жиро рачун подносиоца захтјева,
(до утрошка расположивих средстава) а контро-

лу утрошка одобрених средстава континуирано обавља Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, односно Одсијек за пољопривреду.
Члан 12.
Одлука о расподјели средстава објавиће се у
„Службеном гласнику општине Добој“ web сајту и
на огласној табли општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-289/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

136.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 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 16.06.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
о продужењу важења уговора
између општине Добој и
„Слобода“ ДОО Добој
Члан 1.
Продужава се важење Уговора о повјеравању
послова наплате таксе за паркирање, контроле
паркирања и одржавања паркинг простора, број:
02-022-1-820/08 од 17.03.2008. године закљученог
између општине Добој и ТПУП за запошљавање
инвалидних лица „Слобода“ ДОО Добој до избора новог пружаоца услуга у складу са Законом о
јавним набавкама.
Члан 2.
Овлашћује се Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције да покрене поступак избора пружаоца услуга наплате таксе за паркирање,
контроле паркирања и одржавања паркинг простора у складу са процедуром прописаном Законом о
јавним набавкама.
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Члан 3.

Члан 3.

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

Мијења се члан 2. Одлуке о оснивању Дома
здравља Добој и гласи: „Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Добој оснива се за подручје
општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-258/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

137.
На основу члана 5. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07), члана 43. и 55. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“,
број: 106/09), и члана 30. Статута Општине Добој
(„Службени глсник Општине Добој број: 5/05. и
3/08), Скупштина општине Добој, на сједници
одржаној дана 16. јуна 2010. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о
оснивању Дома здравља Добој
Члан 1.
Констатује се да је Одлуком о оснивању Дома
здравља Добој број: 01-012-2-13-11/94. од 02. новембра 1994. године („Службени гласник општине
Добој“, број: 3/94) Скупштина општине Добој основала Дом здравља Добој средствима у државној
својини која су чинила основна средства бивши
ООУР-а Дома здравља Добој и исти је уписан у
регистар код Основног суда у Добоју – број регистарског улошка суда 1-3133-00, ознака уписника:
У/I-3/95, рјешење од 02. јануара 1995. године.
Члан 2.
Овом одлуком о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Дома здравља Добој врши се
усклађивање организације рада установе са одредбама Закона о систему јавни служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07) и одредбама Закона о здравственој заштити („Службени
гласник Републике Српске“, број: 106/09).

Члан 4.
Мијења се члан 3. Одлуке о оснивању и гласи:
Назив установе је: Јавна здравствена установа
„Дом здравља“ Добој.
Скраћени назив је: ЈЗУ „Дом здравља“ Добој
Сједиште је у Добоју, ул. Немањина број: 18.
Члан 5.
У одредбама члана 4. до 22. и поднасловима
одјељака Одлуке о оснивању ријечи „Дом здравља“
се замјењују ријечима ЈЗУ „Дом здравља Добој“ у
одговарајућим падежним облицима.
На крају реченице брише се тачка и додаје текст:
„са статусом јавне здравствене установе“.
Члан 6.
У члану 5. Одлуке о оснивању додаје се став
(1) који гласи: „ЈЗУ „Дом здравља“ Добој послује
средствима у државној својини“.
Досадашњи став 1. и 2. постају 2. и 3.
Члан 7.
Мијења се члан 6. Одлуке о оснивању и гласи:
„Дјелатност ЈЗУ „Дом здравља“ Добој је:
85.12
85.121
85.122
85.13 85.130
85.14
85.141
		
		
81.142
85.143

Медицинска пракса
Директна медицинска пракса
Здравствена превентивна пракса
Стоматолошка пракса
Остала здравствена заштита
Самостална
здравствена дјелатност, коју не
врше болнице и доктори медицине
Алтернативна медицина
Остали видови здравствене заштите

У оквиру регистрованих дјелатности ЈЗУ „Дом
здравља“ Добој организује примарну здравствену заштиту по моделу породичне медицине и
обезбјеђује: породичну медицину, хитну медицинску помоћ, консултативно-специјалистичку
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заштиту дјеце и жена, дјечију, превентивну и општу стоматологију, хигијенско-епидемиолошку
дјелатност, ампулиране лијекове, лабораторијску
дијагностику, РТГ и ултразвучну дијагностику,
физикалну рехабилитацију, ментално здравље и
потребан санитетски материјал.
Члан 8.
У члану 7. Одлуке о оснивању број: „2.640.385
динара“ замјењује се бројем: „2.530.986 КМ“, а став
(3) мијења се и гласи:
ЈЗУ „Дом здравља“ Добој остварује финансијска
средства од:
а) Фонда,
б) буџета Републике и буџета Општине,
в) корисника здравствене заштите,
г) осигуравајућих организација,
д) научне и научно-истраживачке дјелатности,
ђ) других извора (донације, продајом услуга на
тржишту и других активности у складу са законом).
Члан 9.
У члану 8. Одлуке о оснивању додаје се став 2.
и 3. који гласе:
(2) Оснивач обезбјеђује средства за остваривање
здравствене заштите од интереса за грађане на
територији општине Добој, за коју је ЈЗУ „Дом
здравља“ Добој основана, у складу са одредбама
Закона о здравственој заштити.
(3) Оснивач разматра и усваја годишњи извјештај
о пословању и годишњи обрачун.
Члан 10.
Мијења се члан 12. Одлуке о оснивању и гласи:
„Органи ЈЗУ „Дом здравља“ Добој су Управни одбор и директор“.
Члан 11.
Мијења се члан 13. Одлуке о оснивању и гласи:
(1) Управни одбор ЈЗУ „Дом здравља“ Добој
именује и разрјешава оснивач, по законом утврђеној
процедури, путем поступка јавне конкуренције.

(2) Управни одбор броји три члана.
(3) Запослени у ЈЗУ „Дом здравља“ Добој не
могу бити чланови Управног одбора.
(4) Чланови Управног одбора се именују на
период од четири године, уз могућност поновног
именовања.
(5) Предсједник Управног одбора бира се
између чланова Управног одбора на конститутивној
сједници.
Члан 12.
Мијења се члан 14. Одлуке о оснивању и гласи:
Управни одбор:
(1) Доноси Статут ЈЗУ „Дом здравља“ Добој, уз
сагласност оснивача,
(2) Одлучује о пословању,
(3) Разматра и усваја извјештај о пословању и
годишњи обрачун,
(4) Доноси програм рада и финансијски план,
(5) Одлучује о коришћењу средстава, у складу
са Законом и Статутом,
(6) Одлучује у другом степену о правима и обавезама радника,
(7) Одлучује о задужењу ЈЗУ „Дом здравља“
Добој,
(8) Утврђује цијене здравствених услуга које
пружа ЈЗУ „Дом здравља“ Добој а које нису
утврђене уговором са Јавним фондом за здравствено осигурање.
(9) Доноси план набавке медицинске и друге
опреме,
(10) Доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника,
(11) Одлучује о набавци и отуђењу основних
средстава,
(12) Доноси одлуку о издавању у закуп простора и опреме и одређује закупнину,
(13) Доноси Пословник о раду Управног одбора,
(14) Одлучује о отпису ненаплативих и заста
рјелих потраживања.
Члан 13.
У члану 16. Одлуке о оснивању у алинеји пет
ријеч „предлаже“ замјењује се ријечју „доноси“, а у
алинеји шест ријечи „ и надзорног одбора“ се бришу.
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Члан 14.
У Одлуци о оснивању поднаслов 3. „Надзорни
одбор“ замјењује се ријечима „Вршење надзора“.
Члан 15.
Мијења се члан 17. Одлуке о оснивању и гласи:
„Управни надзор и надзор над законитошћу рада ЈЗУ „Дом здравља“ Добој врши надлежни орган
управе у складу са законом и овом одлуком“.
Члан 16.
У одлуци о оснивању бришу се одредбе члана
18. и 19.
Члан 17.
У члану 20. Одлуке о оснивању бришу се ријечи:
„и чланова Надзорног одбора“.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-249/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

138.
На основу члана 30. став 1. алинеја 18. Статута општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број 5/05. и 3/08.) и члана 13. став 1. Одлуке о признањима и наградама („Службени гласник
општине Добој“, број 1/02.) Скупштина општине
Добој, на сједници од 16. јуна 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
о додјељивању признања и
награда у 2010. години
Члан 1.
За допринос општем значају у свим областима
рада и стваралаштва за изузетне заслуге у области науке, културе, спорта, те за изузетно хумана

дјела, додјељује се плакета, амблем и новчана награда.
Члан 2.
I ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ ДОБОЈ, додјељује се:
1. МИЛЕНКУ ФИЛИПОВИЋУ - постхумно
- за изузетне заслуге и успјешне резултате у области основног образовања и васпитања.
2. ЈЗУ АПОТЕКА “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
ЗМАЈ” ИЗ ДОБОЈА
за значајно ангажовање и финансијска
улагања у развој производње галенских препарата
и пружање фармацеутских услуга становништву
општине Добој.
II АМБЛЕМ ОПШТИНЕ ДОБОЈ, додјељује се:
1. МБА – КОМ. Д.О.О. ДОБОЈ
за допринос развоју спорта и физичке културе на подручју општине.
2. КЛУБУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
ДОБОЈ
- за допринос развоју међуљудских и међуна
ционалних односа и значајан допринос развоју и
толеранције међу грађанима.
III НОВЧАНА НАГРАДА у износу од по
3.000,00 КМ , додјељује се:
1. ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „МАРКОС ПОРТУГАЛ“ ДОБОЈ
- за изузетне дугогодишње резултате у области
музичког образовања ученика музичке школе на
републичким и међународним такмичењима, гдје
као млади ствараоци из области образовања и културе достојно представљају општину Добој.
2. СКПД „ЛАЗАРИЦЕ“ ИЗ СТАНАРА
- за његовање и чување традиција и народних
обичаја, и развоју културног стваралаштва и масовности окупљања младих.
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Члан 3.
Уручење признања и награда из члана 2. ове одлуке извршиће се на Свечаној академији, која ће се
одржати поводом Дана општине Добој - 28. јуна
2010. године.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-237/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

139.
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) и члана 129. Пословника општине
Добој („Службени гласник општине Добој“, број:
10/05), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 16.06.2010. године донијела:

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке
о прихватању понуде
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о прихватању понуде Ћурчић Драгице из Новог Сада за куповину некретнина број: 01-013-331/07 од 29.06.2007. године.

140.
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 2. Одлуке о извршењу буџета општине Добој за
2010. годину (‘’Службени гласник општине Добој’’
број 10/09), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 16. јуна 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
Члан 1.
Одобрава се прерасподјела средстава између
потрошачких јединица 0028 120 Начелник општине и 0028 150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности у износу од 100.000 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
<<250.000 КМ >> замјењује се износом <<150.000
КМ>>;
0028 150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
У дијелу Текуће помоћи:
- на броју рачуна контног плана група 614 300,
подекономски код 150 011 Средства за финансирање
физичке клутуре, износ <<300.000 КМ >> замјењује
се износом <<400.000 КМ>>;

Члан 2.
Члан 3.

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

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-256/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

Број: 01-013-252/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

Broj 4

Strana 107

SLU@BENI GLASNIK

141.
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 2. Одлуке о извршењу буџета општине Добој за
2010. годину (‘’Службени гласник општине Добој’’
број 10/09), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 16. јуни 2010. године , доноси

142.
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 2. Одлуке о извршењу буџета општине Добој за
2010. годину (‘’Службени гласник општине Добој’’
број 10/09), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 16. јуна 2010. године , доноси

ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава

ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава

Члан 1.

Члан 1.

Одобрава се прерасподјела средстава између
потрошачких јединица 0028 120 Начелник општине и 0028 150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности у износу од 59.000,00 КМ.

Одобрава се прерасподјела средстава између
потрошачких јединица 0028 150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и 0028 510 Центар
за култуту и образовање у износу од 32.000 КМ.

Члан 2.

Члан 2.

Средства распоређена Одлуком о буџету општине Добој за 2010. годину прерасподијелиће се
на следећи начин:

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
<<150.000 КМ >> замјењује се износом <<91.000
КМ>>;

0028 150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
У дијелу Текући трошкови:
- на броју рачуна контног плана група 614 200,
подекономски код 150 029 Подршка – грантови
привредним активностима на руралном подручју,
износ <<400.000 КМ>> замјењује се износом
<<368.000 КМ>>;

0028 150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
У дијелу Текуће помоћи:
- на броју рачуна контног плана група 614 300,
подекономски код 150 015 Средства за учешће
у финансирању вјерских организација, износ
<<100.000 КМ >> замјењује се износом <<159.000
КМ>>;

0028 510 Центар за културу и образовање
У дијелу Текући трошкови:
- на броју рачуна контног плана група 613
700, подекономски код 510 008 Трошкови текућег
одржавања, износ <<4.000 КМ >> замјењује се износом <<36.000 КМ>>;

Члан 3.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-248/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

Број: 01-013-253/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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143.
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), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 16. jуна 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава

144.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске “, број 101/04, 42/05, 118/05 и 20/07 )
члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број 05/05 и 03/08) и члана 129.
Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој” број 10/05 и 09/08 ) ,
Скупштина општине Добој на сједници одржаној
дана 16. јула 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.

Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у
износу од 59.000,00 КМ Црквеној општини Осредак на име финансијске помоћи за изградњу Храма
Пресвете Богородице у Љебу.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава
у износу од 24.300,00 КМ на име Каритас Врхбосанске надбискупије Сарајево у циљу реализације
пројекта „Кућна скрб старијих и болесних Добој”
Члан 2.

Члан 2.
Одобрена средства ангажоват ће се из буџета
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу
0028 150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, група конта 614 300, подекономски
код 150 015 Средства за учешће у финансирању
вјерских организација.
Члан 3.
Реализација одлуке извршиће се преносом средстава на жиро рачун Црквене општине Осредак,
број 562-005-00004754-53 код НЛБ Развојне банке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-251/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу
614 00 група 614 200 под економски код 190 001
– средства за реализацију активности рјешавања
проблематике избјеглог и расељеног становништва
и повратникса.
Члан 3.
Реализација Одлуке извршит ће се преносом
средстава на жиро рачун Каритаса Врхбосанске
надбискупије Сарајево у 4 (четири) рате од по
6.075,00 КМ у 2010. години.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-259/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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145.
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),Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 16. јуна 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава
у износу од 28.970,63 КМ за Центар за промоцију
европских вриједности ‘’ЕУРОПЛУС’’ на име
финансијске помоћи неопходне за рад Центра.
Члан 2.
Одобрена средства ангажоват ће се из буџета
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу
0028 150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, група конта 614 300, подекономски
код 150 013 Средства за учешће у финансирању
друштвених организација и удружења грађана.
Члан 3.
Реализација одлуке извршиће се преносом
средстава на жиро рачун Центра за промоцију европских вриједности ‘’ЕУРОПЛУС’’, број567-54319018951-05 код Volksbank.

146.
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),Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 16. јуна 2010. године , доноси

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у
износу од 100.000,00 КМ и то:
- Фудбалском клубу ‘’Слога’’ Добој 70.000,00 КМ
- Остали фудбалски клубови
20.000,00 КМ
- Остали спортови
10.000,00 КМ
на име финансијске помоћи за рад и функцио
нисање у 2010. години.
Члан 2.
Одобрена средства ангажоваће се из буџета
општине Добој и теретиће потрошачку јединицу
0028 150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, група конта 614 300, подекономски
код 150 011 Средства за финансирање физичке клутуре.
Члан 3.

Члан 4.

Реализација одлуке извршиће се преносом средстава на жиро рачуне спортских клубова.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.

Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.

Број: 01-013-254/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-247/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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147.
На основу члана 15. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 112/06), члана 30. став
1 алинеја 2. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника Скупштине општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05
и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 16.06.2010. године доноси:

ОДЛУКУ
о давању у закуп неизграђеног
градског грађевинског земљишта
Члан 1.
Даје се у закуп неизграђено градско грађевинско
земљиште означено са к.ч. 5342/4 и к.ч. 5342/1 што
по старом премјеру одговара к.ч. 767/3 КО Добој
укупне површине 39.257 м² ФК „Слога“ Добој у
сврху изградње новог стадиона и пратећих инфраструктурних садржаја у складу с Одлуком СО
Добој о изради урбанистичког пројекта „Комплекс
стадиона Слога“ из 2007. године.
Члан 2.
У вријеме трајања закупа на непокретности из
члана 1. ове одлуке утврђује се у трајању од 99 (деведесет девет) по цијени од 0,10 КМ за једну годину.

Broj 4

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 16. јуна 2010. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Центра за соција
лни рад 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: 01-013-276/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, 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 16. јуна 2010. године, доноси

Члан 3.

ЗАКЉУЧАК

На основу ове одлуке овлашћује се начелник
општине да са предсједником ФК „Слога“ Добој
закључи уговор о закупу за наведене непокретности у складу са овом одлуком на основу којег
уговора ће се ближе регулисати међусобна права
и обавезе.

1. Усваја се Програм рада Центра за социјални
рад Добој за 2010. годину.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-288/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада
Центра за социјални рад Добој за 2010. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-277/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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150.
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 16. јуна 2010. године, доноси

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 16. јуна 2010. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извјештај о раду ЈП СРЦ „Преслица“ 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: 01-013-278/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

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 16. јуна 2010. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада ЈП СРЦ „Преслица“
Добој за 2010. годину.
2. Саставни дио закључка чини Програм рада
ЈП СРЦ „Преслица“ Добој за 2010. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-273/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

1. Усваја се Информација о утрошку електричне енергије за јавну расвјету за период јануар –
април 2010. године.
2. Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове да настави са активностима усмјереним
на рационализацији електричне енергије за јавну
расвјету.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-272/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, 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 16. јуна 2010. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању процеса израде – допуне Стратегије интегрисаног локалног
развоја (ИЛДП) општине Добој.
2. Овлашћује се Начелник општине Добој Обрен Петровић и предсједник Скупштине општине
Добој Енес Суљкановић да закључе Споразум о
партнерству са Невладиним сектором на подручју
општине Добој кога представља потпредсједница
Партнерске групе за општински развој Драгана
Молдован.
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3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-271/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, 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 16. јуна 2010. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању наркоманије
на подручју општине Добој.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-270/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

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 16. јуна 2010. године, доноси

Broj 4

156.
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 16. јуна 2010. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о рјешавању канализационог система у мјесним заједницама: Велика Буковица, Мала Буковица, Буковачке Чивчије,
Трњачани и Кладари.
2. Мјесне заједнице: Велика Буковица, Мала
Буковица, Буковачке Чивчије, Трњачани и Кладари ће изабрати Грађевински одбор за изградњу
канализационог система на подручју наведених
мјесних заједница.
3. Грађевински одбор ће провести поступак
ревизије претходне пројектне документације за
изградњу канализације, или ће провести поступак
израде нове пројектне документације. Општина
Добој ће пружити стручну и материјалну помоћ
Грађевинском одбору за израду пројектно-планске
документације.
4. Грађевински одбор ће на основу израђеног
пројекта обратити се надлежном Министарству
РС за помоћ у финансирању и наставку изградње
канализационог система у поменутим мјесним
заједница.
5. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.

ЗАКЉУЧАК

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

1. Усваја се Информација о упису ученика у
први разред основне школе за школску 2010/2011.
годину на подручју општине Добој.

Број: 01-013-268/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-269/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

157.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) члана 136. и 156. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој», број 10/05 и 9/08.), а након разматрања
приједлога Одлуке о одобравању „Грађпромету“
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Д.О.О. Добој плаћање ренте и трошкова уређења
грађевинског земљишта одложено на 5 година,
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној
16. јуна 2010. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Одбија се приједлог Одлуке о одобравању
„Грађпромету“ Д.О.О. Добој плаћање ренте и
трошкова уређења грађевинског земљишта одложено на 5 година.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Добој“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-262/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

158.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 112/06) и члана 30.
Статута Општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05), рјешавајући по захтјеву
Урумовић Милке из Добоја и Удружења „Вања II“
Добој из Добоја, за утврђивање права власништва
на грађевинском земљишту у државној својини на
коме је изграђена зграда без права кориштења ради
грађења, Скупштина општине Добој на сједници
одржаној дана 16.06.2010. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ право власништва у корист
Урумовић Милке из Добоја и Удружења „Вања II“
Добој из Добоја на земљишту означеном са:
- к.ч. број 5499/4 Управна зграда-економско двориште, површине 37 м², уписана у пл. број 721 К.О.
Добој, а што одговара по старом премјеру к.ч. број
779/4 Управна зграда-економско двориште, површине 37 м², уписана у зк. ул. број 1329 К.О. Добој,
као градитељима стамбено-пословног објекта
изграђеног на грађевинском земљишту означеном
са:
- к.ч. број 5500/1 кућиште-двориште, површине
171 м², уписана у пл. број 948 К.О. Добој, а што одговара по старом премјеру к.ч. број 780/2 кућиштедвориште, површине 171 м², уписана у зк.ул. број
3622 К.О. Добој,
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- к.ч. број 5501/1 кућиште, њива 1. класе, површине 147 м², уписана у пл. број 948 К.О. Добој, а
што одговара по старом премјеру к.ч. број 780/13
кућиште, њива 1. класе, површине 147 м², уписана
у зк.ул. број 3622 К.О. Добој,
- к.ч. број 5502/3 кућиште, њива 1. класе, површине 16 м², уписана у пл. број 948 К.О. Добој, а
што одговара по старом премјеру к.ч. број 780/8
кућиште, њива 1. класе, површине 16 м², уписана у
зк. ул. број 3622 К.О. Добој,
- к.ч. број 5503/4 Џемала Биједића, двориште, површине 156 м², уписана у пл. број 6057 К.О.
Добој, а што одговара по старом премјеру к.ч. број
780/11 Џемала Биједића, двориште, површине 156
м², уписана у зк. ул. број 1470 К.О. Добој и
- к.ч. број 5503/5 Џемала Биједића, двориште, површине 142 м², уписана у пл. број 6127 К.О.
Добој, а што одговара по старом премјеру к.ч. број
780/12 Џемала Биједића, двориште, површине 142
м², уписана у зк. ул. број 1733 К.О. Добој.
2. Урумовић Милка из Добоја и Удружење
„Вања II“ Добој из Добоја дужни су платити у корист буџета општине Добој:
- накнаду за уређење грађевинског земљишта у
износу од 123.760,00 КМ и
- накнаду за природне погодности-ренту за
објекат у износу од 48.796,80 КМ.
3. На парцели к.ч. број 779/4 Управна зградаекономско двориште, површине 37 м², уписана у
зк. ул. број 1329 К.О. Добој, утврђује се престанак
права кориштења уписаног у „Ц“ теретном листу
истог улошка у корист Бешлагић Сејфудина у.
Ћамила из Добоја са 1/5 дијела, Бешлагић Нафе у.
Ћамила из Добоја са 1/5 дијела, Бешлагић Мидхата
у. Ћамила из Добоја са 1/5 дијела, Бешлагић Неврезе удт. Чизмић из Сарајева са 1/5 дијела и Бешлагић
Едина у. Ћамила из Добоја са 1/5 дијела.
4. На земљишту из тачке 1. овог рјешења, по
правоснажности овог рјешња земљишнокњижна
канцеларија Основног суда у Добоју извршит ће
отпис парцеле к.ч. број 779/4 из земљишнокњижног
улошка број 1329 К.О. Добој и уписати исту у нови
земљишнокњижни уложак са правом власништва
у корист Урумовић (Михајла) Милке рођ. Гарић из
Добоја и Удружење „Вања II“ Добој из Добоја са по
1/2 дијела, а Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Подручја јединица Добој ће
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на земљишту означеном са к.ч. број 5499/4 уписаном у пл. број 721 К.О. Добој, брисати предсједника
КП „Прогрес“ АД Добој и уписати исту као право
посједа у корист Урумовић (Михајла) Милке рођ.
Гарић из Добоја и Удружења „Вања II“ Добој из
Добоја са по 1/2 дијела.
Образложење
Урумовић Милка из Добоја и Удружење „Вања
II“ Добој из Добоја поднијели су захтјев дана
05.02.2010 године, да се на основу члана 47. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске
утврди право власништва у њихову корист, на
грађевинском земљишту у државној својини из
тачке 1. овог рјешења, на коме је изграђена зграда
без права кориштења земљишта ради грађења.
Уз захтјев приложили су Рјешење о урбанистичкој
сагласности број: 05-364-424/2009 од 10.12.2009.
године са ситуацијом терена, посједовни лист број
721 К.О. Добој и земљишнокњижни уложак број
1329 К.О. Добој.
У поступку који је претходио доношењу рјешења
овај орган је на усменој расправи одржаној дана
14.04.2010 године саслушао пуномоћника Рефику
Јарамаз адвоката из Добоја, која заступа лица која
су уписана у земљишнокњижном улошку број 1329
К.О. Добој, са правом кориштења на земљишту означеном са к.ч. број 779/4 Бешлагић Сејфудина,
Бешлагић Нафу, Бешлагић Мидхата, Бешлагић Неврезу и Бешлагић Едина из Добоја, која је изјавила
да је сагласна да се лицима које она заступа брише
право кориштења на наведеној парцели те да се не
противи утврђивању права власништва у корист
подносилаца захтјева, такође је изјавила да су подносиоци захтјева измирили све своје обавезе према
назначеним корисницима грађевинског земљишта.
На усменој расправи саслушан је и представник
КП „Прогрес“ АД Добој из Добоја, Вулић Младен из Добоја, који је изјавио да је сагласан да се
утврди право власништва у корист подносилаца
захтјева на парцели означеној са к.ч. број 5499/4
из разлога што је увидом у катастарске планове
утврђено да КП „Прогрес“ никада није био фактички посједник спорних 37 м², који се налазе испод
предметне зграде за коју се тражи легализација,
од фактичког посједа КП „Прогреса“ предметна
зграда је одвојена жичаном оградом која је разграничавала посјед КП „Прогреса“ од других посједа,
с обзиром на наведено не траже никакву новчану
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накнаду имајући у виду и то да КП „Прогрес“ није
уписан у зк. ул. број 1329 К.О. Добој.
Представник Правобранилаштва РС-Сједиште
замјеника у Добоју, Зоран Јелачић је изјавио да се
противи захтјеву странке за легализацију предметног објекта.
Геометар Милена Дамјановић идентификовала
је предметне парцеле те констатовала да је стамбено-пословни објекат саграђен на слиједећим парцелама:
- к.ч. број 5499/4 Управна зграда-економско двориште, површине 37 м², уписана у пл. број 721 К.О.
Добој, чији је корисник КП „Прогрес“, ул. Николе
Пашића број 35, а која по старом премјеру одговара
к.ч. број 779/4 Управна зграда-економско двориште, површине 37 м², уписана у зк. ул. број 1329 К.О.
Добој, државно власништво са правом кориштења
уписаним у корист Бешлагић Сејфудина у. Ћамила
из Добоја са 1/5, Бешлагић Нафе у. Ћамила из
Добоја са 1/5 дијела, Бешлагић Мидхата у. Ћамила
из Добоја са 1/5 дијела, Бешлагић Неврезе удт.
Чизмић из Сарајева са 1/5 и Бешлагић Едина у.
Ћамила из Добоја са 1/5 дијела,
- к.ч. број 5500/1 кућиште-двориште, површине
171 м², уписана у пл. број 948 К.О. Добој, а чији је
корисник Урумовић (Михајла) Милка рођ. Гарић
из Текућице, која по старом премјеру одговара к.ч.
број 780/2 кућиште-двориште, површине 171 м²,
уписана у зк. ул. број 3622 К.О. Добој, која је власништво 1/1 Урумовић рођ. Гарић Милке из Добоја,
- к.ч. број 5501/1 кућиште, њива 1. класе, површине 147 м², уписана у пл. број 948 К.О. Добој, а
чији је корисник Урумовић (Михајла) Милка рођ.
Гарић из Текућице, а која по старом премјеру одговара к.ч. број 780/13 кућиште, њива 1. класе, површине 147 м², уписана у зк. ул. број 3622 К.О. Добој,
која је власништво 1/1 Урумовић рођ. Гарић Милке
из Добоја,
- к.ч. број 5502/3 кућиште, њива 1. класе, површине 16 м², уписана у пл. број 948 К.О. Добој, чији
је корисник Урумовић (Михајла) Милка рођ. Гарић
из Текућице, а која по старом премјеру одговара к.ч.
број 780/8 кућиште, њива, површине 16 м², уписана
у зк. ул. број 3622 К.О. Добој, која је власништво 1/1
Урумовић рођ. Гарић Милке из Добоја,
- к.ч. број 5503/4 Џемала Биједића, двориште, површине 156 м², уписана у пл. број 6057 К.О.
Добој, чији је корисник Урумовић (Михајла) рођ.
Гарић из Текућице 1/2, а која по старом премјеру
одговара к.ч. број 780/11 Џемала Биједића, двориш-
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те 156 м², уписана у зк. ул. број 1470 К.О. Добој,
која је државно власништво са уписаним правом
кориштења ради грађења у корист Урумовић Милке кћи Михајла из Текућице и
- к.ч. број 5503/5 Џемала Биједића, двориште, површине 142 м², уписана у пл. број 6127 К.О.
Добој, чији је корисник Удружење разбјеглих
и расељених лица „Вања II“ Добој, ул. Николе
Пашића бб са 1/1, а која по старом премјеру одговара к.ч. број 780/12 Џемала Биједића, двориште,
површине 142 м², уписана у зк. ул. број 1733 К.О.
Добој, која је власништво 1/1 Удружење избјеглих
и расељених лица „Вања II“ Добој.
Идентификацијом наведених парцела утврђено
је да су све парцеле на којима је изграђен објекат
у власништву подносилаца захтјева осим парцеле
која је предмет легализације означене са к.ч. број
5499/4 Управна зграда-економско двориште, површине 37 м², уписана у пл. број 721 К.О. Добој, чији
је корисник КП „Прогрес“ АД Добој, ул. Николе
Пашића број 35, а која по старом премјеру одговара к.ч. број 779/4 Управна зграда-економско двориште, површине 37 м², уписана у зк. ул. број 1329
К.О. Добој. У проведеном поступку је утврђено да
је градитељ започео изградњу стамбено пословног објекта за који се тражи легализација прије
1.12.2006. године.
Накнада за уређење грађевинског земљишта обрачуната је у складу са Одлуком о грађевинском
земљишту а накнада за природне погодностиренту објекта израчуната је од стране Одјељења
за просторно уређење број: 05/364-424/2009 од
10.12.2009. године.
Чланом 47. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 112/06), прописано је да ако је
на грађевинском земљишту у државној својини
изграђена зграда без права кориштења земљишта
ради грађења, односно одобрења за грађење, за
коју се може накнадно издати одобрење за грађење
према одредбама Закона о уређењу простора, скупштина јединице локалне самоуправе утврдиће
право власништва у корист градитеља, односно
његовог правног насљедника уз обавезу плаћања
накнаде за продато земљиште по тржишној
вриједности грађевинског земљишта, трошкова
уређења грађевинског земљишта и накнаде за природне погодности тог земљишта (ренту).
Како су у конкретном случају испуњени услови прописани чланом 47. Закона о грађевинском

земљишту те је ваљало овим рјешењем утврдити
право власништва у корист Урумовић Милке из
Добоја и Удружења „Вања II“ Добој из Добоја, на
наведеном земљишту на коме је изграђена зграда
без права кориштења ради грађења.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба
али се може покренути управни спор тужбом код
Окружног суда у Добоју у року од 30 дана од дана
достављања овог рјешења. Тужба се подноси непосредно суду у два примјерка.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-279/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

159.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и
члана 129. Пословника општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана
16.06.2010. године донијела је:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног
одбора ЈП „Преслица“ Добој
I
Разрјешава се члан Надзорног одбора ЈП Спортскорекреациони центар „Преслица“:
Иванишевић Синиша
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-255/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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160.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и
члана 129. Пословника општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана
16.06.2010. године донијела је:

- Прим. др Емир Чабрић
- Мр Бошко Ђукић
- Сања Стојчиновић, проф. енг. језика и књиже
вности

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Управног одбора
ЈП Радио Добој са п.о.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

I
Разрјешава се Управни одбор ЈП Радио Добој са
п.о. у саставу:
- Радојчић (Стојана) Мирослав дипл. ецц.
- Звонко Благојевић
- Жељка Марковић
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-264/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

161.
На основу члана 30. закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и
члана 129. Пословника општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана
16.06.2010. године донијела је:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Управног
одбора ЈЗУ Дом здравља
I
Разрјешава се Управни одбор ЈЗУ Дом здравља
у саставу:

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.

Број: 01-013-280/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

162.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и
члана 129. Пословника општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана
16.06.2010. године донијела је:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. чланова Надзорног
одбора ЈП Радио Добој са п.о.
I
Именују се в.д. чланови Надзорног одбора ЈП
Радио Добој са п.о. у саставу:
- Здравко Ђуричић
- Звонко Благојевић
- Жељка Марковић
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-282/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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163.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и
члана 129. Пословника општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана
16.06.2010. године донијела је:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. чланова Управног
одбора ЈЗУ Дом здравља
I
Именују се в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ
Дом здравља у саставу
- Прим. др Емир Чабрић
- Мр Бошко Ђукић
- Сања Стојчиновић, проф. енг. језика и књиже
вности
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-281/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

164.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и
3/08), Одлуке о оснивању ЈКП „Топлана Добој“ и
члана 129. Пословника општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана
16.06.2010. године донијела је:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. члана Надзорног
одбора ЈП „Преслица“
I
Именују се в.д. члан Надзорног одбора ЈП
Спортско-рекреациони центар „Преслица“ Добој:
Лазаревић Слободан

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-290/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 16.06.2010. г. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

165.
На основу члана 175. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник Општине Добој“, број: 10/05), Комисија за статутарна
питања, Пословник и прописе, Скупштине општине Добој на сједници одржаној дана 14.06.2010. године, утврдила је нови прочишћен текст Одлуке о
општинским административним таксама („Службени гласник Општине Добој“, број: 4/06, 5/06, 3/07
и 4/09) у којем је означен дан ступања на снагу наведене Одлуке

ОДЛУКУ
о општинским административним
таксама - пречишћени текст Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина, начин обрачуна и наплате општинске административне таксе
и ослобађања од плаћања за све списе и радње у
управним стварима по којима поступа и рјешава
општинска административна служба, општинске
организације, јавна предузећа и установе којима
је повјерено да рјешавају о одређеним правима и
обавезама.
Члан 2.
За списе и радње у управним стварима као и
за друге предмете и радње (у даљем тексту: списи и радње), ако законом или овом одлуком није
другачије одређено, плаћају се административне таксе у поступку код општинске административне службе, општинских организација, јавних
предузећа и установа, фондова и удружења грађана
(у даљем тексту: организације које врше јавна
овлаштења), којима је законом или на закону заснованом пропису повјерено да рјешавају у управним
стварима о одређеним правима и обавезама.
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Члан 3.
Списи и радње за које се плаћа општинска административна такса, као и висина таксе, утврђује
се таксеном тарифом која чини саставни дио ове
одлуке. Такса се може наплатити само ако је прописана таксеном тарифом.

Такса се плаћа у административним таксеним маркама или у готовини. Општинска административна такса до износа од 300,00 КМ може
се плаћати у таксеним маркама, а преко износа
од 300,00 КМ обавезно се плаћа у готовом новцу,
општом уплатницом или вирманским налогом.
Општинска административна такса чини приход
буџета општине.

Члан 4.
Таксени обвезник је лице по чијем се захтјеву
поступак покреће, односно врше радње предвиђене
таксеном тарифом.
Ако за исту таксу постоји више таксених обвезника, њихова обавеза је солидарна.
Члан 5.
Ако таксеном тарифом није другачије одређено,
обавеза плаћања административне таксе настаје у
тренутку подношења поднеска – захтјева, а за усмено саопштење дато у записник, када се записник
саставља.
Члан 6.
Ако је таксеном тарифом прописано да се такса
плаћа према вриједности предмета, као основица
за обрачун таксе узима се вриједност назначена у
поднеску или исправи.
Члан 7.
Када се исправа издаје по захтјеву странке у
два или више примјерака, за други и сваки даљи
примјерак плаћа се такса као за препис и овјеру
преписа. Кад је поступак покренут по захтјеву
више лица, од којих су нека ослобођена плаћања
таксе, у поступку таксу плаћа само лице које није
ослобођено плаћања таксе.
Члан 8.
У рјешењу или другој исправи за коју се плаћа
такса, мора се означити да је такса уплаћена, у
којем износи и по којем тарифном броју.
У исправама које се издају без плаћања таксе
мора се назначити у коју се сврху издају и на основу ког прописа су ослобођени плаћања таксе.
Члан 9.

Члан 10.
Ако лице које је дужно платити таксу, преда
непосредно поднесак који није таксиран или није
правилно таксиран, орган управе који одлучује по
захтјеву, упозориће лице на обавезу плаћања таксе
и на посљедице неплаћања таксе, те му наложити
да исту плати одмах или у року од 15 дана.
Ако је поднесак упућен поштом, а није таксиран или није правилно таксиран, орган управе који
одлучује по захтјеву упутиће писмену опомену за
плаћање пуног износа таксе и указати на последице наплаћања таксе.
Члан 11.
Ако таксени обвезник из члана 10. ове одлуке не
плати прописану таксу приступиће се принудној
наплати по поступку предвиђеном законом.
Члан 12.
Лице које је платило таксу, а није било дужно
да је плати или је таксу платило у већем износу
од прописаног, или је платило таксу за радњу коју
орган управе није извршио, има право на повраћај
плаћене таксе, односно више плаћене таксе.
Рјешење из претходног става доноси орган управе
код којег се води поступак.
Члан 13.
Право на наплату таксе застаријева за двије године по истеку године у којој је таксу требало платити, а право на повраћај таксе за двије године од
када је такса плаћена.
Члан 14.
Списи и радње у поступцима који се воде
по службеној дужности не подлијежу обавези
плаћања општинске административне таксе.
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Члан 15.
Од плаћања таксе ослобођени су:
1. Република, општина, град и њихови органи,
2. фондови у области образовања, науке, културе, физичке културе и социјалне заштите,
3. правна лица у области физичке културе, осим
спортских организација у којима су учлањени професионални спортисти,
4. организације Црвеног крста,
5. правна лица основана ради борбе против алкохолизма, рака и дистрофије, за списе и радње у
вези са вршењем те дјелатности,
6. правна лица основана за заштиту лица са физичким и психичким недостацима и поремећајима
за списе и радње у вези са вршењем те дјелатности,
7. савези глувих и савези слијепих и њихове
организацијеу пословима у вези са рехабилитацијом
глувих и слијепих,
8. инвалидске организације, осим у пословима у
вези са вршењем привредне дјелатности,
9. инвалиди рата и инвалиди рада, дјеца која су
уживаоци инвалиднине до навршених 26 година
живота за списе и радње у вези са школовањем у
свим школама,
10. инвалиди који су ослобођени плаћања
годишњих накнада за употребу моторних возила
у поступку стручног прегледа тих возила ради
регистрације,
11. грађани за пријаву на конкурс за заснивање
радног односа за списе и радње у вези са
остваривањем и заштитом права из радног односа,
12. ученици и студенти за све списе и радње у
вези са школовањем,
13. ватрогасна друштва и ватрогасне јединице,
14. страна дипломатска и конзуларна представништва у дипломатским и конзуларним пословима, под условом реципроцитета,

15. грађани који поклањају своју имовину у корист републике или се одричу права власништва
као и за пренос власништва,
16. удружења грађана и друге невладине
организације за овјеру потписа, рукописа и преписа када је у питању провођење уговора о донацији
са међународном организацијом.
Члан 16.
Од плаћања општинских административних
такса ослобођени су сљедећи списи и радње:
1. предлози, пријаве и други поднесци поднесени у општем интересу,
2. молбе за помиловање и рјешења по тим молбама,
3. списи и радње у поступку за повраћај неправилно наплаћених дажбина,
4. списи и радње у поступку за састављање
и исправку бирачких спискова и спискова за
кандидовање,
5. списак и радње у поступку усвојења и у поступку за постављање стараоца,
6. све врсте пријава и прилога уз њих за разрез пореза грађана, смањење катастарских прихода због елементарних непогода, штеточина и за
остваривање законом признатих пореских олакшица,
7. списи и радње за додјелу социјалне помоћи и
за остваривање других облика социјалне заштите,
8. списи и радње у поступку за остваривање
права бораца, ратних војних инвалида, породица
погинулих бораца, избјеглих и расељених лица и
повратника,
9. списи и радње у поступку за остваривање
права инвалида,
10. списи и радње у поступку, остваривања ватрогасних друштава и њихових јединица,
11. списи и радње у поступку за остваривање
права на додатак за дјецу,
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12. списи и радње у вези са пријемом поклонпакета од добротворних организација из иностранства, ако су упућени добротворним организацијама
у Републици Српској,
13. списи и радње у вези са признањем права на
повлашћену вожњу грађана којима то право припада по важећим прописима,
14. списи и радње у поступку подржавања некретнина по основу национализације, експропри
јације, арондације, комасације и других видова
подржављења,
15. списи и радње у поступку остваривања пречег права куповине некретнина у корист државе,
16. оригинали диплома, свједочанства и других исправа о завршеном школовању или класи
фикацији осим њихових дупликата и преводи,
17. списи и радње у вези са заштитом споменика
културе,
18. списи и радње за упис у књигу држављана
Републике Српске,
19. пријаве и уписи у матичне књиге,
20. списи и радње у поступку за издавање радних књижица и утврђивање радног стажа и стажа
осигурања,
21. списи и радње у вези са оправком и одржа
вањем индивидуалних стамбених објеката,
22. поднесци упућени органима за представке и
притужбе,
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Напомена:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за
накнадне поступке којима странка захтјева само
брже поступање по раније поднијетом захтјеву.
Тарифни број 2.
За жалбу против рјешења које доносе органи и
организације из члана 2 ове одлуке .................... 3,00
Тарифни број 3.
За захтјеве за закључење брака
1. у нерадне дане................................................ 30,00
2. изван простора одређеног за те намјене (Општина Добој и мјесне канцеларије), односно за
закључење брака у угоститељским објектима
и у другим јавним и приватним просторија
ма................................................................................... 50,00
Напомена:
Закључење брака непокретних и болесних лица
у стану, болници и сл. не сматрају се посебним услугама, те се на ове услуге не наплаћује такса.
II РЈЕШЕЊА
Тарифни број 4.
За сва рјешења за која није прописана посебна
такса............................................................................... 5,00
Напомена:
За рјешења донесена по жалбама не плаћа се
такса.
III УВЈЕРЕЊА

23. списи и радње у поступку за сахрану умрлих, осим ексхумације.

Тарифни број 5.
За увјерења за која није другачије прописано.................................................................................... 5,00

ТАРИФА
општинских административних
такса и накнада

Тарифни број 6.
За увјерење које се користи у иностранст
ву..................................................................................... 8,00

СПИСИ РАДЊЕ		
1.				

ИЗНОС У КМ
2.

I ПОДНЕСЦИ
Тарифни број 1.
За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге
поднеске, ако овим тарифним бројем није прописана друга такса.............................................................. 3,00

Тарифни број 7.
За дупликат исправа о завршеном школовању
или квалификацији................................................... 5,00
Тарифни број 8.
За изузимање оригинала из архиве ради копира
ња................................... 5,00
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IV ОВЈЕРЕ, РУКОПИСА И ПРЕВОДИ
Тарифни број 9.
За овјеру потписа, рукописа и преписа
1. за овјеру сваког потписа............................... 3,00
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Тарифни број 13.
За овјеру пословних књига плаћа се од сваког
листа.............................................................................. 0,50

2. за овјеру рукописа и преписа...................... 3,00

Напомена:
Под листом се подразумијева: један лист (двије
странице).

3. за овјеру копија оригиналних докумената.................................................................................... 3,00

Тарифни број 14.
За овјеру превода................................................. 5,00

4. за овјеру пуномоћи......................................... 5,00

V ИЗВОДИ И ПРЕПИСИ ПЛАНОВА

Напомена:
Ако је препис, рукопис или оригинал документа писан на страном језику, Такса се увећава 100 %

Тарифни број 15
Извод из плана на основу којег се издаје урбанистичка сагласност................................................... 15,00

Тарифни број 10.
За овјеру потписа, рукописа и преписа изван
службених просторија Административне службе
општине Добој и мјесних канцеларија:
1. до 10 овјера...................................................... 10,00

Тарифни број 16.
За сваку појединачну сагласност од надлежног
органа (енергетика, саобраћај, водопривреда, одбрана и сл).................................................................. 10,00

2. од 10 до 100 овјера........................................ 30,00
3. преко 100 овјера.............................................. 50,00
Напомена:
Овјера потписа на документима изван службених просторија за непокретна, болесна и стара лица не сматрају се посебним услугама, те се на ове
услуге не наплаћује административна такса.
Тарифни број 11.
За овјере уговора такса се плаћа према
вриједности и то:
1. до 1.000,00 КМ................................................. 5,00
2. до 5.000,00 КМ................................................. 10,00
3. до 10.000,00 КМ............................................. 20,00
4. до 15.000,00 КМ............................................. 30,00
5. преко 15.000,00 КМ...................................... 50,00
Напомена:
За овјеру анекса уговора плаћа се 50 % прописане таксе.
Тарифни број 12.
За овјеру плана, цртежа, пројекта.................. 5,00

VI УТВРЂИВАЊЕ ПОДАТАКА НА ТЕРЕНУ
Тарифни број 17
Излазак на терен, идентификација парцеле, израда скице и прикупљање других података на терену
на подлози П = 1 : 1000 или П = 1 : 2500............... 30,00
VII УРБАНИСТИЧКЕ САГЛАСНОСТИ
Издавање урбанистичких сагласности обухвата: припрему техничке документације са подацима
о намјени, положају, функцији, величини објекта,
урбанистичко-техничке услове, услове заштите животне средине, услове јавних комуналних
предузећа, посебне услове прописане законом или
на основу закона, евентуалне обавезе у односу на
сусједне парцеле физичких и правних лица.
Тарифни број 18.
1. за издавање урбанистичке сагласности за
изградњу индивидуалних стамбених и стамбенопословних објеката.................................................. 50,00
2. за издавање урбанистичке сагласности за
изградњу објеката колективног становања, стамбено-пословних објеката и пословних објека
та................................................................................. 350,00
3. за издавање урбанистичке сагласности за
изградњу пословних објеката мале привреде
(угоститељство, трговина)................................. 100,00
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4. за издавање урбанистичке сагласности за
изградњу производних објеката занатске радионице.................................................................................. 70,00
5. за издавање урбанистичке сагласности за
изградњу индустријских пословних објеката (производне хале)........................................................... 350,00
6. за издавање урбанистичке сагласности за
изградњу складишног простора....................... 150,00
7. за издавање урбанистичке сагласности за
изградњу угоститељских објеката са преноћиштем
(хотели, мотели и сл.), ноћни барови и диско клубови........................................................................... 500,00
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VIII ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ
Тарифни број 19.
За издавање одобрења за градњу индивидуалних стамбених, помоћних објеката, стамбено-послоних објеката, објеката инфраструктуре и свих
других објеката такса се наплаћује у износу од 0,30
% према вриједности грађевине.
Тарифни број 20.
1. за издавање санитарне сагласности за ексхум
ацију............................................................................ 50,00
2. за издавање санитарне сагласности на прописану документацију за пословне објекте..... 80,00

8. за издавање урбанистичке сагласности за
изградњу помоћних и привремених објеката типа
киоска, рекламни панои и сл............................... 30,00

3. за издавање санитарне сагласности за
угоститељске објекте (хотели, мотели, пансиони,
ресторани и диско клубови).............................. 100,00

9. за издавање урбанистичке сагласности
за изградњу, пољопривредних објеката (фарме)................................................................................. 30,00

4. за издавање санитарне сагласности за
угоститељске објекте - ноћни клубови.......... 150,00

10. за издавање урбанистичке сагласности за
изградњу инфраструктурних објеката (трафо станице, подстанице, топлане, мостови и др)..... 100,00
11. за издавање урбанистичке сагласности за
изградњу траса (електро каблови, телефонски каблови, водовод и канализација, улице, саобраћајни
це)............................................................................... 150,00
12. за издавање урбанистичке сагласности за
изградњу бензинских пумпи..............................500,00
13. за издавање урбанистичких сагласности за
текуће одржавање објеката....................................50,00
14. за издавање рјешења о продужењу рјешења о
урбанистичкој сагласности 50,00
15. за промјену титулара............................... 100,00
16. за издавање урбанистичке сагласности за
вјерске објекте.......................................................... 50,00
17. за издавање урбанистичких сагласности за
формирање парцеле................................................ 50,00
18. за издавање урбанистичких сагласности за
ограде, потпорне зидове и сл...............................50,00

IX ОДОБРЕЊА ЗА УПОТРЕБУ ОБЈЕКАТА
Административна такса за давање одобрења
за употребу објеката наплаћује се након извршеног комисијског прегледа минималне техничке
опремљености објеката, испуњености санитарних
услова, заштите на раду и заштите животне средине, за објекте за које је прописана ова сагласност.
Тарифни број 21.
1. за издавање одобрења за употребу индивидуалних стамбених, стамбено-пословних објеката,
помоћних и привремених објеката.................... 30,00
2. за издавање одобрења за употребу објеката
за колективно становање, колективних стамбено-пословних, пословних и индустријских објека
та................................................................................ 200,00
3. за издавање одобрења за употребу објеката
мале привреде, занатских радионица, складишта, пољопривредних и инфраструктурних објека
та................................................................................... 50,00
4. за издавање одобрења за употребу угоститељских објеката са преноћиштем,
ноћних барова, диско клубова и бензинских пумпи................................................................................ 500,00
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X ОДОБРЕЊА ЗА РАД
Тарифни број 22.
1. за издавање одобрења за оснивање и вођење
самосталних занатско-услужних радњи, обављање
самосталних занатско-услужних дјелатности,
умјетничких заната, домаће радиности, старих заната и сл..................................................................... 50,00
2. за издавање одобрења за обављање самосталних услужно-интелектуалних дјелатности (агенци
је)................................................................................... 80,00
3. за издавање одобрења за оснивање самосталних радњи (видео клуб, забавне игре и сл.)...... 80,00
4. за издавање одобрења за обављање
дјелатности луна паркова, рингишпила
- до 50 м² површине........................................... 50,00
- од 50 м² до 150 м²........................................... 100,00
- преко 150 м²..................................................... 300,00
5. за издавање одобрења за оснивање и
вођење самосталне трговинске радње (бутици,
комисиони, киосци, мјешовите робе и сл, као и
пружање трговинских услуга, до 50 м² простора)................................................................................. 80,00
за издавање одобрења за обављање посебних
начина трговине (трговина јавним надметањем,
лицитације, аукције, робне берзе, продаја личним
нуђењем и др)............................................................. 80,00
6. за издавање одобрења за оснивање самосталних трговинских радњи типа:
- мале самопослуге до 200 м²....................... 100,00
- средње од 201 до 600 м².............................. 150,00
- велике самопослуге, супер маркети преко
600 м².......................................................................... 250,00
7. за издавање одобрења за обављање самосталне трговинске дјелатности (бувљак, воће и поврће,
тезге, покретни столови)....................................... 80,00
- за издавање одобрења за рад ветеринарске амбуланте...................................................................... 100,00
8. за издавање одобрења за оснивање и вођење
самосталних угоститељских радњи
- ресторани......................................................... 150,00
- кафе барови, снек бар, клуб бар, отворен
бар............................................................................... 150,00
- диско бар.......................................................... 200,00
- ноћни бар......................................................... 500,00
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Угоститељски објекти типа:
- посластичарнице, кафе посластичарнице, пице
рије, пекотеке, чоколатерије, чајџинице.............150,00
- винарија, пивнице......................................... 150,00
- етносело........................................................... 200,00
- кантине, мензе, домаћа кухиња................ 100,00
- припремница оброка (catering).................. 120,00
- јавне кухиње...................................................... 10,00
- покретни угоститељски објекти............... 150,00
- мотели................................................................. 50,00
- хотели................................................................ 250,00
- собе за изнајмљивање................................... 170,00
- категоризација угоститељских објеката (собе
за изнајмљивање)................................................... 100,00
9. утврђивање минимално-техничких услова за
сједиште друштва.................................................. 150,00
утврђивање минимално-техничких услова за
обављање производно-услужних дјелатности,
агенција и сл............................................................ 150,00
за издавање одобрења за рад малопродајних
објеката и пружање трговинских услуга у склопу
друштва:
- до 50 м² пословног простора...................... 100,00
- до 200 м² пословног простора................... 120,00
- од 200 до 600 м² пословног простора....... 200,00
- преко 600 м² (мегамаркети, тржни центри
и сл)............................................................................ 300,00
за издавање одобрења за рад велепродајних
објеката у склопу друштава................................ 250,00
за издавање одобрења за рад угоститељских
објеката у склопу друштава................................ 250,00
10. овјера писане изјаве да су испуњени услови
за сједиште трговца, пословне просторије, опрему,
уређаје и средства рада као и стручне спреме лица
која раде у трговини
- за обављање трговине на велико и мало у
једном простору за предузећа.............................. 50,00
- за обављање трговине на велико................ 50,00
- за обављање трговинско-занатске дјелатности
у једном простору.................................................... 50,00
- за обављање трговине на мало у виду самостално-предузетничке радње и предузећа....... 30,00
11. овјера писане изјаве о испуњености услова за
обављање угоститељске дјелатности:
- ресторани........................................................... 20,00
- барови (кафе бар, снек бар, кафе сластичарна,
клуб бар, отворени бар).......................................... 25,00
- диско клуб, диско бар..................................... 30,00
- ноћни барови, ноћни клуб............................ 50,00
- бифе, пивница, крчма...................................... 15,00

Strana 124

SLU@BENI GLASNIK

- кафана................................................................. 15,00
- мотели................................................................. 25,00
- хотели.................................................................. 25,00
- собе за изнајмљивање..................................... 20,00
- остали типови угоститељских објеката – самостални предузетник или друштво...................... 50,00
12. Овјера писане изјаве за обављање
дјелатности у склопу предузећа, осим трговинске
и угоститељске......................................................... 50,00
13. Овјера писане изјаве за обављање предузетничке дјелатности осим трговинске и угоститељс
ке................................................................................... 15,00
Тарифни број 23.
Утврђивање статусних промјена за регистроване предузетнике (промјена сједишта, назива фирме,
радног времена, проширење предмета пословања,
упис у регистар предузетника, наставак рада због
смрти оснивача и сл)............................................... 50,00
Утврђивање статусних промјена Друштва са
ограниченом одговорношћу.................................. 80,00
Тарифни број 24.
1. За издавање одобрења за вршење превоза
ствари за властите потребе
- до једне тоне...................................................... 80,00
- до двије тоне..................................................... 100,00
- до три тоне....................................................... 120,00
- до четири тоне................................................. 140,00
- до пет тона........................................................ 160,00
2. за издавање одобрења за вршење превоза лица за властите потребе......................................... 120,00
3. за издавање одобрења за јавни превоз ствари
- до једне тоне...................................................... 80,00
- до три тоне........................................................ 120,00
- до пет тона....................................................... 150,00
- до 10 тона......................................................... 200,00
- преко 10 тона.................................................. 250,00
- тегљачи............................................................. 150,00
4. за издавање одобрења за јавни превоз лица –
аутобуси.................................................................... 300,00
Тарифни број 25.
за издавање одобрења за јавни превоз лица –
такси........................................................................... 100,00
за издавање одобрења за рад ауто – школе................................................................................... 50,00
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Тарифни број 26.
Овјера реда вожње аутобуских линија на
подручју општине.................................................. 100,00
Тарифни број 27.
За издавање лиценце „Б“ за превоз лица на
територији јединице локалне самоуправе-превозник или друштво...................................................... 70,00
Лиценца за возило којим се обавља превоз лица
и ствари за свако возило........................................ 10,00
За издавање лиценце „Ц“ за превоз ствари и лиценце „Д“ за такси превоз – превозник или друштво................................................................................... 70,00
За издавање лиценце „Е“ за превоз
за властите потребе............................................ 50,00
За издавање легитимације за
возаче моторних возила.................................... 10,00
Тарифни број 28.
За издавање увјерења за увоз и регистрацију
пољопривредних машина...................................... 10,00
Овјера књиге гостију, књиге жалби............. 50,00
Категоризација угоститељских објеката у надлежности општинског органа............................ 100,00
Одобрење за промјену радног времена за
угоститељске радње............................................... 30,00
За издавање потврде и увјерења за регистрацију
возила за вршење превоза
Ствари за властите потребе у складу Друштва
са ограниченом одговорношћу............................ 20,00
Тарифни број 29.
Одјаве радњи, дјелатности, превоза, привремене одјаве и настављање вођења радње преко посло
вође............................................................................... 30,00
Пријаве настављања рада послије привремене
одјаве и након смрти предузетника (чланови породичног домаћинства)............................................... 10,00
XI УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Тарифни број 30.
1. за упис оснивања заједнице у регистар
- до 10 етажних власника................................ 50,00
- од 10 до 30 етажних власника...................... 70,00
- преко 40 етажних власника....................... 100,00
2. за упис статусне промјене........................... 50,00
3. за упис промјене лица овлаштених за заступ
ање................................................................................ 20,00
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4. за извод из регистра или увјерење о подацима
из регистра................................................................. 10,00
5. објављивање огласа за упис (по реду огласа).................................................................................. 2,00
6. за акта којим се издаје еколошка дозвола за:
- самосталне угоститељске радње, самосталне
трговинске радње, самосталне занатске радње и
занатско-предузетничку дјелатност................ 100,00
- дјелатност производње и прераде дрвета,
вађења руда, прерађивачке индустрије, хемијске
индустрије, производња и прерада гума и пластичних маса, текстила и текстилних производа, метала
и металних производа и осталих неметалних минерала, електричних оптичких уређаја, производња и
снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом,
грађевинарство, бетонаре, експлоатација шљунка,
пијеска и камена, бензинске пумпе, фарме, клаонице
и остале дјелатности предузећа.............................. 200,00
XII ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ
Тарифни број 31.
1. Закључење уговора о закупу...................... 10,00
2. Закључење анекса уговора о закупу.......... 5,00

XIII ВОДОПРИВРЕДА
Тарифни број 32.
1. За рјешење за издавање водне сагласности на
техничку документацију..................................... 100,00
2. За рјешење за издавање водне дозволе на
изграђени објекат................................................... 150,00
Члан 17.
Пречишћени текст Одлуке о општинским административним таксама се примјењује од дана када
је објављен у Службеном гласнику oпштине Добој,
а важност његових одредаба утврђена је у актима
који су обухваћени пречишћеним текстом.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА,
ПОСЛОВНИК И ПРОПИСЕ
ДОБОЈ
Број: 01-013-232/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 14.06.2010. г.
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА
			
ПИТАЊА, ПОСЛОВНИК
				
И ПРОПИСЕ
			
Бранкица Поповић, с.р.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
166.
На основу члана 51. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број. 5/05),
Начелник општине Добој дана 10.6.2010. године,
донио је

ОДЛУКУ
о провођењу регулаторне
реформе у општини Добој
I
У складу са обавезама преузетим потписивањем
Споразума о сарадњи између општине Добој и
Савјетодавне службе Међународне финансијске
корпорације из Групације Свјетске банке
(International Finance Corporation Advisory Services
– IFC AS), Општина Добој прихвата обавезу
провођења регулаторне реформе на локалном нивоу.
II
Општина Добој ће провести реформу административних поступака које у свом раду примјењује
администрација Општине.
III
Општина Добој ће, у периоду након усвајања
препорука за унапређење административних поступака, усвојити, измијенити или допунити све
општинске прописе чије усвајање, измјена или допуна буду предуслов за имплементацију усвојених
препорука за унапређење административних поступака, у складу са прописима.
IV
Општина Добој ће израдити и успоставити Регистар административних поступака који су у надлежности Општине.
V
Административни поступак представља поступак рјешавања предмета од момента подношења
захтјева трећег лица до момента одлучивања,
тј. одговора општинске организационе јединице

(Одјељење, служба, самостални одсјек), а у циљу
спровођења општинског прописа или прописа виших органа власти (закона, подзаконског акта).
Административни поступак може бити процедура пријављивања за издавање лиценце, дозволе, сагласности, одобрења, рјешења, закључка,
увјерења, потврде, ауторизације, овлашћења,
сертификације,
обавјештења,
статистичко
истраживање и сл.
У ширем смислу, административни поступак
представља процес који подразумијева:
- подношење захтјева од стране физичког/правног лица надлежној општинској организационој
јединици;
- спровођење процедуре по поднесеном захтјеву и
- добијање одговора општинске организационе
јединице по предатом захтјеву, у складу са прописима.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-1648/10		
Добој, 10.06.2010. године
				

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Обрен Петровић, с.р.

167.
На основу члана 51. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05),
Начелник општине Добој дана 10. јуна 2010. године, донио је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању радне групе за
спровођење пројекта регулаторне
реформе у општини Добој
I
У складу са обавезама преузетим потписивањем
Споразума о сарадњи између општине Добој и
Савјетодавне службе Међународне финансијске
корпорације из Групације Свјетске банке
(International Finance Corporation Advisory Services
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– IFC AS), а ради спровођења Пројекта регулаторне
реформе на општинском нивоу, именује се Радна
група Општине Добој у саставу:
1. Обрен Петровић, руководилац Радне групе
2. Ненад Палексић, координатор Радне групе/
координатор Пројекта
3. Миро Хаџић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, члан
4. Небојша Марић, начелник Одјељења за просторно уређење, члан
5. Новак Божичковић, начелник Одјељења за
стамбено-комуналне послове, члан
6. Драго Дујаковић, начелник Одјељења за
финансије, члан
7. Сњежана Ђукић, начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, члан
8. Славко Ковачевић, начелник Одјељења за
инсп. и послове комунал. полиције, члан
9. Исмет Хаџикадунић, начелник Одјељења за
изградњу, обнову и развој, члан
10. Јасна Лукић, шеф Службе за јавне набавке,
члан
11. Милован Станковић, шеф Службе за интерну ревизију, члан
12. Ромео Дрљић, шеф Одсјека за информисање,
члан
13. Радмила Радојчић, савјетник за правна и политичка питања, члан
14. Мирела Суљкановић, сам. стручни сарадник
за опште и управно правне послове, деташирани
службеник

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-1649/10		
Добој, 10.06.2010. године
				

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Обрен Петровић, с.р.

168.
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 47. Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 53/06 и
12/09), члана 11. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“, број: 53/06),
члана 66. Статута општине Добој („Службени
гласник општине Добој“, број: 5/05), Начелник општине доноси

ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о поступку
директног споразума
Члан 1.
У Правилнику о поступку директног споразума општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број: 2/07), у члану 2. у ставу 2. број 3.000,00
КМ замјењује се бројем 6.000,00 КМ.

II
Задатак Радне групе је активно учешће у поступку реформе административних поступака на
нивоу Општине ради квалитетнијег пружања услуга грађанима, привредним и другим субјектима,
унапређења услова, смањења ризика и трошкова
пословања.
III
Мандат Радне групе
пројектних активности.

траје

до

окончања

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-1654/10		
Добој, 10.06.2010. године
				

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Обрен Петровић, с.р.
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169.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 66. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број: 5/05 и 3/08) и члана 8. Одлуке о безбједности
саобраћаја на путевима („Службени гласник општине Добој“, број: 10/09), Начелник општине
Добој, донио је:

ПРАВИЛНИК
о премјештању, блокирању
и деблокирању непрописно
паркираних возила

наложити предузимање мјера блокирања возила,
направом за блокирање точкова.
Члан 5.
Налог садржи податке о налогодавцу, датум и
вријеме издавања, фотографију или скицу возила
у прекршају, регистарску ознаку и опис прекршаја
са наведеним повредама члана прописа на основу
којег је возило премјештено односно блокирано.
Овлашћени радник МУП РС или комунални
полицајац на налог за премјештање или блокирање
уписује податке о лицу које врши премјештање
или блокирање возила. На налог за премјештању
уноси се број специјалног возила којим се врши
премјештање.

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услов, органи
зација рада, висина комуналне таксе и начин наплате у вези извршавања послова премјештања,
блокирања односно деблокирања непрописно паркираних возила.
Члан 2.
Послове премјештања, блокирања односно деблокирања непрописно паркираних возила обавља Одсјек за паркинге Одјељења за
инспекцијске и послове комуналне полиције Административне службе општине Добој.
Члан 3.
Општина Добој осигурава возило „ПАУК“,
опрему за рад паука, објекте и простор за чување
возила, уређаја за блокирање возила, те организује
службу за премјештање, пријем, чување, издавање,
блокирање и деблокирање возила.
Члан 4.
По утврђеном прекршају и евидентирању
положаја паркираног или заустављеног возила,
овлашћени радник МУП РС издаје писмени налог
којим налаже Одсјеку за паркинге предузимање
мјере премјештања возила.
Ако је возило паркирано супротно одредбама
члана 27, 28. и 29. Одлуке о безбједности саобраћаја
на путевима („Службени гласник општине Добој“,
број: 10/09), комунални полицајац ће, примјеном
одредаба члана 28. и 29. став 2. наведене Одлуке,

Члан 6.
Радници Одсјека за паркинге који управљају
специјалним возилом „ПАУК“ дужни су да по налогу овлашћеног радника МУП РС обаве:
- безбједно утоварање возила,
- техничко обезбјеђивање возила прије транспорта,
- безбједан превоз возила,
- безбједан истовар возила.
Члан 7.
Прије започетог премјештања или блокирања
возила, лице које врши премјештање или
блокирање, фотографише и записнички евидентира оштећења на возилу.
У записник се обавезно уносе сва уочена
оштећења, као и констатација да ли су на возилу
закључана врата и поклопци мотора и пртљажника.
Записник обавезно потписује и овлашћени радник МУП РС који је наложио мјеру премјештања,
односно комунални полицајац за предузимање
мјера блокирања возила.
Члан 8.
Поступак премјештања возила сматра се „започетим“ од момента када специјално возило „ПАУК“ стигне на мјесто рада до одвајања возила од
тла.
У случају да корисник возила стигне у
вријеме започетог премјештања возила, возач паука наплаћује комуналну таксу за „започето премјештање“. Кориснику возила обавезно се
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издаје потврда о извршеној наплати коју потписује
и присутно облашћено лице које је наложило мјеру
премјештања.

Члан 11.
Ако возило није преузето у року од 24 часа, обрачунава се дневна лежарина.

ПРЕУЗИМАЊЕ ВОЗИЛА
Члан 12.
Члан 9.
Возач паука записнички предаје возило дежурном раднику на депоу. Уз возило предаје се:
- два примјерка налога (записника) за
премјештање,
- два примјерка записника о затеченом стању
возила прије премјештања и предаје возила на депоу.
Дежурни радник на депоу прима возило
на чување и исто одмах евидентира у књигу
„Евиденције депонованих возила“ која садржи:
1. регистарске ознаке возила,
2. датум и вријеме пријема,
3. број налога (записника) за премјештање,
4. број записника о оштећењима и предаји возила на депо,
5. идентификациони број возача паука и број
паука.
Поред наведених ставки, накнадно при
преузимању возила у књигу се уносе и:
6. подаци о власнику возила, односно о возачу
возила (име и презиме, ЈМБ, адреса становања,
број личне карте издане од),
7. број записника – рачуна о преузимању возила и
8. износ трошкова комуналне таксе за
премјештање и чување возила.
Члан 10.
Власнику односно возачу возила, возило ће се
издати са депоа по извршеној наплати комуналне
таксе за премјештање.
У поступку наплате комуналне таксе за
премјештање обавезно је утврдити идентитет власника односно возача возила, а на основу докумената наведених у записнику – рачуну о преузимању
возила. Један примјерак записника – рачуна обавезно се предаје власнику односно возачу возила.
Штете на возилу настале за вријеме премјештања
возила или за вријеме чувања на депоу сноси Општина Добој, односно осигуравајућа кућа са којом
је општина склопила уговор о осигурању возила
приликом премјештања.

Одсјек за паркинге Одјељења за инспекцијске и
послове комуналне полиције дужан је премјештено
возило чувати на депоу за чување возила, до предаје
возила власнику односно возачу возила.
Члан 13.
Код блокирања возила радник Одсјека за паркинге дужан је на предње стакло возила ставити налог
односно записник комуналног полицајца, уплатницу за уплату комуналне таксе за деблокирање и
наљепницу да је возило блокирано са упутама шта
возач мора учинити.
Текст наљепнице је на српском (ћирилица и латиница), енглеском и њемачком језику.
Деблокирање ће се извршити по извршеној
уплати накнаде за деблокирање.
Члан 14.
Висина комуналне таксе за премјештање,
чување и деблокирање возила износи:
а) за премјештање
- премјештање возила на удаљености до два километра				
40,00 КМ
- премјештање возила на удаљености од два до
десет километара			
60,00 КМ
- премјештање возила на удаљености преко десет километара			
90,00 КМ
- чување возила на депоу, након истека рока од
24 часа, по започетом дану		
10,00 КМ
- започето премјештање		
30,00 КМ
б) за деблокирање непрописно паркираних
возила у случајевима када је мјера блокирања
примјењена на основу члана 30. и 31. став 2. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима („Службени гласник општине Добој“, број: 10/09)
- за деблокирање камиона, аутобуса, прикључног
возила и радног строја 		
50,00 КМ
за деблокирање путничког возила које је паркирано супротно одредбама члана 25, 26. и 28. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима 40,00 КМ
- за деблокирање путничког возила паркираног супротно одредбама члана 27. Одлуке (није
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плаћена комунална такса за паркирање, односно
истекло вријеме плаћеног паркирања)
15,00 КМ
Члан 15.
Новчаном казном у износу од 500 КМ казниће
се за прекршај предузеће или друго правно лице
ако са депоа узме ауто без претходне плаћене таксе
за премјештање, чување односно деблокирање возила.
За прекршај из претходног става казниће се
новчаном казном од 200 КМ и одговорно лице у
предузећу или правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
самостални предузетник новчаном казном од 100
КМ, физичко лице новчаном казном у износу од 50
КМ.

Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-1572/10
Добој, 2.6.2010.		

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић, с.р.
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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Страна

114. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
грађевинском земљишту .............................

81

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

81

116. Одлука о утврђивању права власништва на
грађевинском земљишту у корист градитеља у
избјегличким насељима „Баре“, „Липац“, „Мала
Буковица“, „Вила“, „Пољице“ ..................... 82
117. Одлука о утврђивању висине накнаде за трошкове
уређења грађевинског земљишта и накнаде за
природне погодности (рента) за градитеље у
„избјегличким насељима“ – „Баре“, „Липац“,
„Мала Буковица“, „Вила“, „Пољице“ ......... 82
118. Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта
„Спортско-пословног комплекса на углу улица Југ
Богдана и Цара Душана“ у Добоју . ............ 83
119. Одлука о усвајању Измјене Регулационог плана
за изградњу аутопута на коридору Vц за дионицу
Јоховац – Добој Југ ....................................... 85
120. Одлука о усвајању Измјене дијела Регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија (у даљем тексту:
Измјена плана) .............................................. 86
121. Одлука о начину и условима јавне продаје
неизграђеног земљишта у државној
својини ...........................................................

88

122. Одлука о начину и условима јавне продаје
неизграђеног земљишта у државној
својини ...........................................................

88

123. Одлука о начину и условима јавне продаје
неизграђеног земљишта у државној
својини ...........................................................

89

124. Одлука о начину и условима јавне продаје
неизграђеног земљишта у државној
својини ...........................................................

90

125. Одлука о начину и условима продаје неизграђеног
земљишта у државној својини непосредном
погодбом ........................................................ 90
126. Одлука о начину и условима продаје
неизграђеног земљишта у државној
својини непосредном погодбом ..................

91

127. Одлука о додјели пословног простора
Саобраћајном факултету у Добоју .............

91

Број
Страна
Одлука
о
расписивању
јавног
конкурса
за
129.
избор директора Центра за социјални рад
Добој . ............................................................. 93
130. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ . ....... 94
131. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор
Надзорног одбора Радио Добоја ................. 94
132. Одлука о расписивању јавног конкурса за
избор једног члана Надзорног одбора ЈП СРЦ
Преслица . ...................................................... 95
133. Одлука о јавном превозу лица и ствари у
друмском саобраћају на подручју општине
Добој . .............................................................

95

134. Одлука о одређивању висине закупнине за Центар
за промоцију европских вриједности „Еуроплус“
Добој . ............................................................. 100
135. Одлука о утврђивању критерија за кориштење
средстава за финансирање подстицаја у
пољопривреди ............................................... 100
136. Одлука о продужењу важења уговора између
општине Добој и „Слобода“ ДОО Добој .... 102
137. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
оснивању Дома здравља Добој . ..................

103

138. Одлука о додјељивању признања и награда у 2010.
години ............................................................ 105
139. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
прихватању понуде . .....................................

106

140. Одлука о прерасподјели средстава

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

106

141. Одлука о прерасподјели средстава

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

107

142. Одлука о прерасподјели средстава

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

107

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

108

144. Одлука о ангажовању новчаних
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