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БРОЈ 6
ДОБОЈ,

01. НОВЕМБАР 2010. ГОДИНЕ

Godi{wa pretplata 100 KM
Cijena jednog primjerka 10 KM

@iro ra~un KM 5620050000157390
NLB Razvojna banka

Vrsta prihoda 729124
Buxetska organizacija 9999999

--- Op{tina Doboj ---

OP[TINE DOBOJ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
184.
На основу члана 84. Закона о предшколском 

васпитању и образовању («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 119/08), члана 5, 7, 12 и 24. За-
кона о систему јавних служби («Службени гласник 
РС» број 68/07 ) , члана 19. Закона о локалној само-
управи («Службени гласник РС» број 101/04,42/05 
и 118/05) и члана 30. Статута општине Добој, Скуп-
штина општине Добој на сједници одржаној дана 
28. октобра 2010.године,   доноси:

О Д Л У К  У 
о усклађивању  Одлуке о оснивању 
Јавне установе Дјечије обданиште 

«Мајке Југовић» Добој

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Јавна установа Дјечије обданиште «Мајке 
Југовић» Добој основана је Одлуком Скупштине 
општине Добој број 01-012-2-24-22/97 од 18.06.1997.
године .

Члан 2.

Установа послује под називом: Јавна установа 
Дјечије обданиште «Мајке Југовић» Добој.

Скраћени назив гласи: ЈУ Дјечије обданиште 
«Мајке Југовић» Добој.

Сједиште  ЈУ Дјечије обданиште  је у Добоју , 
ул.Карађорђева 50.

Члан 3.

ЈУ Дјечије обданиште има својство правног ли-
ца .

II - ДЈЕЛАТНОСТ  ЈУ ДЈЕЧИЈЕ 
ОБДАНИШТЕ 

Члан 4.

Дјелатност  ЈУ Дјечије обданиште је :

- 80.101 предшколско образовање
- 85.323  установе за дневни боравак дјеце 

У остваривању основне дјелатности ЈУ Дјечије 
обданиште обезбјеђује :

- предшколско васпитање и образовање дјеце 
предшколског узраста;

- превентивну здравствену заштиту дјеце пред-
школског узраста ;

- васпитно-образовни програм у години пред 
полазак у основну школу у трајању од три сата 
дневно 

III - СРЕДСТВА УСТАНОВЕ

Члан 5.

ЈУ Дјечије обданиште обавља дјелатност сред-
ствима рада у објектима и на непокретностима на 
које му оснивач пренесе право кориштења као и 
средствима стеченим из других извора.

Основни капитал установе се састоји од новча-
ног улога оснивача у износу од 2.000,00 КМ, који је 
у цјелости уплаћен.
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Члан 6.

Средства за пословање  ЈУ Дјечије обданиште 
обезбјеђују  се из слиједећих извора:

- буџета општине;
- прихода остварених обављањем дјелатности;
- посредством донатора;
- других извора у складу са законом.

Све финансијске трансакције ЈУ Дјечије обда-
ниште обавља преко Јединственог рачуна трезора  
општине Добој,  а у складу са трезорским начином 
пословања.

IV - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У 
ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 7.

У циљу обављања дјелатности због којих је ЈУ 
Дјечије обданиште основана, оснивач обезбјеђује 
средства и прописане услове, врши благовремено 
именовање и разрјешење органа управљања у ЈУ 
Дјечије обданиште, и тражи  квалитетно и стручно 
обављање послова  у складу са Законом, те

  - даје сагласност на годишњи програм рада и 
финансијски план установе,

   -  даје сагласност на  статут установе,
 - разматра и усваја  годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун,
 - даје сагласност на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста.

Надзор над законитошћу рада ЈУ Дјечије обда-
ниште врши надлежни орган управе у складу са за-
коном и актима оснивача.

V - МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  ЈУ 
ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ  И ОСНИВАЧА

Члан 8.

ЈУ Дјечије обданиште је обавезно да послове из 
своје надлежности врши благовремено и квалитет-
но у складу са законом.

ЈУ Дјечије обданиште не може без сагласности 
оснивача мијењати дјелатност утврђену овом од-
луком.

ЈУ Дјечије обданиште ће најмање једанпут 
годишње подносити информације и извјештаје о 
свом раду оснивачу, а на захтјев оснивача и чешће.

VI - ОРГАНИ ЈУ ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ

Члан 9.

Органи  ЈУ Дјечије обданиште су:
- Управни одбор и
- Директор

Мандат чланова Управног одбора и директора 
траје четири године а по истеку мандата могу бити 
поново именовани.

Члан 10.

Управни одбор ЈУ Дјечије обданиште именује и 
разрјешава оснивач.

Управни одбор има три члана.

Члан 11.

Директор руководи установом, представља и засту-
па установу и одговоран је за законитост њеног рада.

Директора ЈУ Дјечије обданиште именује и 
разрјешава оснивач на период од 4 године и уз 
претходно спроведен поступак јавне конкуренције.

За директора установе може бити именова-
но лице које поред општих услова има  завршен 
одговарајући ниво високог образовања просвјетне 
струке и најмање пет година радног искуства у 
предшколском васпитању и образовању или било 
којем сегменту образовања.

Члан 12.

Надлежности, именовање и разрјешење предсје-
дника и чланова Управног одбора, њихова права и 
обавезе као и услови, начин и поступак именовања 
директора и његова права и обавезе, регулишу се 
Статутом Дјечијег обданишта.

VII – ПРЕСТАНАК РАДА  ЈУ ДЈЕЧИЈЕ 
ОБДАНИШТЕ

Члан 13.

ЈУ Дјечије обданиште престаје са радом:
-  ако не испуњава прописане услове за обављање 

дјелатности,
- ако не постоје услови за њено обављање 

дјелатности
- одлуком оснивача.
Сматра се да не постоје услови за обављање 

дјелатности ако:
-  не постоји потреба за дјелатношћу Установе
- потребе за дјелатношћу Установе могу се 

задовољити на рационалнији и економичнији начин,



Broj 6 Strana  163S L U @ B E N I  G L A S N I K

- не остварује законом и актом о оснивању 
утврђене циљеве и задатке.

Члан 14.

Поступак за престанак рада ЈУ Дјечије обда-
ниште покреће оснивач или орган надлежан за 
вршење надзора над законитошћу рада исте.

Акт о престанку рада доноси оснивач.
На основу акта о престанку рада  ЈУ Дјечије 

обданиште спроводи се поступак редовне 
ликвидације, у складу са законом.

Члан 15.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да  важи 
Одлука о оснивању установе Дјечијег обданишта 
«Мајке Југовић» Добој број 01-012-2-24-22/97 од 
18.06.1997. године.

Члан 16.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-339/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

185.
На основу члана 3. став 1. тачка б и члана 46-51. 

Закона о превозу у друмском саобраћају Републи-
ке Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 111/08) и члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), Скупштина општине Добој, на сједници 
одржаној дана  28. октобра  2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У 
о такси превозу на подручју 

општине Добој

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком ближе се уређује:

- организација такси превоза на подручју оп-
штине Добој,

- број и размјештај такси стајалишта, начин 
кориштења и управљања такси стајалиштима, број 
такси мјеста на стајалиштима,

- број регистрованих такси возила у односу на 
расположиви број такси мјеста на стајалиштима,

- начин утврђивања и наплате цијене превоза у 
превозу више лица у једном возилу,

- поступак издавања, величину и изглед допун-
ских ознака,

- права и дужности такси превозника, возача и 
лица која се превозе, и

- допунске услове за возача и возило.

Члан 2.

Такси превоз је јавни превоз путника у 
ванлинијском друмском превозу,  за који је цијена 
превоза за пређени пут унапријед одређена и 
утврђује се таксиметром по цјеновнику услуга или 
је уговорена између такси превозника и корисника 
превоза, доступан свим корисницима превоза под 
једнаким условима, а обавља се путничким воз-
илом.

 
2. УСЛОВИ, НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА И 
ВРШЕЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 3.

Такси превоз на подручју општине Добој мо-
гу вршити предузећа и друга правна лица која су 
регистрована за ову врсту дјелатности, која имају 
сједиште у општини Добој и физичка лица као 
основну дјелатност, која имају рјешење издато од  
органа управе надлежног за послове саобраћаја оп-
штине Добој и имају сједиште на подручју општи-
не (у даљем тексту: такси превозници).

Члан 4.

Поред услова прописаних у члану 3. такси пре-
возници морају да испуњавају услове прописане: 
Законом о превозу у друмском саобраћају Репу-
блике Српске, Законом о основама безбједности 
саобраћаја на путевима БиХ, осталим законима 



Strana  164 Broj 6S L U @ B E N I  G L A S N I K

којима подлијежу такси превозници, подзаконским 
актима наведених Закона и овом одлуком.

Члан 5.

Такси превозници да би добили лиценцу пре-
возника морају имати рјешење о распореду на так-
си стајалиште, које издаје надлежни орган општи-
не за послове саобраћаја, на основу сагласности 
коју издаје Удружење самосталних привредника 
Добој (у даљем тексту: Удружење)

Уз рјешење о распореду на такси стајалиште 
издају се допунске ознаке.

Члан 6.

За обављање такси превоза, такси превозници 
морају да испуњавају услов да су власиници воз-
ила или да имају уговор о лизингу.

Члан 7.

Путнички аутомобили којима се врши так-
си-превоз морају испуњавати услове прописане: 
Законом о превозу у друмском саобраћају Репу-
блике Српске, Законом о основама безбједности 
саобраћаја на путевима БиХ, Правилником о тех-
ничко-експлоатационим условима за возила којима 
се врши такси-превоз.

Поред услова прописаних у ставу један овог чла-
на возилима којима се врши такси-превоз морају да 
испуњавају и услове који се односе на опрему и оз-
наке које мора да има такси возило и то:

- најмање 5 врећица тамне боје израђене од 
материјала који не пропушта течност,

- свјетлећу ознаку са натписом „ТАКСИ“ 
димензија 26  x 16 цм, чија је подлога црне боје, 
а слова жуте боје, која је постављена на 18 цм од 
предње ивице крова и синхронизована са таксиме-
тром, тако да се гаси када се таксиметар укључи,

- допунску ознаку која је елипсастог облика 
димензија 18 x 12 цм, чија је подлога жуте боје, а 
текст исписан  црном бојом.

Члан 8.

Допунска ознака из претходног члана садржи 
текст сљедеће садржине:

-грб града Добоја постављен у средини ознаке, 
изнад грба назив такси стајалишта, испод грба го-
дина за коју се издаје допунска ознака, са лијеве 
стране број такси стајалишта, а са десне стране 
број регистра такси превозника.

Допунске ознаке се постављају на предњем 
вјетробранском стаклу у доњем десном углу и на 
задњем вјетробранском стаклу у доњем лијевом углу.

Евиденцију издатих и враћених допунских оз-
нака води Удружење.

Издавање допунских ознака у правилу се 
обавља у мјесецу децембру текуће године за на-
редну годину, на основу захтјева такси превозника  
упућеном Удружењу.

Такси превозници ако престану да обављају 
дјелатност такси превоза, дужни су да врате до-
пунске ознаке Удружењу  у року од 7 (седам) дана  
по престанку рада. 

Члан 9.

Возачи такси возила поред услова прописаних 
законима који регулишу дјелатност такси пре-
воза, морају имати положен испит из познавања 
прописа који регулишу дјелатност такси превоза, 
познавања града Добоја и општине Добој.

Одредба  члана 9.  став 1 не односи се на возаче 
који имају радно искуство  од 3 (три) године у такси 
превозу на општини Добој.

Потврду о радном искуству издаје Удружење. 

Програм полагања испита из става 1. овог чла-
на доноси Начелник општине, на приједлог органа 
надлежног за послове саобраћаја.

Начелник општине именује комисију пред којом 
се испит полаже.

Члан 10.

Такси превоз путника организује се на општини 
Добој овисно о превозним потребама грађана оп-
штине на сљедећи начин:
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- путем размјештаја такси стајалишта                                                 
- кориштењем радио станица
- кориштењем слободних такси возила ван 

такси стајалишта.

Члан 11.

Надлежни орган општине за послове саобраћаја 
у правилу сваке године доноси рјешење о:

-  броју и размјештају такси стајалишта,
- броју стајалишних мјеста на сваком такси 

стајалишту,
- броју такси возила, односно броју такси пре-

возника, водећи рачуна о броју становника, ор-
ганизованости јавног градског превоза броју и 
размјештају јавних институција и објеката, општем 
стању саобраћаја, дневној миграцији становништа, 
конфигурацији тла и другим условима, на основу 
исказаних потреба корисника превоза и приједлога 
такси превозника.

Члан 12.

Прије доношења рјешења из члана 11. ове одлу-
ке, надлежан орган општине за  послове саобраћаја, 
утврдиће да ли је такси стајалиште дио јавне повр-
шине или не.

За такси стајалишта која нису дио јавне повр-
шине, Удружење је дужно доставити уговор 
о кориштењу површине намијењене за такси 
стајалиште.    

Члан 13.

Такси превозници који имају регистровану  
дјелатност, или рјешење издато од надлежног ор-
гана општине,  са сједиштем на општини , не могу 
обављати такси превоз на подручју друге општине.

Такси превозник може само у циљу завршетка 
започете вожње, испуштати путнике мимо матич-
не општине.  

Члан 14.

Такси возила на такси стајалиштима паркирају 
се по реду доласка на такси стајалиште.

Одласком једног или више такси возила са так-
си стајалишта, друга такси возила се помјерају на 
упражњена мјеста по редосљеду доласка.

Члан 15.

Удружење ће донијети пропис којима се регу-
лише:

- распоред такси превозника на такси стајалишта,
- критеријуме за ред првенства при формирању 

листе приоритета такси превозника на основу које 
се даје сагласност за издавање рјешења о распоре-
ду такси превозника на одређено такси стајалиште,

- категоризацију такси стајалишта по групама,
- начин ротације такси превозника на такси 

стајалиштима у оквиру група,
- радно вријеме такси стајалишта

На пропис из става 1. овог члана сагласност 
даје општински орган управе надлежан за послове 
саобраћаја.

3. ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

Члан 16

Такси стајалишта су уређена и прописно 
обиљежена мјеста, намијењена за стајање такси 
возила ради пружања такси услуга.

Такси стајалишта се планирају и изграђују у 
правилу са изградњом саобраћајница, објеката, 
насеља итд.

Планом се истовремено утврђује и број такси 
мјеста на такси стајалишту.

Члан 17.

У обиљежавању и одржавању такси стајалишта 
на јавним површинама брине се Одјељење за стам-
бено комуналне послове Добој и Удружење.

Трошкове обиљежавања и одржавања (хори-
зонтална и вертикална сигнализација и друге оз-
наке и објекти) такси стајалишта сносе корисници 
стајалишта - такси превозници.

Висину средстава за трошкове обиљежавања 
и одржавања такси стајалишта и начин њиховог 
убирања утврђују одлуком органи и тијела 
Удружења.

4. НАЧИН УТВРЂИВАЊА И НАПЛАТА 
ЦИЈЕНЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 18.

Надлежан орган општине за послове саобраћаја 
утврђује цјеновник услуга такси превоза на 
приједлог Удружења.
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Цјеновник услуга мора бити јединствен на 
подручју општине.

Цјеновником услуга одређује се цијена:

- почетка вожње (старт),
- вожње по пређеном километру,                                                                            
- чекања,
- ноћне вожње,
- вожње недјељом и празником,
- превоз пртљага.

Члан 19.

Цијена такси превоза се утврђује и исказује так-
симетром по цјеновнику услуга.

Цијена превоза на релацијама дужим од 25 км 
може се уговорити и без укључивања таксиметра, 
с тим да цијена не може бити већа од цијене која би 
се утврдила таксиметром.

За извршену услугу такси превоза, такси пре-
возник дужан је издати рачун о извршеној услузи.

Члан 20.

Ако такси услугу користи један путник, плаћа 
цијели износ цијене означене на таксиметру, одно-
сно уговорену цијену превоза.

Ако се, уз сагласност лица које је прво започе-
ло користити такси услугу, такси возилом превозе 
и други путници, цијена превоза утврђена такси-
метром, односно уговорена цијена на заједничкој 
релацији се дијели на све путнике који се превозе.

Цијена превоза ствари који не спадају у путнич-
ку пртљагу утврђује се слободном погодбом прије 
почетка вожње.

5. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ТАКСИ 
ПРЕВОЗНИКА И КОРИСНИКА ТАКСИ 
УСЛУГА

Члан 21.

За вријеме обављања такси превоза, такси возач 
је дужан у возилу имати;

- важећи образац лиценце „Д“за такси превоз-
ника,

- важећи образац лиценце за возило,
- легитимацију за возача,
- допунску ознаку за возило,
- план града односно општине,

- овјерен цјеновник такси услуга,
- Правилник о раду такси превозника.

Члан 22.

Такси превозник за вријеме рада мора бити уре-
дан и чист и да поштује кодекс понашања пропи-
сан Правилником о раду такси превозника.

Правилник из претходног става овог члана до-
носи Удружење.

Члан 23.

Такси превозник прима путнике на такси 
стајалишту, а изузетно и ван такси стајалишта, 
на захтјев путника само ако то не угрожава 
безбједност саобраћаја и није забрањено прописи-
ма о безбједности саобраћаја.

Члан 24.

На такси позив упућен такси стајалишту ду-
жан је да се одазове такси превозник чије је возило 
прво на реду.

Такси превозник дужан је да чека најављеног 
путника најдуже 5 минута.

 
Код наруџбе такси превоза телефоном такси 

превозник укључује таксиметар у тренутку позива 
са стајалишта на коме је примио телефонски позив.

Члан 25.

Путник који долази на такси стајалиште дужан 
је да се вози такси превозником чије је возило прво 
на реду, осим ако путник другачије не инсистира.

Такси превозник може примити путника, и 
на стајалишту на које није распоређен, уколико 
на истом нема такси возила која су распоређена 
рјешењем на то стајалиште.  

Члан 26.

Ако одбије да изврши превоз као први по ре-
ду код непосредне или наруџбе телефоном, такси 
превозник је дужан да своје возило паркира на 
посљедње мјесто у колони.
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Члан 27.

Такси превозник је дужан да превоз путника из-
врши најкраћим путем до одредишта које путник 
захтијева.

Путник је дужан прије почетка вожње дати та-
чан назив одредишта превоза.

Такси превозник није дужан да одвезе путни-
ка до одредишта ако услови пута не омогућују 
безбиједну вожњу.

Такси превозник је дужан да у слободном такси 
возилу прими сваког путника  изузев путника под 
утицајем алкохола и опојних дрога, или са изузет-
но запрљаном одјећом.

Члан 28.

Ако такси превозник из оправданих разлога 
(квар на возилу и сл.) није у могућности да завр-
ши започету вожњу, дужан је на захтјев путника, 
у најкраћем могућем року путнику обезбиједити 
друго такси возило.

У случају из претходног става путник не сноси 
трошкове доласка другог такси возила, него само 
трошкове превоза од тог мјеста до одредишта и то 
под истим условима под којима је прекинута запо-
чета вожња.

Ове услове дужан је да обезбиједи такси превоз-
ник који је прекинуо вожњу.

Члан 29.

Такси превозник дужан је да у своје возило 
прими и пртљаг путника којег превози, под усло-
вом да исти може смјестити на прописан начин у 
пртљажни простор.

Заборављене предмете или пртљаг такси пре-
возник дужан је одмах, а најкасније у року од 24 
сата предати у Станицу јавне безбједности Добој.

Са заборављеним предметима поступит ће се 
по прописима о нађеним стварима.

Члан 30.

Удружење је дужно да прати стање у такси пре-
возу и унапређује начин рада у такси превозу, а све 
у циљу повећања квалитета такси превоза на оп-
штини Добој.

6. НАДЗОР

Члан 31.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
саобраћајни инспектор и Комунална полиција у 
складу са одредбама Закона о комуналној полицији.

Удружење је дужно да организује и спрово-
ди послове унутрашње контроле над извршењем 
одредаба ове одлуке и интерних нормативних ака-
та Удружења.

7. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Новчаном казном  од 350,00 до 500,00 КМ 
казниће се за прекршај превозник и друго правно 
лице које:

а)  не испуњава услове из члана 7. Одлуке,
б) не посједује рјешење о распореду на такси 

стајалиште (члан 5. Одлуке).
Новчаном казном од 350,00 до 500,00 КМ 

казниће се Удружење:
а) ако не обиљежава и не одржава такси 

стајалишта (чл.16. и 17. Одлуке),
б) ако не изврши распоред такси превозника на 

такси стајалишта у складу са одредбама члана 15. 
Одлуке,

в) ако не изврши распоред на начин утврђен 
одредбама члана 15. ове Одлуке.

За прекршај из претходног става казниће се и 
одговорно лице у Удружењу, новчаном казном од 
75,00 до 250,00 КМ.

Члан 33.

Новчаном казном од 150,00 до 350,00 КМ 
казниће се за прекршај такси превозник:

а) ако врши превоз путника аутомобилом за 
који нема одобрење за вршење превоза (члан 3. ове 
Одлуке),                                                                  

б) ако врши превоз без одобрења за употребу 
такси стајалишта и допунски ознака и ако их не ко-
ристи са одредбама члана 5. и 8. ове Одлуке ,

в) ако не врати ознаке Удружењу (члан 8. став 5. 
Одлуке),
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г) ако не паркира аутомобил по реду доласка 
(члан 14. став 1. Одлуке),

д) ако цијену превоза наплати супротно одред-
бама члана 19. ове Одлуке,

ђ) ако превозник није уредан и чист (члан 22. 
Одлуке)

е) ако поступи супротно одредби члана 23. ове 
Одлуке,

ж) ако поступи супротно одредби члана 24. Од-
луке,

з) ако превоз путника не врши најкраћим путем 
до мјеста одредишта (члан 27. став 1 Одлуке),

и) ако не доврши започету вожњу или ако не по-
дузме мјере да путнику обезбиједи друго возило 
под истим условима под којима је вожња започета 
(члан 28. став 1. ове Одлуке),

ј) ако не прими пртљаг путника или заборављени 
пртљаг не преда у Станицу јавне безбједности 
Добој (члан 29. Одлуке).

                                
8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Лица која посједују одобрење за вршење такси 
превоза дужна су најкасније до 31.12.2010.године, 
ускладити своје пословање са одредбама ове одлу-
ке. 

Члан 35.

Удружење је дужно најкасније у року од 6 
(шест) мјесеци од дана ступања на снагу ове одлу-
ке, ускладити своје акте са одредбама ове одлуке.

Члан 36.

Уређење и опремање постојећих такси 
стајалишта извршиће се у року од 6 (шест) мјесеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 37.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о такси превозу на подручју општи-
не Добој, број: 01-013-149/02 од 17.10.2002. године 
(„Службени гласник општине Добој“, број:52/02).

Члан 38.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-328/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

186.
На основу 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  на 
сједници одржаној дана 28. октобра 2010.године 
године,  доноси :

О Д Л У К У 
о начину  и  условима  продаје  

пословних простора и гаража  у 
власништву општине Добој

Члан 1.

Под  условима  и на начин  регулисан овом од-
луком провешће се продаја пословних простора и 
гаража у власништву  општине Добој путем  јавне 
продаје – лицитације.

Члан 2.

Почетна тржишна цијена  пословних просто-
ра  и гаража утвдиће се  у сваком појединачном 
случају  на основу вјештачења  судског вјештака 
грађевинске струке.

Члан 3.

Купопродајну  цијену  пословних простора и 
гаража  купац је дужан уплатити   на жиро рачун  
број 562-005-00000 700 -90   Развојна банка  -  сврха   
купопродаја пословних простора и гаража. 

Члан 4.

Продајну цијену наведених пословних простора 
и гаража, купац са  којим ће се закључити  уго-
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вор, обавезан је  уплатити  у року од  10 дана на-
кон закљученог  уговора  а предаја  простора или  
гаража  у посјед  купцу извршиће  се у року од 8 
дана  након уплате  купопродајне цијене  о чему ће 
се  сачинити  записник  о примопредаји.

Члан  5.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-336/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

187.
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) чла-
на 4. Правилника о поступку јавног надметања 
за продају грађевинског земљишта у државној 
својини („Службени гласник РС“, број: 14/07), чла-
на 129. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 
и 9/08), процјене вриједности земљишта Пореске 
управе – Подручна јединица Добој године и Одлу-
ке о начину и условима јавне продаје неизграђеног 
земљишта у државној својини број: 01-13-295/09 од 
18.09.2009. године, Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној 28.10.2010. године доноси:

О Д Л У К У 
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. 6841 КО Добој ораница Оплетњача а што 
по старом операту одговара к.ч. 60174 з.к.ул. 253 КО 
Добој укупне површине 1140 м2

II

Почетна цијена земљишта из тачке 1. ове одлуке 
износи 40,50 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 излицитира-
но земљиште.

IV

Продајну цијену наведеног земљишта, учесник 
лицитације са којим ће се закључити уговор, обаве-
зан 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 запис-
ник о примопредаји.

V

Поступак лицитације грађевинског земљишта 
спровешће Комисија за лицитацију коју је имено-
вао овај орган.

VI

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-345/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

188.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („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 општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“, 
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број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на 
сједници одржаној дана 28.10.2010. године, доноси

О Д Л У К У 
о ангажовању средстава на 

име помоћи за социјално 
угрожене категорије за 

плаћање трошкова гријања

Члан 1.

Одобрава се ангажовање буџетских средстава у из-
носу од 500.000,00 КМ у корист „Градска топлана“ АД 
Добој на име плаћања трошкова гријања за социјално 
угрожене категорије за грејну сезону 2010/11.

Члан 2.

Средства из члана 1. ове одлуке планират ће се у 
Одлуци о буџету за 2011. годину, у оквиру Програма 
одржавања објеката заједничке комуналне потрошње.

Члан 3.

Критеријуме за додјелу средстава на име 
социјално угрожених категорија утврдит ће Цен-
тар за социјални рад Добој, Одјељење за борач-
ко-инвалидску заштиту, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности и „Градска топлана“ АД 
Добој до 30.11.2010. године.

Члан 4.

За провођење ове одлуке задужује се Одјељење 
за фи нансије, Одјељење за привреду и друштвене 
дјела тности и Одјељење за стамбено-комуналне 
послове.

Члан 5.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-337/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

189.
На основу члана 4. Закона о промету непокрет-

ности („Службени  лист СР БиХ“ број  38/78 , 4 /88) 
и (Службени  гласник РС“ број  21/92 и 29/94), чла-
на 330.  Статута општине Добој („Службени глас-
ник 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 оп-
штине Добој  на сједници одржаној дана 28. окто-
бра 2010.  године,  донијела је :

О Д Л У К У 
о утврђивању измјене статуса 

непокретности у општој 
употреби  у  КО Добој

Члан 1.

Утврђује се да је изгубило  статус непокрет-
ности у општој употреби  земљиште у државној 
својини означено са :

K.ч. 1524/3 пут без ознаке  површине 182 м2 КО 
Добој а што по старом операту одговара к.ч. 397/5  
КО  Станић Ријека, Цеста  уписано у Исказ  1. јавно 
добро  КО Станић Ријека

к.ч.1524/4 пут без ознаке  површине 1553 м2 КО 
Добој а што по старом операту  одговара к.ч. 397/6 
КО Станић Ријека, Цеста  уписано у Исказ  1. јавно 
добро  КО Станић Ријека 

к.ч.1524/5 пут без ознаке  ,површине 700 м2 КО 
Добој а што по старом операту одговара к.ч.   397/7 
КО Добој  пут Пољице – пут  без ознаке  Цеста  
уписано у Исказ  1. јавно добро  КО Станић Ријека  

Члан 2.

У земљишним књигама  Основног суда  Добој 
и катастарском операту Републичке управе за  гео-
детске и имовинско-правне послове Добој, брисаће 
се  извршени упис некретнина у општој  употреби 
– Јавно добро, уписаних у Исказ  1. а некретнине  
ближе  означене у члану 1. ове одлуке  ће се уписа-
ти  као државна имовина.

Члан 3.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-338/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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190.
На основу члана 107. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04), члана 30. и 88. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), Скупштина општине Добој, на сједници 
одржаној дана 28. октобра 2010. године, доноси

О Д Л У К У 
о образовању Мјесне заједнице 

Прњавор Велики

Члан 1.

Образује се Мјесна заједница Прњавор Велики, 
за подручје насељеног мјеста Прњавор Велики.

Члан 2.

Назив мјесне заједнице из члана 1. ове одлуке 
гласи: Мјесна заједница „ПРЊАВОР ВЕЛИКИ“.

Члан 3.

Мјесна заједница из члана 1. ове одлуке образује 
се с циљем да грађани исте могу успјешније задо-
во љавати заједничке потребе и интересе у обла-
стима уређења насеља, становања, комуналне дје-
ла тности, заштите животне средине и другим обла-
стима а које сами утврде Статутом Мјесне заје днице.

Члан 4.

Након ступања на снагу ове одлуке грађани 
Мјесне заједнице Прњавор Велики извршит ће 
избор Савјета и предсједника Савјета Мјесне 
заједнице као и друге радње у складу са одредба-
ма Статута општине Добој које регулишу питања 
мјесних заједница.

Члан 5.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-325/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

191.
На основу члана 107. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04.), члана 30. и 88. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05. 
и 3/08.), Скупштина општине Добој, на сједници 
одржаној дана  28. октобра, 2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У 
о образовању Мјесне 
заједнице Комарица 

Члан 1.

Образује се Мјесна заједница Комарица, за 
подручје насељеног мјеста Комарица.

Члан 2.

Назив мјесне заједнице из члана 1. ове одлуке 
гласи: Мјесна заједница „КОМАРИЦА“ .

Члан 3.

Мјесна заједница из члана 1. ове одлуке образује 
се с циљем да грађани исте могу успјешније 
задовољавати заједничке потребе и интересе у об-
ластима уређења  насеља, становања, комуналне 
дјелатности, заштите животне средине и другим 
областима а које сами утврде Статутом Мјесне 
заједнице.

Члан  4.

Након ступања на снагу ове одлуке грађани 
мјесне заједнице  Комарица извршит ће избор Савјета 
и предсједника Савјета Мјесне заједнице као и друге 
радње у складу са одредбама Статута општине Добој 
које регулишу питања мјесних заједница.

Члан  5.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-326/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.



Strana  172 Broj 6S L U @ B E N I  G L A S N I K

192.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148.  Пословника Скуп-
штине општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој», број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине 
Добој, на сједници од   28. октобра  2010. године,  
доноси 

З А К Љ У Ч А К
1. Нацрт  Одлуке о легализацији бесправно 

почетих или изграђених објеката,  или дијелова 
објеката, суштински и формално технички је 
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

2. Задужује се Одјељење за  просторно 
уређење Добој, да у складу са Одлуком о јавним 
расправама у општини Добој („Сл. гласник општи-
не Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну 
расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене 
на јавној расправи и припреми приједлог Одлуке 
о легализацији бесправно почетих или изграђених 
објеката,  или дијелова објеката.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-330/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

193.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148.  Пословника Скуп-
штине општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој», број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине 
Добој, на сједници од   28. октобра  2010. године,  
доноси 

З А К Љ У Ч А К
1. Нацрт  Одлуке о  постављању привреме-

них објеката, суштински и формално технички је 
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

2. Задужује се Одјељење за  просторно 
уређење Добој, да у складу са Одлуком о јавним 
расправама у општини Добој („Сл. гласник општи-
не Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну 

расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене 
на јавној расправи и припреми приједлог Одлуке о  
постављању привремених објеката.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-331/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

194.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148.  Пословника Скуп-
штине општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој», број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине 
Добој, на сједници од   28. октобра  2010. године,  
доноси 

З А К Љ У Ч А К
1. Нацрт  Одлуке о изградњи помоћних обје-

ката, суштински и формално технички је прихва-
тљив за даљу скупштинску процедуру.

2. Задужује се Одјељење за  просторно 
уређење Добој, да у складу са Одлуком о јавним 
расправама у општини Добој („Сл. гласник општи-
не Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну 
расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене 
на јавној расправи и припреми приједлог Одлуке о   
изградњи помоћних објеката.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-332/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

195.
На основу члана 30. и   66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148.  Пословника Скуп-
штине општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој», број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине 
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Добој, на сједници од   28. октобра  2010. године,  
доноси 

З А К Љ У Ч А К
1. Нацрт  Програма заједничке комуналне 

потрошње за 2011. годину, суштински и формал-
но технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

2. Задужује се Одјељење за  стамбено-комунал-
не послове Добој, да у складу са Одлуком о јавним 
расправама у општини Добој („Сл. гласник општине 
Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну распра-
ву, сумира приједлоге и сугестије изнесене на јавној 
расправи и припреми приједлог Програма заједничке 
комуналне потрошње за 2011. годину,

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-343/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

196.
На основу члана 30. и 66. 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 
Добој, на сједници од   28.   октобра   2010. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч A K
1. Усваја се Програм јесење сјетве у 2010.го-

дини на подручју општине Добој. 

2. Саставни дио закључка чини Програм јесење 
сјетве у 2010.години на подручју општине Добој. 

  
3. Овај закључак биће објављен у „Службе-

ном гласнику општине Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-342/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

197.
На основу члана 30. и 66. 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 
Добој, на сједници од   28.  октобра   2010. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч A K
1. Усваја се Статут ЈП „Радио Добој“ Добој. 

2. Саставни дио закључка чини  Статут ЈП 
„Радио Добој“  Добој. 

  
3. Овај закључак биће објављен у „Службе-

ном гласнику општине Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-341/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

198.
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   28.   октобра   2010. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1.  Усваја се Извјештај о извршењу буџета оп-

штине Добој у периоду 01.01.2010. – 30.06.2010. го-
дине.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-340/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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199.
На основу члана 47. став. 1. Закона о 

грађевинском земљишту («Службени гласник Ре-
публике Српске», бр. 112/06) и члана 30. Статута оп-
штине Добој («Службени гласник општине Добој», 
бр. 5/05) рјешавајући по захтјеву Микић Валенти-
не из Добоја за утврђивање права власништва на 
грађевинском земљишту у државној својини на ко-
ме је изграђена зграда без права кориштења ради 
грађења, Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана  28. октобра  2010.године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.         На грађевинском земљишту означеном, 

по старом премјеру, са к.ч.бр. 249/3 у површини 
од  266 м2, уписано у зк.ул.бр. 674 КО СП Добој, 
а што по новом премјеру одговара к.ч.бр.  5638/1 
КО Добој,  Владимира Назора, кућа и зграде, повр-
шине 110 м2;  двориште, површине 156 м2, укупне 
површине 266 м2,  уписано у  п.л. 737, КО Добој,  
утврђује се право власништва у корист Микић Ва-
лентине, кћи Радована, из Добоја, са 1/1 дијела.

 
2.     Микић Валентина дужна је платити на-

кнаду за земљиште из тачке 1. овог рјешења и то: 
8.512,00 КМ  у корист  буџета општине Добој. 

 3.      На земљишту из тачке  1. овог рјешења, 
након правоснажности овог рјешења, уз поднесе-
ни доказ да су плаћене накнаде из тачке 2. овог 
рјешења, Земљишнокњижна канцеларија Основ-
ног суда у Добоју извршиће укњижбу права влас-
ништва у корист Микић Валентине, кћи Радована, 
из Добоја, са 1/1 дијела, а Републичка управа за 
геодетске и имовинско-правне послове-Подручна 
јединица Добој извршиће у катастарском операту 
упис права посједа у корист Микић  Валентине, 
кћи Радована, из Добоја, са 1/1 дијела, уз истов-
ремено брисање раније извршених уписа на том 
земљишту.

О б р а з л о ж е њ е

Микић Валентина из Добоја поднијела је захтјев 
да се на основу члана 47. Закона о грађевинском 
земљишту («Службени гласник Републике 
Српске», бр. 112/06) утврди право власништ-
ва у њену корист, на грађевинском земљишту у 
државној својини из тачке 1. овог рјешења, на коме 
је изграђен објекат-кућа. 

У проведеном поступку извршен је увид у  
земљишнокњижни извадак из зк. улошка 674 за 

парцелу означену, по старом премјеру, са к.ч.бр. 
249/3 зв.»Владимира Назора»  површине  266 м2, 
КО СП Добој, уписана као друштвено-државно 
власништво са 1/1 дијела, затим за к.ч.бр. 5638/1 
Влaдимира Назора,  кућа и зграде, површине 110 
м2;  двориште, површине 156 м2, укупне површи-
не 266 м2,  уписано у  посједовни лист бр. 737  КО 
Добој, посједника-држаоца Општина Добој, са 1/1 
дијела.

У проведеном поступку извршен је увид у при-
ложену документацију:   

 -   Рјешење бр. 20/952-К-2035/02 од 19.12.2002.г. 
Подручне јединице Добој којим је, дозвољено да се 
упише право својине у књигу уложених уговора о 
откупу стамбених зграда и станова са 1/1 дијела у 
корист Мишић Радојке из Добоја, на основу Уго-
вора о откупу стана Ов.бр. 2086/02 од  27.1.2002.г. 
и то стана у државној својини као посебног дијела 
зграде у Добоју, улица Видовданска бр.28, укупне 
корисне стамбене површине од 82,97 м2, изграђене 
на к.ч.бр. 5638 КО Добој.

   -  Анекс уговора о откупу стана закључен 
између Скупштине општине Добој и Мишић 
Радојкe из Добоја,

   -   Уговор о купопродаји стана од 05.03.2008.г. 
закључен између Мишић Саве, син Бошка, из 
Добоја и Микић Валентине, кћи Радована, који  је 
продавац Мишић Саво продао купцу 1/2 стана у 
ул. Видовданска 28 у Добоју. 

   -   Уговор о поклону од 05.03.2008.закључен 
између Мишић Радована, син Бошка, из Добоја и 
Микић Валентине, којим поклонодавац Мишић 
Радован поклања поклонопримцу, својој кћерки  
Микић Валентитни свој сувласнички дио од 1/2 на 
стану у ул.Видовданска 28 у Добоју.

   -   Рјешење бр. 21.20/952.1-309/08 од 22.05.2008.г. 
Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове-Подручна јединица Добој  којим је 
дозвољено да се упише право својине у књигу уло-
жених уговора о откупу стамбених зграда и стано-
ва са 1/1 дијела у корист Микић (Радована) Вален-
тине из Добоја, и то стану у приватној својини као 
посебног дијела зграде у Добоју, ул. Видовданска 
28, укупне корисне стамбене површине од 82,97 м2, 
изграђене на к.ч.бр. 5638  КО Добој. 

 
На основу извршеног увида у зк.извадак за 

к.ч. 249/3 у зк.ул. 674 КО Добој видљиво је да на 
наведеној парцели нема укњижених објеката, те 
у смислу члана 47. став 1.  Закона о грађевинском 
земљишту РС («Службени гласник РС», бр. 112/06) 
Микић Валентина приложила је доказе да је прав-
ни насљедник на предметном индивидуалном 
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стамбеном објекту-кући који је саграђен на к.ч. 
5638/1 КО Добој, тако што је Мишић Радојка, њена 
бака, на основу закљученог уговора са Скупшти-
ном општине Добој, откупила стан који у нарави 
представља приземни индивидуални стамбени 
објекат-кућу, те исти стан након смрти Мишић 
Радојке наслиједили су њени синови Мишић Ра-
дован и Мишић Саво, који су своје сувласничке 
дијелове на стану од по 1/2 поклонили, односно 
продали Микић Валентини, на основу чега је иста 
на наведеном стану укњижена са власништвом 1/1.

Aктом бр. 05/81/10  Oдјељење за просторно 
уређење Добој доставило је податке да је земљиште 
коме припада предметна парцела к.ч.бр. 5638/1 КО 
Добој обухваћено Урбанистичким планом Добој и 
намјењено је за колективно становање  Одлуком о 
усвајању Урбанистичког плана Добој (Службени 
гласник СО-е Добој, бр. 5/86), те с обзиром да је 
важност урбанистичког плана истекла, није реви-
дован а ради се о претежно изграђеном земљишту, 
одобрење за грађење би се могло издати накнад-
но у случају прибављања стручног мишљења 
од овлаштеног предузећа за израду просторно 
планске документације. Након тога, подносилац 
захтјева Микић Валентина прибавила је и при-
ложила Стручно мишљење од 26.04.2010.године,  
Комисије «Енерготехника» предузеће за грађење, 
производњу, пројектовање, техничка испитивања 
и екологију д.о.о. Добој. У поменутом Стручном 
мишљењу наведено је да се може издати накнадно 
одобрење за грађење за реконструкцију постојећег 
стамбеног објекта и измјену намјене истог у по-
словни простор на парцели означеној са к.ч. 5638/1 
и  5638/2 КО Добој.

Дана 26.07.2010.године одржана је усмена рас-
права и увиђај на лицу мјеста на к.ч.бр. 5638/1 
КО Добој, уз учешће подносиоца захтјева Микић 
Валенитине, затим Помоћника Правобраниоца 
Републике Српске-Сједиште замјеника у Добоју, 
Јелачић Зорана, у својству законског заступника 
Општине Добој, те геометра Подручне јединице 
Добој Митровић Жељка. Геометар је извршио 
идентификацију на лицу мјеста предметне  парце-
ле те водитељу поступка дао налаз и мишљење у 
којем је идентификовао да парцела означена по но-
вом премјеру са к.ч.бр. 5638/1 КО Добој, по старом 
премјеру одговара к.ч.бр. 249/3 у зк.улошку 674 КО 
Добој и констатовао да је објекат на предметној 
парцели уплањен од авио-снимања и кориштен 
је као стамбени објекат а намјена је измјењена на 
основу Рјешења бр. 05/364-59/09 од 23.03.2009.г. о 
урбанистичкој сагласности Одјељења за простор-
но уређење Добој.

На истој усменој расправи и увиђају подносилац 
захтјева Микић Валентина изјавила је да је пред-
метни објекат некад био стан у коме је рођена, те 
након откупа стана претворила га је у пословни 
простор на основу добијене урбанистичке саглас-
ности.

На истој усменој расправи Помоћник 
Правобраниоца-Сједиште замјеника Добој, Јелачић 
Зоран изјавио је да ће се накнадно изјаснити након 
увида у све прилоге списа и након што прибави 
сагласност од Општине Добој да је откупом стана  
откупљена цијела стамбена зграда, те је дописом 
бр. У.213/2010 од 01.09.2010.г.  Правобранилаштво 
доставило своје изјашњење у којем је наведено 
да у предметној управној ствари Општина Добој 
је сагласна да се припреми приједлог рјешења за 
Скупштину  општине о легализацији предмет-
ног стамбеног објекта, јер се не противи захтјеву 
Микић Валенитне за утврђење да је откупом ста-
на, власник стана истовремено и власник стамбе-
не зграде-куће саграђене на к.ч.бр. 5638/1 (стари 
премјер к.ч.бр. 249/3) КО Добој.

Актом бр. 06/1.04/0801-052-286/10 од 
20.09.2010.г. Пореске управе-Подручне јединице 
Добој достављена је тржишна вриједност пред-
метног земљишта те наведено да непокретност 
к.ч.бр.  5638/1 двориште површине 266 м2  уписа-
но у п.л. 737 КО Добој, има вриједност од 8.512,00 
КМ, уз напомену да цијена некретнина су тренут-
не тржишне и служе за обрачун пореза на промет 
непокретности и права у моменту купопродаје.

Чланом 47. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 112/06) прописано је да ако је до да-
на ступања на снагу овог закона на грађевинском 
земљишту у државној својини изграђена зграда 
без права коришћтења земљишта ради грађења, 
односно без одобрења за грађење, за коју се мо-
же накнадно издати одобрење за грађење према 
одредбама Закона о уређењу простора, скупшти-
на 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 наканде за природне по-
годности тог земљишта (рента).

Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију актом бр. 15-361-
844/08 од 02.12.2008.г. одговарајући на достављени 
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упит: да ли се могу објекти који су изграђени 
прије 1969.године сматрати за легално изграђене, 
а који су задржани у тадашњим габаритима и да 
ли исти подлијежу обавези плаћања накнаде за 
трошкове уређења грађевинског земљишта и рен-
те, Министарство је одговорило да се објекти који 
су изграђени прије првог аерофотограметријског 
снимања, сматрају за легално изграђене објекте, те 
као такви не подлијежу обавези плаћања наведе-
них накнада.

У овом поступку је утврђено да је предметни 
објекат уплањен у катастарском операту од авио-
снимања, а такође је општепозната је чињеница да 
је изграђен прије 1969.године.

На основу свега напријед наведеног утврђено 
је да су у конкретном случају испуњени усло-
ви прописани чланом 47 Закона о грађевинском 
земљишту те је овим рјешењем ваљало утврди-
ти право власништва у корист Микић Валенти-
не из Добоја, на наведеном земљишту на коме је 
изграђена предметна зграда.

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 непо-
средно суду у два примјерка.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-329/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.

200.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“, број: 101/04,  42/05. 
и  118/05.), члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник општине Добој“, број 
68/07.), члана 30. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“, број 5/05.и 03/08), и 
члана 129. Пословника о раду Скупштине општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број 10/05 и 09/08.), Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној 28.  октобра 2010. године, доно-
си

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  разрјешењу предсједника 

Скупштине ЈП „Дирекција за 
изградњу и развој града“ Добоја

I

Разрјешава се дужности предсједница Скуп-
штине ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ 
Добој:

Бранкица Поповић, дипл.правник из Добоја.

II

Ово рјешење ће се објавити  у „Службеном глас-
нику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-344/10                 ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 28.10.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                     Енес Суљкановић, дипл. инж, с.р.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
201.
На основу члана 5. Посебног колективног уго-

вора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 114/07), начелник општине Добој (у 
даљем тексту послодавац) и Синдикат општин-
ских органа управе општине Добој, споразумно 
прихватају:

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
Појединачног колективног уговора 

за запослене у Општинској 
административној служби Добој

Члан 1.

Члан 1. Измјена и допуна Појединачног ко-
лективног уговора за запослене у Општинској 
административној служби Добој („Службени глас-
ник општине Добој“, број: 2/08 и 4/08) мијења се и 
гласи:

„Послодавац и Синдикат су сагласни да најнижа 
цијена рада у Административној служби општине 
Добој износи 102,00 КМ“.

Члан 2.

Најнижа цијена рада из претходног члана 
примјењиваће се од 01.09.2010. године.

Измјене и допуне Појединачног колективног уго-
вора за запослене у Општинској административној 
служби Добој објавиће се у Службеном гласнику 
општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

ПРЕДСЈЕДНИК 
СИНДИКАТА
ОРГАНА УПРАВЕ                          НАЧЕЛНИК
Стојаковић Зоран, с.р.                Обрен Петровић, с.р.

Број: 40/10               Број: 02-022-1-646/10
Добој, 04.10.2010. г.                       Добој, 04.10.2010. г.

202.
На основу члана 43. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04), члана 12. Правилника о дисциплинској и 
материјалној одговорности службеника јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 37/05) и члана 67. Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08), Начелник општине, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Дисциплинске комисије

I

У Дисциплинску комисију именују се:

1. Славица Живковић, предсједник
2. Биљана Гостић, члан
3. Митар Милаковић, члан
4. Живана Митровић, замјеник предсједника
5. Здравко Ђуричић, замјеник члана
6. Мирела Суљкановић, замјеник члана

II

Именована Дисциплинска комисија је дужна 
да проводи дисциплински поступак против служ-
беника Административне службе општине Добој, 
а у складу са Правилником о дисциплинској и 
материјалној одговорности службеника јединице 
локалне самоуправе.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2696/09        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 14.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.

203.
На основу члана 44. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине Добој 
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(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05), 
Начелник општине Добој донио је:

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке оснивању 

и унутрашњој организацији 
административне службе општине

Члан 1.

У Одлуци о оснивању и унутрашњој 
организацији административне службе општине 
Добој број: 02-022-1-1875/08 од 30.07.2008. године 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 8/08), 
члан 12. мијења се и гласи:

Одјељење за борачко инвалидску заштиту 
организује се у два одсјека и то:

1. Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
2. Одсјек за социјалну заштиту

Одсјек за борачко инвалидску заштиту 
обавља следеће послове и задатке:

- у оквиру својих овлаштења извршава и 
обезбјеђује извршавање закона и других прописа 
из области свог дјеловања

- врши управне и друге стручне послове који се 
односе на заштиту бораца, ратних и мирнодопских 
војних инвалида ослободилачких ратова и чланова 
породица умрлих и палих бораца и умрлих ратних 
и мирнодопских војних инвалида, заштиту цивил-
них жртава рата и цивилних инвалида рата, за-
штиту чланова породице лица на обавезној војној 
вјежби, уређивање и одржавање споменика, спо-
мен – обиљежја и гробаља бораца

- прати стање у областима из свог дјелокруга 
и о истом обавјештава Скупштину по сопственој 
иницијативи или на њен захтјев.

Одсјек за социјалну заштиту
- у оквиру својих овлаштења извршава и 

обезбјеђује извршавање закона и других прописа 
из области свог дјеловања

- прати стање и предлаже мјере у рјешавању 
стамбених питања породица погинулих и 
рањених бораца као и остваривање других права 
(запошљавање, здравствене и социјалне заштите и 
слично)

- припрема за Скупштину прописе и друге ак-
те, аналитичко-информативне и друге материјале 
о питањима из свог дјелокруга

- води прописане евиденције бораца, цивилних 
жртава рата, ратних и мирнодопских војних инва-
лида и издаје увјерења на основу тих евиденција

- врши административно-техничке послове за 
фонд за помоћ породицама погинулих и рањених 
бораца

- врши и друге управне и стручне послове 
утврђене законом и прописима донесеним на осно-
ву закона за области за коју је образован.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2756/10        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 14.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.

204.
На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. став 1. 
алинеја 8 Статута општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), Начел-
ник општине Добој, доноси

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника 

о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске 

административне службе Добој

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске административне служ-
бе Добој број: 02-022-1-1876/08 од 30.07.2008. годи-
не (Службени гласник општине Добој“, број: 8/08), 
Правилнику о измјенама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста Оп-
штинске административне службе општине Добој 
број: 02-022-1-2790708 од 01.12.2008. године, број: 
02-022-1-54/09 од 08.01.2009. године, број: 02-022-
1-448/09 од 19.02.2009. године („Службени гласник 
општине Добој“, број: 13/08, 1/09 и 2/09), у даљем 
тексту: Правилник, у члану 8. иза става 6.2 додаје 
се став 6.2 а) који гласи:
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6.2 а) Технички секретар

Опис послова радног мјеста:

- врши пријем и отпрему поште,
- обавља техничке послове за руководне радни-

ке одјељења,
- води евиденцију присуствовања на раду и 

саставља потребне спискове и извјештаје,
- куца текст по диктату и врши препис ака-

та, рукописа, матрица, тонских записа и других 
материјала,

- сравњава текст изворника са прописом и 
отклања грешке,

- одлази на терен у својству записничара,
- обавља све друге дактилографске послове,
- врши умножавање и слагање материјала,
- задужује ситни канцеларијски материјал,
- обавља и друге послове и задатке које му 

повјери начелник одјељења,
- за свој рад одговоран је начелнику одјељења

Сложеност послова:
 Једноставнији
Службено звање:
 Стручни сарадник
Посебни услови за обављање:
 Средња школска спрема управног или би-

ротехничког или Друга средња школска спрема 
друштвеног смијера или дактилограф I – а класе 
и најмање шест мјесеци радног искуства на ис-
тим или сличним пословима и задацима, положен 
стручни испит, познавање рада на рачунару.

Начин попуне:
 Објављивањем јавног конкурса.
Број извршилаца:
 Један (1)

Члан 2.

У члану 8. тачка 6.11 послови дактилографа – 
бришу се.

Чан 3.

У члану 8. иза тачке 6.2. додаје се тачка 6.2 а)

6.2. а) Одсјек за борачко-инвалидску заштиту

Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту

Опис послова радног мјеста

Поред послова пружања помоћи из области бо-
рачко инвалидске заштите обавља и сљедеће по-
слове и задатке:

- организује и координира радом одсјека,
- стара се о правилној примјени закона и про-

писа који су неопходни за извршавање послова из 
надлежности одсјека,

- пружа стручну помоћ радницима одсјека,
- обезбјеђује благовремено и законито вршење 

послова из надлежности одсјека,
- планира послове као и сарадњу у њиховом 

извршавању,
- пружа стручну помоћ непосредним извршио-

цима у раду,
- непосредно учествује у извршавању најсло-

женијих послова и задатака који нису стављени у 
надлежности рада других радника одсјека,

- стара се о радној дисциплини радника,
- припрема извјештај о раду одсјека,
- обавља и друге послове и задатке из дјелокруга 

свог рада,
- за свој рад одговоран је начелнику одјељења и 

начелнику општине

Сложеност  послова:
Најсложенији
Службено звање:
Самостални стручни сарадник
Посебни услови за обављање:
Висока школска спрема, VII/1 степен школске 

спреме, завршен правни, економски факултет или 
други факултет друштвеног смијера, најмање три 
године радног искуства на истим или сличним 
пословима и задацима и положен стручни испит, 
познавање рада на рачунару

Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца:
Један (1)

Члан 4.

У члану 8. иза тачке 6.6. додаје се тачка 6.6. а):

6.6.а) Одсјека за социјалну заштиту

Шеф Одсјека за социјалну заштиту

Опис послова радног мјеста

Поред послова пружања помоћи из области 
социјалне заштите обавља и сљедеће послове и за-
датке:

- организује и координира радом одсјека,
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- стара се о правилној примјени закона и про-
писа који су неопходни за извршавање послова из 
надлежности одсјека,

- пружа стручну помоћ радницима одсјека,
- обезбјеђује благовремено и законито вршење 

послова из надлежности одсјека,
- планира послове као и сарадњу у њиховом 

извршавању,
- пружа стручну помоћ непосредним извршио-

цима у раду,
- непосредно учествује у извршавању најсло-

женијих послова и задатака који нису стављени у 
надлежност рада других радника одсјека,

- стара се о радној дисциплини радника,
- припрема извјештај о раду одсјека,
- обавља и друге послове и задатке из дјелокруга 

свог рада,
- за свој рад одговоран је начелнику одјељења и 

начелнику општине

Сложеност послова:
Најсложенији
Службено звање:
Самостални стручни сарадник
Посебни услови за обављање:
Висока школска спрема, VII/1 степен школске 

спреме, завршен правни, економски факултет или 
други факултет друштвеног смијера, најмање три 
године радног искуства на истим или сличним 
пословима и задацима и положен стручни испит, 
познавање рада на рачунару

Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца:
Један (1)

Члан 5.

Овај Правилник о измјенама и допунама Пра-
вилника о организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске административне службе Добој 
ступа на снагу даном доношења а биће објављен у 
Службеном гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2722/10        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 14.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.

205.
На основу члана 43. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), Начелник општине Добој доноси:

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут 

ЈЗУ „Дом здравља“ Добој

I

Даје се сагласност на Статут Јавне здравствене 
установе „Дом здравља“ Добој.

II

Ова одлука ће бити објављена у Службеном 
гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2731/10        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 18.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.

206.
На основу члана 43. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 3. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 7/08), 
Начелник општине доноси:

О Д Л У К У 
о редовном годишњем попису 

имовине, потраживања и 
обавеза општине Добој, са 
стањем на дан 31.12.2010.

Члан 1.

Редован годишњи попис имовине, потраживања 
и обавеза општине Добој, са стањем на дан 
31.12.2010. обавиће се на начин и у роковима 
утврђеним Правилником о начину и роковима 
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вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем („Службени гласник 
општине Добој“, број: 7/08).

Члан 2.

Попис из претходног члана ове одлуке обавиће 
пописне комисије које ће посебним актима имено-
вати начелник општине.

За координацију рада свих пописних комисија, 
начелник општине именоваће Централну пописну 
комисију.

Централна пописна комисија ће на основу 
свих појединачних извјештаја сачинити сумари 
извјештај о извршеном попису са приједлогом о 
начину књижења нађеног стања и исти доставити 
начелнику општине до 30. јануара 2011. године.

Члан 3.

Начелници одјељења дужни су спровести при-
премне активности за успјешну реализацију редов-
ног годишњег пописа са стањем на дан 31.12.2010.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2796/10        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 27.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.

207.
На основу члана 43. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08), и члана 6. Правилника о начи-
ну и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 7/08) 
и члана 2. Одлуке о редовном годишњем попису 
имовине, потраживања и обавеза општине Добој 

са стањем на дан 31.12.2010, број: 02-022-1-2796/10 
од 27.10.2010. Начелник општине доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Централне пописне 

комисије за редован годишњи 
попис имовине, потраживања 

и обавеза општине Добој са 
стањем на дан 31.12.2010.

I

У Централну пописну комисију за редован 
годишњи попис имовине, потраживања и оба-
веза општине Добој са стањем на дан 31.12.2010, 
а у складу са чланом 7. став 1. Правилника о на-
чину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем, 
именују се:

1. Сњежана Радић, предсједник
2. Љиља Вајић, замјеник предсједника
3. Верица Благојевић, члан
4. Нада Катанић, члан
5. Славица Штрбац-Босанац, замјеник члана
6. Маја Пракљачић, замјеник члана

Задатак Централне пописне комисије је да:
1. доноси план рада у којем се посебно означавају 

рокови за извршење појединих послова у вези по-
писа,

2. организује, прати и контролише да ли су 
поједине комисије правовремено донијеле сопстве-
ни план рада и како га извршавају,

3. координира рад и даје неопходна упутстава 
другим комисијама,

4. прати поштовање рокова и извршење пописа 
од стране појединих комисија,

5. обавља контролу тачности пописа,
6. координира усаглашавање и поступак срав-

њења са књиговодством,
7. даје неопходне смјернице када је потребно да 

се разријеше евентуални проблеми код извршења 
појединих задатака,

8. предсједник Централне пописне комисије 
контактира са ревизором и присуствује попису 
када у просторијама гдје се попис врши борави и 
ревизор,
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9. саставља коначан извјештај о попису имови-
не, потраживања и обавеза и доставља га рачуно-
водству и начелнику општине,

10. обавља и друге послове у складу са општим 
правилима која уређују одвијање пописа.

III

Централна пописна комисија је дужна извјештај 
о попису са приједлогом о начину књижења нађеног 
стања по попису и исказаног у извјештају достави-
ти начелнику општине најкасније до 31.01.2011.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2845/10        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 28.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.

208.
На основу члана 43. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08), и члана 6. Правилника о начи-
ну и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 7/08) 
и члана 2. Одлуке о редовном годишњем попису 
имовине, потраживања и обавеза општине Добој 
са стањем на дан 31.12.2010, број: 02-022-1-2796/10 
од 27.10.2010. Начелник општине доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за попис 

потраживања у редовном 
годишњем попису општине Добој 

са стањем на дан 31.12.2010.

I

У Комисију за попис потраживања у редов-
ном годишњем попису општине Добој са стањем 
на дан 31.12.2010, а у складу са чланом 7. став 1. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, именују се:

1. Биљана Гостић, предсједник
2. Здравка Ђурђић, замјеник предсједника
3. Војна Кузмић, члан
4. Нихада Хусаковић, члан
5. Милко Видаковић, замјеник члана
6. Сања Петровић, замјеник члана

II

Именована комисија ће у складу са чланом 9. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са ствар-
ним стањем извршити попис са стањем на дан 
31.12.2010. и сачинити извјештај о извршеном попи-
су најкасније до дана 20.01.2011. и исти са пописним 
листама доставити Централној пописној комисији.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2846/10        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 28.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.

209.
На основу члана 43. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), и члана 6. Правилника о начину и роко-
вима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем („Службени гласник оп-
штине Добој“, број. 7/08) и члана 2. Одлуке о редовном 
годишњем попису имовине, потраживања и обавеза 
општине Добој са стањем на дан 31.12.2010, број: 02-
022-1-2796/10 од 27.10.2010. Начелник општине доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Комисије за попис 
некретнина и осталих основних 

средстава, нематеријалних улагања и 
дугорочних финансијских пласмана у 
редовном годишњем попису општине 

Добој са стањем на дан 31.12.2010.
I

У Комисију за попис некретнина и осталих 
основних средстава, нематеријалних улагања и 
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дугорочних финансијских пласмана у редовном 
годишњем попису општине Добој са стањем на 
дан 31.12.2010, а у складу са чланом 7. став 1. Пра-
вилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, именују се:

1. Стојан Радић, предсједник
2. Мирела Суљкановић, замјеник предсједника
3. Зоран Гојковић, члан
4. Драган Павлић, члан
5. Вера Пилиповић, замјеник члана
6. Витомир Савић, замјеник члана

II

Именована комисија ће у складу са чланом 9. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са ствар-
ним стањем извршити попис са стањем на дан 
31.12.2010. и сачинити извјештај о извршеном по-
пису најкасније до дана 20.01.2011. и исти са по-
писним листама доставити Централној пописној 
комисији.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2847/10        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 28.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.

210.
На основу члана 43. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08), и члана 6. Правилника о начи-
ну и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 7/08) 
и члана 2. Одлуке о редовном годишњем попису 
имовине, потраживања и обавеза општине Добој 

са стањем на дан 31.12.2010, број: 02-022-1-2796/10 
од 27.10.2010. Начелник општине доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за попис 
ситног инвентара у редовном 

годишњем попису општине Добој 
са стањем на дан 31.12.2010.

I

У Комисију за попис ситног инвентара у редов-
ном годишњем попису општине Добој са стањем 
на дан 31.12.2010, а у складу са чланом 7. став 1. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, именују се:

1. Миодраг Павловић, предсједник
2. Нада Арсенић, замјеник предсједника
3. Анкица Ерцег, члан
4. Марија Букејловић, члан
5. Јадранка Цвјетковић, замјеник члана
6. Лидија Алаџић, замјеник члана

II

Именована комисија ће у складу са чланом 9. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са ствар-
ним стањем извршити попис са стањем на дан 
31.12.2010. и сачинити извјештај о извршеном по-
пису најкасније до дана 20.01.2011. и исти са по-
писним листама доставити Централној пописној 
комисији.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2848/10        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 28.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.
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211.
На основу члана 43. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број. 5/05 и 3/08), и члана 6. Правилника о начи-
ну и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 7/08) 
и члана 2. Одлуке о редовном годишњем попису 
имовине, потраживања и обавеза општине Добој 
са стањем на дан 31.12.2010, број: 02-022-1-2796/10 
од 27.10.2010. Начелник општине доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за попис 

материјала у магацину у редовном 
годишњем попису општине Добој 

са стањем на дан 31.12.2010.

I

У Комисију за попис материјала у магацину 
у редовном годишњем попису општине Добој са 
стањем на дан 31.12.2010, а у складу са чланом 7. 
став 1. Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем, именују се:

1. Цвијета Ђекић, предсједник
2. Зорица Савић, замјеник предсједника
3. Славојка Сегдар, члан
4. Невенка Ковачевић, члан
5. Нада Станић, замјеник члана
6. Божана Јанковић, замјеник члана

II

Именована комисија ће у складу са чланом 9. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог стања  са ствар-
ним стањем извршити попис са стањем на дан 
31.12.2010. и сачинити извјештај о извршеном по-
пису најкасније до дана 20.01.2011. и исти са по-
писним листама доставити Централној пописној 
комисији.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2849/10        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 28.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.

212.
На основу члана 43. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08), и члана 6. Правилника о начи-
ну и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 7/08) 
и члана 2. Одлуке о редовном годишњем попису 
имовине, потраживања и обавеза општине Добој 
са стањем на дан 31.12.2010, број: 02-022-1-2796/10 
од 27.10.2010. Начелник општине доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

попис готовине у благајни и 
еквивалената готовине у редовном 
годишњем попису општине Добој 

са стањем на дан 31.12.2010.

I

У Комисију за попис готовине у благајни и ек-
вивалената готовине у редовном годишњем по-
пису општине Добој са стањем на дан 31.12.2010, 
а у складу са чланом 7. став 1. Правилника о на-
чину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем, 
именују се:

1. Младенка Петковић, предсједник
2. Гордана Дејановић, замјеник предсједника
3. Адмир Бишчић, члан
4. Бојан Вуковић, члан
5. Сњежана Гарић, замјеник члана
6. Слободан Мићић, замјеник члана
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II

Именована комисија ће у складу са чланом 9. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са ствар-
ним стањем извршити попис са стањем на дан 
31.12.2010. и сачинити извјештај о извршеном по-
пису најкасније до дана 20.01.2011. и исти са по-
писним листама доставити Централној пописној 
комисији.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2850/10        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 28.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.

213.
На основу члана 43. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), и члана 6. Правилника о начину и роко-
вима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем („Службени гласник оп-
штине Добој“, број: 7/08) и члана 2. Одлуке о редовном 
годишњем попису имовине, потраживања и обавеза 
општине добој са стањем на дан 31.12.2010,број: 02-
022-1-2796/10 од 27.10.2010. Начелник општине доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за попис 
обавеза у редовном годишњем 

попису општине Добој са 
стањем на дан 31.12.2010.

I

У Комисију за попис обавеза у редовном 
годишњем попису општине Добој са стањем на 
дан 31.12.2010, а у складу са чланом 7. став 1 Пра-
вилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, именују се: 

1. Гордана Перић, предсједник
2. Дијана Иванчевић, замјеник предсједника

3. Смиља Момчилов, члан
4. Сњежана Ђурић, члан
5. Надина Бедак, замјеник члана
6. Борка Шешић, замјеник члана

II

Именована комисија ће у складу са чланом 9. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са ствар-
ним стањем извршити попис са стањем на дан 
31.12.2010. и сачинити извјештај о извршеном по-
пису најкасније до дана 20.01.2011. и исти са по-
писним листама доставити Централној пописној 
комисији.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2851/10        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 28.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.

214.
На основу члана 43. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/06), члана 67. Статута општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05 и 3/08), и члана 6. Правилника о начину и роко-
вима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем („Службени гласник оп-
штине Добој“, број: 7/08) и члана 2. Одлуке о редовном 
годишњем попису имовине, потраживања и обавеза 
општине Добој са стањем на дан 31.12.2010, број: 02-
022-1-2796/10 од 27.10.2010. Начелник општине доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за попис туђе 

имовине и имовине која се налази 
на путу или код других лица у 

редовном годишњем попису општине 
Добој са стањем на дан 31.12.2010.

I

У Комисију за попис туђе имовине и имовине 
која се налази на путу или код других лица у редов-
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ном годишњем попису општине Добој са стањем 
на дан 31.12.2010, а у складу са чланом 7. став 1. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, именују се:

1. Иван Винтоњи, предсједник
2. Ксенија Мићић, замјеник предсједника
3. Ромео Дрљић, члан
4. Синиша Симић, члан
5. Озренка Филиповић, замјеник члана
6. Ранка Ивић, замјеник члана

II

Именована комисија ће у складу са чланом 9. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са ствар-

ним стањем извршити попис са стањем на дан 
31.12.2010. и сачинити извјештај о извршеном по-
пису најкасније до дана 20.01.2011. и исти са по-
писним листама доставити Централној пописној 
комисији.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-2852/10        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 28.10.2010. г.                 Обрен Петровић, с.р.
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