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BROJ 6 4. JUL 2011. GODINE

Godi{wa pretplata 100 KM
Cijena jednog primjerka 10 KM

@iro ra~un KM 5620050000157390
NLB Razvojna banka

Vrsta prihoda 729124
Buxetska organizacija 9999999

--- Op{tina Doboj ---

OP[TINE DOBOJ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
220.
На основу члана 15. и 16. Закона о грађевинском 

земљишту РС („Службени гласник РС” број 112/06) 
члана 30. Статута општине Добој („Службени глас-
ник општине Добој” број 5/05 и 3/08) члана 4. Пра-
вилника о поступку продаје непосредном погодбом 
неизграђеног грађевинског земљишта у државној 
својини („Службени гласник РС” број 14/07), члан 129. 
Пословника Скупштине општине Добој („Службени 
гласник општине Добој” број 10/05, 9/08), процјене 
вриједности земљишта Пореске управе - Подруч-
на јединица Добој, Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној 30. јуна 2011. године доноси:

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје 

непосредном погодбом неизграђеног 
земљишта у државној својини

Члан 1.

Под условом и на начин регулисан овом одлу-
ком провешће се поступак продаје непосредном 
погодбом неизграђеног земљишта у државној 
својини ради комплетирања грађевинске парцеле 
Карате клубу „Слога” из Добоја и то:

- к.ч. 6687/1 КО Добој бара њива површине чији 
је дио 576,00 м2 а што по старом премјеру одгова-
ра к.ч. 359/2 површине 576,00 м2 по цијени од 40,50 
КМ/м2 а што износи 23.328,00 КМ.

Члан 2.

Учесник у поступку продаје - купац са којима ће 
се закључити купопродајни уговор дужан је упла-
тити купопродајну цијену на жиро рачун продавца 
број: 562-005-0000-1573-90, врста прихода: 722412 
накнада за продано земљиште.

Члан 3.

Продајну цијену наведеног земљишта купац са 
којим ће се закључити уговор, обавезан је уплати-
ти у року од 10 дана након закљученог уговора а 
предаја земљишта у посјед купца извршиће се у 
року од 8 дана након уплате купопродајне цијене 
о чему ће се сачинити записник о примопредаји.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-283/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 30.06. 2011. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

221.
На основу члана 13. Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске број 112/06), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) и члана 
30. Статута општине Добој („Службени гласник оп-
штине Добој“ број 5/05 и 3/08), Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној дана  30. јуна 2011. го-
дине, донијела је  

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке 

о грађевинском земљишту

Члан 1.

У Одлуци о грађевинском земљишту („Служ-
бени гласник општине Добој“ број: 3/09, 4/09, 5/09, 
4/10 и 4/11) у  члану 23. мијења  се став 3. и гласи: 
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„Накнада за уређење грађевинског земљишта 
утврђује се на основу корисне површине објекта, 
по методи одређеној важећим стандардима JUS 
U.C2.100, а за објекте, продавнице, пословне и 
сличне просторије са висином 4 м и већом, накнада 
се утврђује коефицијентом 1,00 “.

Члан 2.

Остали чланови Одлуке остају непромијењени.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-277/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

222.
На основу члана 19. и 20. Закона о комунал-

ним дјелатностима („Службени гласник РС“, број: 
11/95) и Закона о измјенама и допунама Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник 
РС“, број: 51/02) и члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), Скупштина општине Добој је на сједници 
одржаној дана 30.06.2011. године, донијела

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о 

гробљима и погребној дјелатности

Члан 1.

У Одлуци о гробљима и погребној дјелатности 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 2/02) 
члан 16. мијења се и гласи:

„Гробљима на подручју града управља Скуп-
штина општине Добој. Скупштина општине 
Добој може ради управљања гробљем, као кому-
налним објектом, основати јавно предузеће и ис-
том повјерити послове управљања и одржавања 
гробљима. Скупштина општине Добој може 
управљање и одржавање гробљима дати и другим 

јавним комуналним предузећима која се баве по-
гребном дјелатношћу.

Гробљима која се налазе ван територије обухва-
та урбанистичког плана града Добоја, управљају 
мјесне или вјерске заједнице.

Предузећа, мјесне или вјерске заједнице 
управљају гробљима и одржавају их у складу са 
Законом о комуналним дјелатностима и Одлуком 
о гробљима и погребној дјелатности“.

Члан 2.

У Одлуци иза члана 16. додаје се нови члан 16 а, 
који гласи:

„Ако се управљање и одржавање гробљем 
повјерава предузећу, чији оснивач није општина 
Добој, послови се повјеравају на основу јавног кон-
курса о избору најповољнијег понуђача, а угово-
ром између општине и изабраног предузећа регу-
лишу се сва међусобна права и обавезе у обављању 
погребне дјелатности“.

Члан 3.

Иза поглавља Х додаје се поглавље „Ха – НАД-
ЗОР“ и члан 63а, који гласи:

„Скупштина општине Добој обезбјеђује над-
зор над обављањем комуналних дјелатности, као 
и надзор на спровођењу Закона о комуналним 
дјелатностима и примјени општинске Одлуке о 
гробљима и погребној дјелатности путем надлеж-
не Комуналне полиције и општинског органа упра-
ве надлежног за комуналне послове.

У општинском органу управе надлежном 
за комуналне послове формираће се посебан 
савјетодавни орган – Комисија, састављена од 
представника свих мјесних заједница са подручја 
града Добоја.

Комисију из претходног става именује Скуп-
штина општине Добој на приједлог мјесних 
заједница са подручја града Добоја на период од 
четири године. Скупштина општине Добој дужна 
је да једном годишње размотри Извјештај о раду 
ове комисије, њеним запажањима и препорукама, 
које се односе на квалитет пружања услуга из об-
ласти погребне дјелатности“.

Члан 4.

Обавезује се Одјељење за стамбено-комуналне 
послове општине Добој да у року од три мјесеца 
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предложи доношење нове Одлуке о гробљима и 
погребној дјелатности.

Члан 5.

Обавезује се начелник општине Добој да пред-
узме све потребне радње у циљу расписивања 
јавног конкурса о избору најповољнијег понуђача 
за обављање послова из погребне дјелатности.

Овлашћује се начелник општине Добој да до 
окончања поступка из става 1. овог члана може 
закључити појединачне уговоре са предузећима 
са подручја града Добоја о повјеравању послова 
управљања и одржавања гробљима, с тим што ти 
уговори могу бити закључени најдуже на период од 
једне године и исти уговор се не може продужити.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљи вања у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-278/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

223.
На основу члана 30. и 43. Закона о уређењу про-

стора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 55/10), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), члана 
30. Статута општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), Скупштина оп-
штине Добој, на сједници одржаној дана 30. јуна 
2011. године, донијела је

О Д Л У К У 
о приступању измјени дијела 
Регулационог плана „Центар“ 

Добој, блок број 5.

I

Приступа се измјени дијела Регулационог плана 
„Центар“ Добој, блок број 5. (у даљем тексту План).

II

Подручје за које се врши измјена дефинисано је као 
дио блока број 5. парцеле број 5.2 и број 5.3 у дијелу 
Плана који се мијења, укупне површине око 0,4 ха.

III

Саставни дио ове одлуке је графички прилог са 
уцртаном границом обухвата измјене Плана.

IV

Период за који се утврђују плански параметри је 
период до 2012. године.

V

Измјеном Плана предвиђа се спајање парцела 
означене бројем 5.2 и број 5.3 у једну грађевинску 
пар це лу и усклађивање Плана са изведеним стањем.

VI

Рок израде Плана је шест мјесеци од избора но-
сиоца израде Плана.

VII

Средства за израду Плана обезбједит ће „Бато 
петрол“ доо Добој.

VIII

Носилац припреме Плана је Одјељење за про-
сторно уређење.

Носилац израде Плана биће одређен у складу 
са процедуром прописаном Законом о јавним на-
бавкама.

IX

Скупштина општине утврђује нацрт измјене 
Плана, мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јавни увид који траје најмање 30 дана.

О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у 
складу са одлуком Скупштине општине.

X

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

XI

Сви субјекти планирања дужни су да дају рас-
положиве податке и друге информације неопходне 
за израду Плана.

XII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-290/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

224.
На основу члана 30. и 43. Закона о уређењу просто-

ра и грађењу («Службени гласник Републике Српске» 
број: 55/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 
42/05, 118/05 и 20/08), и члана 30. Статута општине 
Добој («Службени гласник општине Добој» број: 
5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој, на сједници 
одржаној дана  30. јуна 2011.  године, донијела је

О Д Л У К У 
о приступању измјени дијела 

Урбанистичког пројекта «Спортско 
– пословног комплекса на углу улица 
Југ Богдана и Цара Душана“ у Добоју

Члан 1.

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

Члан 2.

Измјена Пројекта обухвата простор површине 
око 1500 м2, а пројектом је дефинисано као дио 
парцеле број 3 односно подцјелина број 3.1.

Члан 3.

Саставни дио ове одлуке је графички прилог са 
уцртаном границом обухвата измјене Пројекта.

Члан 4.

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

Члан 5.

Измјеном Пројекта умјесто планираног послов-
ног објекта предвиђа се изградња бензинске пумпе.

Члан 6.

Рок израде Пројекта  је  шест  мјесеци од избора 
носиоца израде Пројекта.

Члан 7.

Средства за израду Пројекта обезбједит ће под-
носилац захтјева за измјену Пројекта.

Члан 8.

Носилац припреме Пројекта  је Одјељење за 
просторно уређење.

Носилац израде Пројекта биће одређен у складу 
са процедуром прописаном Законом о јавним на-
бавкама.

Члан 9.

Скупштина општине  утврђује нацрт измјене 
Пројекта, мјесто, вријеме и начин излагања нацрта 
на јавни увид који траје најмање 30 дана.

О нацрту Пројекта обавиће се јавна расправа у 
складу са одлуком Скупштине општине. 

Члан 10.

На основу резултата јавне расправе и заузе-
тих ставова по приспјелим примједбама на нацрт 
Пројекта, носилац припреме утврђује приједлог 
измјене Пројекта и подноси га Скупштини на 
усвајање и доношење.
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Члан 11.

Сви субјекти планирања дужни су да дају рас-
положиве податке и друге информације неопходне 
за израду Пројекта.

Члан 12. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-276/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

225.
На основу члана 8. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 112/06) члана 30. Закона о локалној самоупра-
ви („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 Скупштине оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 10/05 и 9/08) Скупштина општине Добој је, на 
сједници одржаној дана 30. јуна 2011. године, донијела

О Д Л У К У 
о неприхватању понуде по 

праву прече куповине

Члан 1.

Не прихвата се понуда Смаилбеговић рођ. 
Мулалић Емире за продају непокретности – 
неизграђеног градског грађевинског земљишта 
означених као к.ч. број 6938 десетци воћњак повр-
шине 4201 м2 п.л. 2590 КО Добој а што по старом 
операту одговара к.ч. 650/4 воћњак десетци повр-
шине 4.201,00 м2 з.к. ул. 1350 КО Добој (некретнина 
се налази непосредно у близини пословне зграде 
„Добојпутеви“ А.Д. Добој) по цијени од 21.00 КМ 
/ м2 а што за ову површину износи 88.221,00 КМ.

Члан 2.

Ова одлука на снази је годину дана од дана 
ступања на снагу. Уколико у року од једне године 

понуђач не отуђи предметну некретнину дужан их 
је поново понудити Скупштини општине Добој.

Члан 3.

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

Образложење

Одредбама члана 8. став 3. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске је прописано да 
јединица локалне самоуправе има право првокупа 
градског грађевинског земљишта о чему је дужна 
да се изјасни у року од 30 дана од дана достављања 
понуде.

Скупштини општине Добој се обратила 
Смаилбеговић рођ. Мулалић Емира за продају не-
покретности – неизграђеног градског грађевинског 
земљишта означених као к.ч. број 6938 десетци 
воћњак површине 4201 м2 п.л. 2590 КО Добој а што 
по старом операту одговара к.ч. 650/4 воћњак де-
сетци површине 4.201,00 м2 з.к. ул. 1350 КО Добој 
(некретнина се налази непосредно у близини по-
словне зграде „Добојпутеви“ А.Д. Добој) по цијени 
од 21.00 КМ / м2 а што за ову површину износи 
88.221,00 КМ.

С обзиром на локацију наведеног земљишта и 
чињеници да за ову локацију не постоји интерес за 
куповину неизграђеног градског грађ. земљишта, 
одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-294/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

226.
На основу члана 8. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 112/06) члана 30. Закона о локалној самоупра-
ви („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 Скупшти-
не општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08) Скупштина општине 
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Добој је, на сједници одржаној дана 30. јуна 2011. 
године, донијела

О Д Л У К У 
о прихватању понуде по 
праву прече куповине

Члан 1.

Прихвата се понуда Чабрић Ахмета за 
продају непокретности – неизграђеног градског 
грађевинског земљишта означених као к.ч. број 
308/397335 „Бара“ њива 3. класе површине 4.464 
м2 п.л. 445/0 КО Добој (некретнина се налази непо-
средно у близини тржног центра БМД) по цијени 
од  40,50 КМ / м2 а што за ову површину износи 
180.792,00 КМ.

Члан 2.

Ова одлука на снази је годину дана од дана 
ступања на снагу.

Члан 3.

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

Образложење

Одредбама члана 8. став 3. Закона о грађевин-
ском земљишту Републике Српске је прописано да 
јединица локалне самоуправе има право првокупа 
градског грађевинског земљишта о чему је дужна 
да се изјасни у року од 30 дана од дана достављања 
понуде.

Ахмет Чабрић се обратио Скупштини општине 
са понудом за куповину некретнина означених као 
к.ч. број 308/397335 „Бара“ њива 3. класе површине 
4.464 м2 п.л. 445/0 КО Добој („некретнина се на-
лази непосредно у близини тржног центра БМД) 
по цијени од 40,50 КМ / м2 а што за ову површину 
износи 180.792,00 КМ.

С обзиром на локацију наведеног земљишта 
које је посебно интересантно за градњу с обзиром 
на усвојени регулациони план – Средњошколски 
центар фаза 2, предложено је прихватање понуде 

а која је у складу и са процјеном непокретности од 
стране Пореске управе за ову локацију.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-282/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

227.
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), чла-
на 129. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 
и 9/08), Скупштина општине Добој, на сједници 
одржаној дана 30. јуна 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
о измирењу обавеза према ЗП 

„Електро Добој“ АД Добој

I

Овлашћује се начелник општине да именује 
стручну комисију која ће утврдити да ли су из-
ведени радови на изградњи електроенергетских 
објеката у избјегличким насељима:

1. изградња ТС НН мрежа Мала Буковица – 
избјегличко насеље,

2. изградња НН мреже у избјегличком насељу 
Баре,

3. изградња НН мреже у избјегличком насељу 
Липац,

4. изградња НН мреже у избјегличком насељу 
Вила,

5. израда јавне расвјете моста у Шеварлијама,
6. изградња НН мреже у избјегличком насељу 

Шеварлијама.

Комисија ће начелнику поднијети писмени 
извјештај.

II

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 114.118,93 КМ, у корист ЗП „Електро 
Добој“ АД Добој.
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Реализација средстава наведених у претходном 
ставу извршиће се након подношења писменог 
извјештаја комисије из тачке I.

III

Обавезује се начелник општине да поднесе пис-
мени извјештај о реализацији наведене одлуке.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-289/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

228.
На основу члана 30. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 18/06), члана 30. и 66. Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08), члана 130. Пословника Скупшти-
не општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08) и Одлуке о одређивању 
висине закупнине за непрофитне организације, 
установе и удружења грађана број 01-013-82/10 
од 26.02.2010. године, Скупштина општине Добој 
на сједници одржаној дана 30. јуна 2011. године 
донијела је:

О Д Л У К У 
о додјели пословног простора

Члан 1.

Додјељује се Српској радикалној странци – др 
Војислав Шешељ Добој на кориштење пословни 
простор у Ул. Војводе Мишића број 23 површине 
75,00 м2 на неодређено вријеме.

Члан 2.

За додјељени пословни простор закупац ће 
плаћати закупнину у мјесечном износу од 0,10 КМ 
/ м2 почев од 01.07.2011. године.

Члан 3.

Утврђени износ закупнине за пословни простор 
из члана 1. ове одлуке увећава се за износ пореза на 
додатну вриједност и износ за комуналну накнаду.

Члан 4.

Овлашћује се начелник општине Добој да у 
складу са одредбама ове одлуке са закупцем пот-
пише уговор у закупу у којем ће закупнина бити 
утврђена у складу са чланом 2. ове одлуке.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-280/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

229.
На основу члана 30. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 18/06), члана 30. и 66. Статута општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), члана 130. Пословника Скупштине оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 10/05 и 9/08) и Одлуке о одређивању висине 
закупнине за непрофитне организације, установе и 
удружења грађана број 01-013-82/10 од 26.02.2010. 
године, Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 30. јуна 2011. године донијела је:

О Д Л У К У 
о додјели пословног простора

Члан 1.

Додјељује се Савезу синдиката Републике 
Српске – Регионални синдикални центар Добој на 
кориштење пословни простор у Ул. Немањина број 
20, површине 79,30 м2 , на неодређено вријеме.

Члан 2.

За додијељени пословни простор закупац ће 
плаћати закупнину у мјесечном износу од 0,10 КМ 
/ м2 почев од 01.07.2011. године.
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Члан 3.

Утврђени износ закупнине за пословни простор 
из члана 1. ове одлуке увећава се за износ пореза на 
додатну вриједност и износ за комуналну накнаду.

Члан 4.

Овлашћује се начелник општине Добој да у 
складу са одредбама ове одлуке са закупцем пот-
пише уговор о закупу у којем ће закупнина бити 
утврђена у складу са чланом 2. ове одлуке.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-279/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

230.
На основу члана 30. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 18/06), члана 30. и 66. Статута општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), члана 130. Пословника Скупштине оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 10/05 и 9/08) и Одлуке о одређивању висине 
закупнине за непрофитне организације, установе и 
удружења грађана број 01-013-82/10 од 26.02.2010. 
године, Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 30. јуна 2011. године донијела је:

О Д Л У К У 
о додјели пословног простора

Члан 1.

Додјељује се Радио клубу Добој на кориштење 
пословни простор у Ул. Колубарска бб, површине 
40,00 м2 (бункер из НОР-а) на неодређено вријеме.

Члан 2.

За додјељени пословни простор закупац ће 
плаћати закупнину у мјесечном износу од 0,10 КМ 
/ м2 почев од 01.07.2011. године.

Члан 3.

Утврђени износ закупнине за пословни простор 
из члана 1. ове одлуке увећава се за износ пореза на 
додатну вриједност и износ за комуналну накнаду.

Члан 4.

Овлашћује се начелник општине Добој да у 
складу са одредбама ове одлуке са закупцем пот-
пише уговор о закупу у којем ће закупнина бити 
утврђена у складу са чланом 2. ове одлуке.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-281/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

231.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број  101/04, 
42/05 и 18/06) , члана  30. и 66.Статута општине 
Добој( „Службени гласник општине Добој“број 5/05 
и 3/08), члана 130. Пословника Скупштине општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“ број 
10/05 и 9/08)  Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 30. јуна 2011. године донијела је : 

О Д Л У К У 
о додјели пословног  простора 

Удружењу грађана „Топеер“ Добој

Члан 1.

Удружењу грађана „Топеер“ Добој, за потребе 
смјештаја и рада удружења додјељује се пословни 
простор у улици Краља Александра бр. 197, укуп-
не површине  155,50 м2.

Члан 2.

За додјељени  пословни простор  закупац ће 
плаћати закупнину у мјесечном износу од  0,10 КМ  
по  м2 , почев од  15.06.2011. године.
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На горе наведени износ закупнине додаће се по-
рез на додату вриједност као и друге накнаде које 
произилазе по основу кориштења пословног про-
стора.

Члан 3.                                

Овлашћује се  начелник општине Добој да у 
складу са одредбама  ове одлуке са  закупцем пот-
пише  уговор  о закупу у којем  ће закупнина бити  
утврђена  у складу са чланом  2. ове одлуке.

Član 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-310/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

232.
На основу члана 30. и  66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08)  члана 136. и 148.  Пословника Скуп-
штине општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој», број 10/05 и 9/08),  Скупштина општине 
Добој, на сједници од   30.  јуна 2011. године,  до-
носи

З А К Љ У Ч А К

1. Нацрт Одлуке о утврђивању радног вре-
мена трговинских и занатско-услужних радњи на 
подручју општине Добој, суштински и формално 
технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

2. Задужује се Одјељење за привреду и дру-
штвене дјелатности Добој, да у складу са Одлуком 
о јавним расправама у општини Добој („Сл. глас-
ник општине Добој“, број: 1/06.) организује и про-
веде јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 
изнесене на јавној расправи и припреми приједлог 
Одлуке о утврђивању радног времена трговинских 
и занатско-услужних радњи на подручју општине 
Добој. 

3. Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-296/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

233.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупшти-
не општине Добој («Службени гласник општине 
Добој», број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине 
Добој, на сједници од   30 . јуна    2011. године,  до-
носи

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Информација о  утрошку елек-
тричне енергије за јавну расвјету за период  јануар 
– мај 2011. године.

2. Обавезује се начелник општине да предузме 
све неопходне активности како би од  01.07.2011. го-
дине  била укључена јавна расвјета на цјелокупном 
подручју општине Добој.

3. Задужује се Одјељење за стамбено-кому-
налне послове да за септембарску сједницу при-
преми детаљну Информацију о стању расвјете по 
мјесним заједницама, са ефектима предузетих ак-
тивности рационализације и штедње.

4. Задужује се Одјељење за стамбено-кому-
налне послове да прати и контролише мјесечну 
потрошњу електричне енергије по потрошач-
ким мјестима у оквиру мјесних заједница и о ис-
том квартално информише Начелника општине и 
Скупштину.

5. Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-295/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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234.
На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 

(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 
и 3/08) и члана 136.  Пословника Скупштине оп-
штине Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   30. јуна  2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Информација о  стању противградне 
превентиве и припрема за сезону 2011. године на 
подручју општине Добој.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-297/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

235.
На  основу члана 30. Закона о локалној  самоу-

прави („Службени гласник РС“  број 101/04, 42/05 , 
118/05 ), члана  30. Статута  општине  Добој  („Служ-
бени 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  30. јунa 2011. године доноси:

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Информација о стању судског спо-
ра у правној ствари тужиоца Радоњић Рате и 
Цвијановић Бранислава против општине Добој ра-
ди наплате накнаде у висини од 48.000,00 КМ.

2. Овлашћује се начелник општине Добој да 
закључи вансудско поравнање  и то на начин  да се 
Радуловић Мирославу, Радоњић Рати и Цвијановић 
Браниславу исплати на име неисплаћених накнада 
за чланове Надзорног одбора  за контролу јавне 
потрошње и имовине општине Добој износ од 
по 15.000,00 КМ увећан за обрачунати износ  по-
реза и доприноса а да тужиоци Радоњић Рато и 
Цвијановић Бранислав одмах по закључењу ван-
судског поравнања повуку тужбу подигнуту код 
Основног суда у Добоју  те да сносе своје трошкове 
поступка.

3. Закључак ступа на снагу даном доношења а 
биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-312/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

236.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупшти-
не општине Добој  («Службени гласник општине 
Добој», број  10/05 и 9/08.),  Скупштина општине 
Добој,  на сједници од  30.  јуна  2011. године,  до-
носи

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о раду Општинског 
спортског савеза Добој за 2010. годину. 

2. Задужује се Одјељење за привреду и друшт-
вене дјелатности да спроведе Скупштински 
закључак о организовању округлог стола на те-
му „стање спорта и физичке културе и стратеш-
ки правци развоја спорта и физичке културе на 
подручју општине Добој“.

3. Да се за следеће скупштинско засиједање у 
дневни ред уврсти финансијски извјештаји:  ФК 
„Слога“, РК „Слога“ и Рукометног ТВ турнира за 
2010. годину.

4.  Да се буџетска средства која се доста-
ве Спортском савезу користе искључиво за 
финансирање организовања спортских такмичења, 
одржавања спортских објеката и Соколског дома, 
као и финансирање спортских клубова у складу 
са Одлуком Скупштине општине о финансирању 
спорта, а да бруто примања запослених и трошкове 
канцеларијског пословања  Савез измирује из соп-
ствених изворних прихода.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-285/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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237.
На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 

(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и 
3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општи-
не Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   30. јуна   2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о одржавању, санацији 
и реконструкцији водопривредних објеката и водо-
тока у 2010. години. 

2. Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-311/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

238.
На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 

(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и 
3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општи-
не Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине Добој,  на 
сједници од  30. јуна 2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К

3. Усваја се План одржавања, санације и 
реконструкције водопривредних објеката и водо-
тока у 2011. години. 

4. Саставни дио закључка чини План 
одржавања, санације и реконструкције водопри-
вредних објеката и водотока у 2011. години.

5. Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-298/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

239.
На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 

(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и 
3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општи-
не Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине Добој,  на 
сједници од   30 . јуна   2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К

2. Усваја се Извјештај о одржавању, зашти-
ти, реконструкцији и изградњи локалних путева у 
2010. години. 

3. Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-300/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

240.
На основу члана 30. и  66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136.  Пословника Скупштине оп-
штине Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   30 . јуна  2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се План одржавања, заштите, рекон-
стру кције и изградње локалних путева за 2011. го-
дину.

2. Задужује се Одјељење за привреду и друшт-
вене дјелатности да убудуће овај План доноси у 
првом кварталу текуће године.

3. Задужује се Одјељење за привреду и друшт-
вене дјелатности да хитно приступи изради нове 
категоризације путева у општини Добој.

 4. Да се дефинишу критерији за одређивање 
приоритета у модернизацији, заштити, одржавању 
и реконструкцији путне мреже који би уважили  
реалитете категорије, броја становника који жи-
ве уз пут и фреквентност пута, водећи рачуна о 
равномјерном развоју општине Добој.
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5. Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-286/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

241.
На основу члана 30. и  66. Статута општине Добој 

(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и 
3/08) и члана 136.  Пословника Скупштине општи-
не Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   30 . јуна   2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Стратегија примарне превенције 
болести, зависности за подручје општине Добој за 
период 2009–2013. година. 

2. Саставни дио закључка чини Стратегија 
примарне превенције болести, зависности за 
подручје општине Добој за период 2009–2013. го-
дина.

3. Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-299/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

242.
На основу члана 30. и  66. Статута општине Добој 

(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 
и 3/08) и члана 136.   Пословника Скупштине оп-
штине Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   30 . јуна   2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Локална волонтерска политика оп-
штине Добој.

2. Саставни дио закључка чини Локална волон-
терска политика општине Добој.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-301/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

243.
На основу члана 30. и  66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136.  Пословника Скупшти-
не општине Добој («Службени гласник општине 
Добој», број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине 
Добој,  на сједници од   30 . јуна   2011. године,  до-
носи

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Програм  жетве и откупа пшенице 
и других стрних жита у 2011. години на подручју 
општине Добој.

2. Саставни дио закључка чини Програм  
жетве и откупа пшенице и других стрних жита у 
2011. години на подручју општине Добој.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-302/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

244.
На основу члана 14. Закона о експропријацији 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
112/06 ), члана 30. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“ број: 5/05 и 3/08 ) и 
члана 136. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“ број: 10/05 
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и 9/08 ), Скупштина општине Добој  на сједници 
одржаној дана 30. јуна 2011. године    доноси :

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности

I

Скупштина општине Добој сагласна је са по-
ступком утврђивања општег интереса за покре-
тање поступка потпуне  експропријације у корист 
ЗП „Електро Добој“а.д. Добој за потребе изградње 
електроенергетских објеката ради обезбјеђивања 
напајања електричном енергијом на следећим  
локацијама:

• ТС 10/0,4 кV  Кладари-Млин, са прикљу чним 
далеководом 10 кV у насељу Кладари, К.О. Клада-
ри, општина Добој.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавит ће се у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-293/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

245.
На основу члана 14. Закона о експропријацији 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
112/06 ), члана 30. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“ број: 5/05 и 3/08 ) и 
члана 136. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“ број: 10/05 
и 9/08 ), Скупштина општине Добој  на сједници 
одржаној дана  30. јуна 2011. године   доноси :

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности

I

Скупштина општине Добој сагласна је са 
поступком утврђивања општег интереса  за 
покретање поступка потпуне експропријације у 
корист ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за потре-

бе изградње електроенергетских објеката ради 
обезбјеђивања напајања електричном енергијом на 
следећим  локацијама:

• ТС 10/0,4 кV Руданка-Мљекара у насељу 
Велика Буковица, К.О. Велика Буковица, општина 
Добој.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавит ће се у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-292/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

246.
На основу члана 14. Закона о експропријацији 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
112/06 ), члана 30. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“ број: 5/05 и 3/08 ) и 
члана 136. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“ број: 10/05 
и 9/08), Скупштина општине Добој  на сједници 
одржаној дана 30. јуна 2011. године    доноси :

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности

I

Скупштина општине Добој сагласна је са по-
ступком утврђивања општег интереса за покре-
тање поступка потпуне  експропријације у корист 
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за потребе изградње 
електроенергетских објеката ради обезбјеђивања 
напајања електричном енергијом на следећим  
локацијама:

• Прикључни далековод 10 кV и ТС 10/0,4 кV 
Станари Гостимировићи  у насељу Станари К.О. 
Станари

• Прикључни далековод 10 кV и ТС 10/0,4 кV  
Усора Ново Насеље у насељу  Усора К.О. Добој.
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II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавит ће се у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-291/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

247.
На основу члана 14. Закона о експропријацији 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
112/06 ), члана 30. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“ број: 5/05 и 3/08 ) и 
члана 136. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“ број:10/05 и 
9/08 ) , Скупштина општине Добој  на сједници 
одржаној дана 30. јуна 2011.  године    д о н о с и :

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности

I

Скупштина општине Добој сагласна је са по-
ступком утврђивања општег интереса за покре-
тање поступка потпуне  експропријације у корист 
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за потребе изградње 
електроенергетских објеката ради обезбјеђивања 
напајања електричном енергијом на следећим  
локацијама:

• ТС 10/0,4 кV Остружња Доња-Њиве у насељу 
Остружња Доња, К.О. Остружња Горња, општина 
Добој.

• ДВ 10 kV Кладари-Мали Прњавор са ТС 
10/0,4 кV  Мали Прњавор-Каљуге 2 и ТС 10/0,4  кV 
Мали Прњавор- Каљуге 3 у насељима Кладари  и  
Мали Прњавор, општина Добој.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавит ће се у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-284/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

248.
На  основу члана 30. и 120. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број  101/04, 
42/05, 118/05 и 20/08),   члана  30. Статута општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“  
број 5/05 и 3/08 ) и  члана 129. Пословника општи-
не Добој  („Службени гласник  општине Добој“ 
број  10/05 и 9/08 ), Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној дана  30. јуна 2011. године до-
носи:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  начелника Одјељења  

за  борачко–инвалидску заштиту

1. Разрјешава   се начелник   Одјељења за бо-
рачко–инвалидску заштиту  са даном 30.06.2011.  
године:

Сњежана   Ђукић,   дипл. правник

Члан 2.

2. Ово рјешење  ће се објавити у  Службеном  
гласнику  општине   Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-307/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

249.
На  основу члана 30. и 120. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број  101/04, 
42/05 , 118/05 и 20/08),  члана  30. Статута општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“  
број 5/05 и 3/08 ) и  члана 129. Пословника општи-
не Добој  („Службени гласник  општине Добој“ 
број  10/05 и 9/08 ), Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној дана  30. јуна 2011. године до-
носи:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  разрјешењу начелника Одјељења  

за  стамбено-комуналне послове

1. Разрјешава   се начелник Одјељења за стам-
бено–комуналне послове са даном 30.06.2011. го-
дине:
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Новак  Божичковић, дипл. прав.

2. Ово рјешење  ће се објавити у  Службеном  
гласнику  општине   Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-308/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

250.
На  основу члана 30. и 120. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број  101/04, 
42/05, 118/05 и 20/08 ),  члана  30. Статута општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“  
број 5/05 и 3/08 ) и  члана 129. Пословника општи-
не Добој  („Службени гласник  општине Добој“ 
број  10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној дана  30. јуна 2011. године до-
носи:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д.  начелника 

Одјељења  за  борачко–
инвалидску заштиту

1.   Именује   се в.д. начелник   Одјељења за бо-
рачко –инвалидску заштиту  са даном 30.06.2011.  
године:

Ратко Трифуновић.

2.    Ово рјешење  ће се објавити у  Службеном  
гласнику  општине   Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-304/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р. 

251.
На  основу члана 30. и 120. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број  101/04, 
42/05 , 118/05 и 20/08),  члана  30. Статута општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“  
број 5/05 и 3/08 ) и  члана 129. Пословника општи-
не Добој  („Службени гласник  општине Добој“ 
број  10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на 

сједници одржаној дана 30. јуна 2011. године доно-
си:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. начелника 

Одјељења  за  стамбено-
комуналне послове

1. Именује се в.д. начелник Одјељења за 
стамбено–комуналне послове са даном 30.06.2011. 
године:

Ведран   Митровић,  дипл. прав.

2.   Ово рјешење  ће се објавити у  Службеном  
гласнику  општине   Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-303/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

252.
На  основу члана 30. и 120. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број  101/04, 
42/05, 118/05 и 20/08 ),  члана  30. Статута општи-
не 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  30. јуна 2011. године доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  именовању старјешине 
Територијалне ватрогасне 

јединице Добој

1. Именује  се старјешина Територијалне ватро-
гасне јединице  Добој  на мандатни период од 4 го-
дине  са даном 30.06.2011.  године:

Владо Кајганић, дипл. инж.

2. Ово рјешење  ће се објавити у  Службеном  
гласнику  општине   Добој.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Добој  донијела је на 
сједници одржаној дана 24.02.2011. Одлуку о 
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расписивању конкурса за избор старјешине Тери-
торијалне ватрогасне јединице  Добој број: 01-013-
49/11.   Јавни конкурс  за избор старјешине објављен 
је у  дневном листу Фокус дана  04.05.2011. године 
и у Службеном гласнику општине  Добој  дана 
13.05.2011. године.

Након  истека  задњег  дана  пријаве на конкурс  
утврђено је да су се на мјесто старјешине пријавила 
три    кандидата и то Кајганић Владо, Копања Драган 
и Видаковић Милко. Увидом у  поднесене пријаве  
и приложене документације  утврђено је да имено-
вани кандидати испуњавају опште и посебне усло-
ве  предвиђене Законом и Статутом  ТВЈ. Комисија 
за провођење поступка обавила је дана 21.06.2011. 
интервју са пријављеним кандидатима  и сачинила 
ранг листу на којој је први био кандидат Кајганић 
Владо а затим Копања Драган и Вида ко вић Милко. 
На основу утврђених чињеница  комисија  је пред-
ложила Скупштини општине Добој  да се именова-
ни кандидат  именује за старјешину ТВЈ. 

Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења  може се поднијети тужба  

пред Основним судом у Добоју у року од 30 дана 
од  дана  објављивања у Службеном гласнику  оп-
штине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-305/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

253.
На  основу члана 30. и 120. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број  101/04, 
42/05 , 118/05 и 20/08),  члана  30. Статута општи-
не 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 30. јуна 2011. године доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  именовању  директора Центра 

за социјални рад Добој

1. Именује  се директор Центра за социјални 
рад  Добој   на мандатни период од 4 године са  да-
ном 30.06.2011.  године:

Срђан  Смиљанић, дипл. прав.

2. Ово рјешење  ће се објавити у  Службеном  
гласнику  општине   Добој.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине донијела је на сједници 
одржаној дана 24.02.2011.год.  Одлуку о расписивању 
конкурса  за избор директора Центра за социјални 
рад  Добој број 01-013-49/11.  Јавни конкурс  за избор  
директора објављен је у  дневном листу Фокус  дана  
04.05.2011. године и у Службеном гласнику општи-
не  Добој  дана 13.05.2011. године.

Након  истека  задњег  дана  пријаве на конкурс  
утврђено је да се на мјесто директора Центра за 
социјални рад  пријавио Смиљанић Срђан. Увидом 
у  поднесене пријаве  и приложене документације  
утврђено је да именовани кандидат испуњава  оп-
ште и посебне услове  предвиђене Законом и Стату-
том  Центра за социјални рад. На основу утврђених 
чињеница  комисија  је предложила Скупштини 
општине Добој  да се именовани кандидат   именује 
за директора Центра за социјални рад  Добој.

 
Поука о правном лијеку :
Против овог рјешења  може се поднијети тужба  

пред Основним судом у Добоју у року од 30 дана 
од  дана  објављивања у Службеном гласнику  оп-
штине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-306/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

254.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05), 
члана 30. и 64. Статута општине Добој (Службени 
гласник општина Добој 5/05 и 3/08 ), и члана 35. и 
129.  Пословника о раду скупштине општине Добој 
(Службени гласник општине Добој број: 10/05 
и 8/09), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана  30. јуна 2011. године доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Радне групе за 
праћење примјене Локалне 

волонтерске политике 

1.    Именује се Радна група за праћење примјене 
Локалне волонтерске политике, у саставу: 
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1. Куловац Сувад, стручни савјетник за младе 
у Општинској административној служби,

2. Митровић Слободан, представник Центра 
за социјални рад Добој,

3. Бекановић Драгица, представник Невлади-
ног сектора,

4. Топић Дејан, представник Савјета ученика 
средњих школа,

5. Чакаревић-Јефтић Тања, представник Ло-
калног волонтерског сервиса.

2. Радна група за праћење примјене Локалне 
волонтерске политике пратит ће имплементацију 
Локалне волонтерске политике  и иницирати по-
требне кораке за успјешну имплементацију исте, а 
обавезно ће се састајати два пута годишње.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно шења, а 
објавит ће се у „Службеном гласнику општине Добој“ .

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-287/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

255.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05), 
члана 30. и 64. Статута општине Добој (Службени 
гласник општина Добој 5/05 и 3/08 ), и члана 35. и 
129.  Пословника о раду скупштине општине Добој 
(Службени гласник општине Добој број: 10/05 
и    8/09), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана  30. јуна  2011. године доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Општинског  

координационог  одбора за примарну 
превенцију болести зависности 

1. Именује се Општински  координациони  
одбор за примарну превенцију болести зависности,  
у саставу: 

1. Трифковић Ковиљка, Центар за ментално 
здравље,

2. Кузмић Давор, шеф Одсјека за спречавање 
злоупотребе опојних дрога у ЦЈБ  Добој, 

3. Куловац Сувад, стручни савјетник за младе 
у Општинској административној служби,

4. Куртиновић Аријана, психолог у 
Саобраћајној и електротехничкој школи,

5. Жакула Симуна, одборник у Скупштини 
општине Добој,

6. Чакаревић-Јефтић Тања, шеф Одсјека за 
друштвене дјелатности,

7. Молдован Драгана, Едукативно ресурсни 
центар Добој.

2. Општински  координациони  одбор за при-
марну превенцију болести зависности ће постица-
ти и координирати програмске активности којима 
ће се реализовати циљеви и задаци Стратегије при-
марне превенције болести зависности за подручје 
општине Добој,  као и вршити оцјену успјешности  
реализације истих и планирати даље превентивне 
активности.

3. Општински  координациони  одбор за 
примарну превенцију болести зависности ће, по 
конституисању, донијети свој Правилник којим ће 
детаљно регулисати начине рада и своје надлеж-
ности.

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавит ће се у „ Службеном гласнику 
општине Добој“ .

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-288/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

256.
На основу члана 48. Закона  о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“ 
број 112/06 ) члана 44. и 45. Закона о грађевинском 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“ 
број  86/03), члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“ број 5/05 и 
3/08 )и члана 129. Пословника Скупштине општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“ 
број 10/05 и 9/08) Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној дана 30. јуна 2011. године, 
донијела је :

ДОПУНСКО  РЈЕШЕЊЕ 
о додјели неизграђеног 

грађ. земљишта
                                                 
1   Додјељује се „Грађ-промет“ д.о.о. Добој  у 

сврху изградње ламеле 2 и 3  стамбено–пословног  
објекта са подземним паркиралиштем на углу ули-
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це  Краља Драгутина и  Војводе Степе  у Добоју 
неизграђено грађевинско  земљиште означено као :

к.ч. број 4883 површине 258 м2 уписана у п.л. 
762 КО Добој  ( нови премјер) а која по старом опе-
рату  одговара к.ч. број 834 /9  површине  258 м2 

уписана у  з.к.ул. 1454 КО Добој .
                
2.  Општина Добој на име накнаде  за преузето 

земљиште  означено у члану  1. овог рјешења дуж-
на је платити  „Жељезнице Републике Српске“ А.Д. 
Добој  износ од 10.449,00 КМ (словима: десетхиља-
дачетрсточетрдесетидевет КМ ).

                                                                     
3. Након правоснажности овог Рјешења на 

земљишту из тачке 1. диспозитива овог рјешења ће 
се ивршити укњижба права коришћења у корист 
„Грађ-промет“ д.о.о. Добој.

О б р а з л о ж е њ е

Рјешењем Скупштине општине Добој број 
01-013-475/06 од 12.12.2006. године  извршено је 
преузимање  неизграђеног градског грађевинског 
земљишта од Жељезница Републике Српске  А.Д. 
Добој у корист општине Добој означеног као к.ч. 
4892 површине 262 м2 п.л. 762 а што по старом 
премјеру одговара  к.ч. 835/5 површине 262 м2 
з.к.ул. 729 КО Добој и к.ч. 4891 површине  262 м2 
п.л. 762 што по старом премјеру одговара  к.ч. 834/7 
површине 262 м2  з.к.ул. 729 КО Добој. 

Због неријешених имовинско-правних одно-
са овим рјешењем није могла бити обухваћена 
парцела означена као к.ч. 4883 п.л. 762 КО Добој 
површине  258 м2  што по старом премјеру одго-
вара к.ч. 834/9 з.к.ул. 1454 КО Добој.иако је и на-
ведена парцела била обухваћена  конкурсом за  
додјелу грађевинског земљишта а на основу којег 
је Комисија  за провођење поступка  лицитације  
неизграђеног грађевинског земљишта након прове-
деног поступка  сачинила записник од 27.04.2006. 
године  те својим закључком  прихватила понуду 
„Грађ-промет“ д.о.о. Добој као најповољнију.

Након рјешавања преосталих имовинско-прав-
них односа  односно сагласности свих етажних 
власника на чијој се парцели  налазила  зграда са  
стамбеним јединицама те сагласности Жељезница 
РС А.Д. Добој , Скупштина општине Добој је до-
пунским рјешењем   број  01-013-231/11 од 31.05.2011. 
године   преузела преосталу парцела  од ранијег ко-
рисника  ради привођења  трајној намјени  .

Слиједом тога  Скупштина општине Добој до-
носи  допунско рјешење којим се  и ова преостала 
парцела  означена као к.ч. број 4883 п.л. 762  КО 

Добој површине  258 м2  а што по старом премјеру 
одговара к.ч. 834/9  уписати у з.к.ул. 1454 КО Добој 
додјељује „Грађ-промет“ д.о.о. Добој чиме се окон-
чава комплетан поступак  додјеле гграђевинског 
земљишта  у сврху изградње  ламеле 2. и 3. Стам-
бено-пословног објекта на углу  Ул. Краља Драгу-
тина и Војводе Степе у Добоју.

На основу наведеног одлучено је као у диспо-
зитиву овог рјешења.

Поука о правном лијеку :
Пртив овог рјешења није дозвољена жалба али 

се може покренути управни спор пред Окруж-
ним судом у Добоју у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-313/11         ПРЕДСЈЕДНИК
Добој,  30.06. 2011. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
257.
На основу члана 43. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 5. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08) начелник општине Добој доноси:

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Измјене 

и допуне Статута Центра за 
културу и образовање Добој

Члан 1.

Даје се сагласност на Измјене и допуне Статута 
Центра за културу и образовање Добој број 160/11 
од 11.04.2011. године.

Члан 2.

Ова сагласност ће бити објављена у Службеном 
гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 02-022-1-732/11         НАЧЕЛНИК
Добој, 27.04.2011. године  Обрен Петровић, с.р.

258.
На основу члана 26. Појединачног колектив-

ног уговора за запослене у општинској админи-
стративној служби Добој, представник Адми-
нистративне службе општине Добој, начелник 
општине Петровић Обрен (у даљем тексту: по-
слодавац) и предсједник Синдиката органа упра-
ве, Стојаковић Зоран (у даљем тексту: Синдикат) 
споразумно прихватају:

Измјене и допуне Појединачног 
колективног уговора за 

запослене у Административној 
служби општине Добој

Члан 1.

У члану 2. Измјена и допуна Појединачног 
колективног уговора за запослене у општинској 

административној служби Добој број: 02-022-
1-1216/08 и Измјена и допуна Појединачног ко-
лективног уговора за запослене у општинској 
административној служби Добој број: 02-022-
1438/09 од 21.07.2009. године иза тачке „ж“ додаје 
се тачка „з“ која гласи:

з) за послове урбанистичко-грађевински и еко-
лошки инспектор утврђује се коефицијент..... 14,45

Члан 2.

Измјене и допуне Појединачног колективног 
уговора за запослене у Административној служби 
општине Добој ступају на снагу даном доношења а 
примјењиваће се од 01.07.2011. године.

Измјене и допуне Појединачног колективног 
уговора за запослене у Административној служби 
општине Добој објавиће се у Службеном гласнику 
општине Добој.

          СИНДИКАТ      ПОСЛОДАВАЦ
Предсједник Синдиката                      НАЧЕЛНИК
 Стојаковић Зоран, с.р.               Обрен Петровић, с.р.

Број: 30/11                 Број: 02-022-1-1344/11
Добој, 29.06.2011.                     Добој, 29.06.2011.

259.
На основу члана 18. став 3. Закона о превозу 

у друмском саобраћају Републике Српске („Сл. 
гласник РС“, број: 111/2008, 50/10), члана 8. Од-
луке о јавном превозу лица и ствари у друмском 
саобраћају на подручју општине Добој, број: 01-
013-260/2010 од 16.06.2010. године и члана 30. Ста-
тута општине („Сл. гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08) начелник општине донио је

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника 
о критеријумима, начину и поступку 

усклађивања и регистрације 
редова вожње аутобуских линија 

на подручју општине Добој

Члан 1.

У члану 2. тачка 5. Правилника о критеријумима, 
начину и поступку усклађивања и регистрације 
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редова вожње аутобуских линија на подручју оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 4/11), иза пасуса

„-додавање новоизграђених стајалишта на траси 
реда вожње које се налази унутар трасе коју одређује 
почетна и завршна станица“ додаје се пасус и гласи:

„-смањење периода и броја дана одржавања,“:

Члан 2.

Члан 33. мијења се и гласи:
„Ступањем на снагу овог правилника престаје 

да важи Правилник о критеријумима, начину и по-
ступку усклађивања и регистрације редова вожње 
аутобуских линија на подручју општине Добој, 
број: 02-013-1-1055/05 од 12.07.2005. године.

Члан 3.

Овај Правилник (о измјенама и допунама Пра-
вилника о критеријумима, начину и поступку 
усклађивања и регистрације редова вожње аутобу-
ских линија на подручју општине Добој), ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службе-
ном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-1360/2011        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 01.07.2011. године           Обрен Петровић, с.р.

III ОГЛАСИ
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 
на основу Рјешења број 07-372-1-10/11 од 11.03.2011. 
године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 327/4 упис оснивања Заједница етажних влас-
ника зграде у улици Војводе Мишића „Борачка 2“ 
Л-А у Добоју са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде у улици Војводе Мишића „Борачка 2“ Л-А у 
Добоју, оснивачи: тридесетшест етажних власника 
зграде, дјелатност 70320-управљање зградом за ра-
чун етажних власника, иступа у правном промету 
самостално у окриву дјелатности, за обавезе одго-
вара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошко-
ва одржавања зграде, заједницу заступа Младић 
Оливера самостално и без ограничења.

Република Српска 
Општина Добој 

Начелник 
Административна служба 

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Број: 07-372-1-10/11
Дана: 11.03.2011. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 
на основу Рјешења број 07-372-1-15/11 од 27.04.2011. 
године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 331/4 упис оснивања Заједница етажних влас-
ника зграде у улици Војводе Синђелића број: 58 у 
Добоју са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власни-
ка зграде у улици Војводе Синђелића број: 58 у 
Добоју, оснивачи: тридесетдва етажна власника 
зграде, дјелатност 70320-управљање зградом за ра-
чун етажних власника, иступа у правном промету 
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одго-
вара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошко-
ва одржавања зграде, заједницу заступа Ђалић На-
таша – самостално и без ограничења.

Република Српска 
Општина Добој 

Начелник 
Административна служба 

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Број: 07-372-1-15/11
Дана: 27.04.2011. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Добој на основу Рјешења број 07-372-1-17/11 од 
13.05.2011 године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистар-
ском листу број: 179/2 упис промјене лица овлаш-
теног за заступање Заједнице етажних власника 
зграде у улици Стефана Првовенчаног 35 Добој са 
сљедећим подацима:
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Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, 
ул. Стефана Првовенчаног бр. 35 па се из Реги-
стра бришу Шаркановић Јовица, и Зрнић Војко а 
као ново лице овлаштено за заступање Заједнице 
уписује се Ђурковић Срђан предсједник УО засту-
па Заједницу самостално и без ограничења.

Република Српска 
Општина Добој 

Начелник 
Административна служба 

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Број: 07-372-1-17/11
Дана: 13.05.2011. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 
на основу Рјешења број 07-372-1-19/11 од 03.06.2011. 
године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском ли-
сту број: 332/4 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање Заједнице етажних власника згра-
де „Борачка“ Л-Ц у улици Војводе Мишића бб у 
Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у ул. 
В. Мишића бб „Борачка“ Л-Ц, па се из Регистра 
брише Деспотовић Зоран досадашњи предсједник 
УО, а као нова лива овлаштена за заступање 
Заједнице уписују се Никић Ранко предсједник УО, 
заступа заједницу самостално и без ограничења, и 
Пашалић Десимир предсједник Скупштине, засту-
па заједницу самостално и без ограничења.

Република Српска 
Општина Добој 

Начелник 
Административна служба 

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Број: 07-372-1-19/11
Дана: 3.06.2011. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Добој на основу Рјешења број 07-372-1-20/11 од 
08.06.2011. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистар-
ском листу број: 333/4 упис оснивања Заједнице 
етажних власника зграде у улици Николе Тесле 
број 53-55. у Добоју са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде Добој, ул. Николе Тесле бр. 53-55, оснивачи: 
пет етажних власника зграде, дјелатност 70320 – 
управљање зградом за рачун етажних власника, 
иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имо-
вином, чланови одговарају супсидијарно до виси-
не удјела у плаћању трошкова одржавања зграде, 
заједницу заступа Благојевић Радомир предсједник 
Скупштине ЗЕВ-а самостално и без ограничења.

Република Српска 
Општина Добој 

Начелник 
Административна служба 

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Број: 07-372-1-20/11
Дана: 8.06.2011. године
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