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BROJ 7 28. SEPTEMBAR 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
260.
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 са-
моуправи («Службени гласник Републике Српске» 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08)  и  члана 30. Ста-
тута општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој» број: 5/05 и 3/08),  Скупштина  општине   
Добој,   на  сједници  одржаној 20. септембра 2011.  
године, донијела је

О Д Л У К У 
о приступању измјени  дијела 
Регулационог плана «Центар» 

Добој – ревизија, дио блока број 5.

Члан 1.

Приступа се измјени дијела Регулационог пла-
на «Центар» Добој – ревизија, дио блока број 5. (у 
даљем тексту: План).

Члан 2.

Подручје за које се врши измјена  је дио блока 5. 
површине око 1,5ха.

Положајно подручје се налази код аутобуске 
станице, бензинска станица «Нестро Петрол»  у 
Добоју. 

Члан 3.

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

Члан 4.

Плански параметри утврђују се за период до 
2014. године.

Члан 5.

Измјеном Плана планира се изградња веће од-
носно проширење постојеће бензинске станице са 
пратећим садржајима.        

Члан 6

Рок израде измјене дијела Плана је шест мјесеци 
од избора носиоца израде Плана.

Члан 7.

Средства за измјену Плана обезбиједит ће «Не-
стро Петрол» доо Босански Брод.

Члан 8.

Носилац припреме за измјену Плана је Одјељење 
за просторно уређење. 

Члан 9.

Носилац израде измјене Плана одредиће се 
у складу са процедуром прописаном Законом о 
јавним набавкама.

Члан 10.

Скупштина општине утврђује нацрт измјене 
Плана, мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јавни увид који траје најмање 30 дана. 
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О нацрту Плана обавит ће се јавна расправа у 
складу са одлуком Скупштине општине.

Члан 11.

На основу резултата јавне расправе и за-
узетих ставова по приспјелим примједбама на 
нацрт измјене Плана, носилац припреме утврђује 
приједлог измјене Плана и доставља га Скупшти-
ни општине на усвајање и доношење.

Члан 12.

Сви субјекти планирања  дужни су да предоче – 
дају расположиве податке и друге информације не-
опходне за израду измјене Плана у складу са овом 
одлуком.

Члан 13.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-334/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

261.
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 са-
моуправи («Службени гласник Републике Српске» 
број:101/04, 42/05,118/05 и 20/08) и члана 30. Ста-
тута општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој»  број: 5/05 и 3/08), Скупштина  општине  
Добој, на  сједници  одржаној 20. септембра  2011. 
године, донијела је 

О Д Л У К У 
о приступању измјени дијела 

Регулационог  плана «Центар» Добој

Члан 1.

Приступа се измјени дијела Регулационог плана 
«Центар» Добој  (у даљем тексту: План).

Члан2.

Подручје за које се врши измјена дефинисано 
је као парцела број 25-24,  у дијелу Плана који се 
мијења, укупне површине око 0,1 ха.

Члан 3.

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

Члан 4.

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

Члан 5.

Измјена Плана је потребна због потребе 
корекције грађевинских парцела број 25-24 и 
прилагођавање истих габаритима објеката. 

Члан 6.

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

Члан 7.

Средства за израду Плана обезбиједит ће «МГ 
Минд» доо Мркоњић Град.

Члан 8.

Носилац припреме Плана је Одјељење за про-
сторно уређење. 

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

Члан 9.

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

 Члан 10.

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

Члан 11.

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

Члан 12.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-342/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

262.
На основу члана 30. i 43. Закона о уређењу про-

стора и грађењу («Службени       гласник Републике 
Српске» број: 55/10), члана 30. Закона о локалној са-
моуправи («Службени гласник Републике Српске» 
број 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) и  члана 30. Ста-
тута општине Добој («Службени гласник Општи-
не Добој» број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине 
Добој на сједници одржаној 20. септембра 2011. го-
дине, донијела је

О Д Л У К У 
о приступању  измјени дијела  
Регулационог плана «Центар» 
- ревизија  Добој,  блок 1.3.5.

Члан 1.

Приступа се измјени  дијела Регулационог пла-
на «Центар» - ревизија    Добој, блок  1.3.5.(у даљем 
тексту: План).

Члан 2.

Подручје за које се врши измјенa је у блоку 1.3.5.  
a положајно подручје се налази у  Карађорђевој 
улици  у Добоју.

Члан 3.

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

Члан 4.

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

Члан 5.

Измјеном Плана потребно је планиране 
грађевинске парцеле као и габарит планираних 
објеката прилагодити стварним могућностима.

Члан 6.

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

Члан 7.

Средства за израду Плана обезбједит ће   «Про-
да – Монт» доо Добој.

Члан 8.

Носилац припреме Плана је Одјељење за про-
сторно уређење.

Члан 9.

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

Члан 10.

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.

Члан 11.

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

Члан 12.

Сви субјекти планирања дужни су да дају - пре-
доче расположиве податке и друге информације 
неопходне за израду Плана.

Члан 13.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-343/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

263.
На  основу   члана  23. Закона о  грађевинском   

земљишту («Службени гласник Републике  Српске»  
број 112/06) и  члана 30. Статута  општине Добој 
(«Службени гласник општине Добој» број: 5/05 
и 3/08), Скупштина општине Добој, на сједници 
одржаној  20. септембра 2011. године, донијела је

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама 

Програма уређења грађевинског 
земљишта за 2011. годину

Члан 1.

У Програму уређења грађевинског земљишта 
за 2011. годину («Службени гласник општине 
Добој број»: 1/11 и 2/11), у дијелу, под А/ Опремање 
грађевинског земљишта,  став 1. додају се тачке 2. 
3. и 4.   и гласе:

« 2. Уређење трга на раскрсници улица Југ Бог-
дана и Стефана Првовенчаног код Храма рођења 
Пресвете Богородице у Добоју 

Износ средстава у КМ     120.000,-   (средства из 
кредита)   

 3. Имплементацију пројекта за изградњу че-
тири стамбена објекта за   породице са  четворо и  
више дјеце 

Износ средстава у КМ           100.000,- (средства 
из кредита)

 4. Уређење насеља 
Износ средстава у КМ            100.000,-
5. Уређење обданишта »Маја» у Добоју
Износ средстава у КМ         50.000,-(средства 

Предсједника Републике) «
Тачка 2. у  Програму постаје тачка 5. а тачка 3. 

постаје тачка 6.

Члан 2.

Остали дијелови Програма уређења грађеви нског 
земљишта за 2011. годину остају непро мије њени.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-335/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

264.
На основу члана 15. Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске («Службени гласник 
Републике Српске», број 112/06), члана 30. Статута 
општине Добој («Службени гласник општине Добој» 
број: 5/05 и 3/08), члана 4. Правилника о поступку 
јавног надметања за продају грађевског земљишта 
у државној својини («Службени гласник Републике 
Српске», број 14/07), члана 129. Пословника Скуп-
штине општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој», број 10/05 и 9/08) и Процјене вриједности 
земљишта Пореске управе – Подручне  јединице 
Добој, Скупштина  општине Добој, на сједници 
одржаној  20. септембра  2011. године, донијела је 

О Д Л У К У 
о начину и условима јавне продаје 

неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у државној својини

Члан 1.

Под условима и на начин регулисан овом 
одлуком провешће се лицитацијом продаја 
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неизграђеног градског грађевинског земљишта у 
државној својини означено као к.ч.7405/2 барица, 
њива, површине 158 м2  што по старом премјеру 
одговара к.ч.379/6 површине 158 м2   уписана у зк 
уложак 1739 у ко Добој и к.ч.7406/2 барица, ливада, 
површине 282м2 што одговара по старом премјеру  
к.ч.379/7 површине 282м2 уписана у зк уложак 1739 
у  ко Добој. 

Члан 2.

Почетна цијена земљишта из члана 1. ове одлу-
ке износи 37,50  КМ/м2.

Члан 3.

За учешће у поступку лицитације учесник је 
дужан уплатити износ 10% од продајне цијене на 
жиро рачун продавца број: 562-005-00000-700-90, 
накнада за излицитирано земљиште.

Члан 4.

Продајну цијену наведеног земљишта, учес-
ник лицитације са којима ће се закључити уго-
вор, обавезан је уплатити у року од 10 дана на-
кон закљученог поступка лицитације а предаја 
земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 8 
дана након уплате купопродајне цијене о чему ће 
се сачинити записник о примопредаји.

Члан 5.

Поступак лицитације градског грађевинског 
земљишта спровешће Комисија за лицитације коју 
је именовао овај орган.

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-338/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

265.
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), члана 129. По-
словника Скупштине општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), процјене 
вриједности земљишта Пореске управе – Подруч-
на јединица Добој, Скупштина општине Добој, на 
сједници одржаној 20.09.2011. 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. 8241/7 КО Добој површине 458 м2

II

Почетна цијена земљишта из тачке 1. ове одлуке 
износи 10,00 КМ/м2

III

За учешће у поступку лицитације учесник је ду-
жан уплатити износ од 10% од продајне цијене на 
жиро рачун продавца број: 562-005-00000-700-90

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.
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VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-367/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

266.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој’’, број: 5/05 и 
3/08), члана 15. Закона о грађевинском земљишту 
РС ( „Службени гласник РС“, број 112/06), члана 4. 
Правилника о поступку јавног надметања за про-
да ју грађевинског земљишта у државној својини 
(„Службени гласник РС“, број: 14/07), члана 129. 
Пословника Скупштине општине Добој“, број 10/05 
и 9/08), процјене вриједности земљишта Пореске 
управе – Подручна јединица Добој, Скупштинa оп-
штине Добој, на сједници одржаној  20. септембра 
2011. године, доноси:

О Д Л У К У 
о начину и условима јавне 

продаје неизграђеног земљишта 
у државној својини 

Члан 1.

Под условом и на начин регулисан овом одлуком 
провешће се лицитацијом продаја неизграђеног 
земљишта у државној својини означено као к.ч 
4394, ПЛ 737,  КО Добој површине 244 м2,  што по 
старом операту одговара к.ч. 12/13 з.к улошка 140 и  
к.ч. 12/85 з.к. улошка 2408 КО Добој,  а  што укупне 
површине износи 244 м2.

Члан 2.

Почетна цијена земљишта из тачке 1 . ове одлу-
ке износи 40,50 км/м2

Члан 3.

За учешће у поступку лицитације учесник је 
дужан уплатити износ 10% од продајне цијене на 
жиро рачун продавца број : 562-005-0000-700-90.

Члан 4.

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.

Члан   5.

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

Члан   6.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-337/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

267.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи («Службени гласник Републике 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 оп-
штине Добој, на сједници одржаној 20. септембра             
2011. године, донијела је 

О Д Л У К У 
о измјенама Одлуке о 

утврђивању назива улица на 
подручју града Добоја

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању назива улица на 
подручју града Добоја («Службени гласник општи-
не Добој» број: 3/93, 9/03 и 9/09), у члану 1. став 1. 
мијењају  се сљедеће тачке:

- тачка 24. мијења се и гласи: « Улици Ђенерала 
Драже утврђује се нови назив: Улица Ћупријска»;
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-  тачка 52. мијења се и гласи: « Улици Ћупријскoj  
утврђује се нови  назив: Тврђавски пролаз»;

 - тачка 59. мијења се и гласи: « Улици Требавске 
српске бригаде од раскрснице у насељу Баре до мо-
ста на ријеци Босни  утврђује се нови назив: улица 
Ђенерала Драже».

Члан 2.

Остали чланови Одлуке остају непромијењени.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-340/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

268.
На основу члана  30. Закона о локалној само-

управи («Службени гласник Републике Српске 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), и члана 30. Ста-
тута општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој» број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној  20. септембра  2011. 
године, донијела је 

О Д Л У К У 
о именовању и утврђивању висине 

накнаде Комисије за технички 
пријем пословних просторa и гаража 

у власништву општине Добој

Члан1.

Именује се стручна Комисија за технички 
пријем пословних простора и гаража у власништ-
ву општине Добој, у поступку издавања одобрења 
за употребу објекта  ( у даљем тексту Комисија) у 
саставу:

- Васиљевић Миломир, дипл. инж. арх.
- Радић Обрад, дипл. инж. грађ.
- Шкорић Зоран, дипл.инж. ел.тех.
- Ристикић Зоран, дипл. инж. маш.

Члан 2.

Задатак Комисије је да у складу са чланом 96 – 
99. Закона о уређењу простора и грађењу («Службе-
ни гласник Републике Српске» број: 55/10), изврши 
технички преглед, сачини и достави записник о 
обављеном техничком прегледу,  у року од 5 дана.

Члан 3.

Члановима Комисије припада накнада за рад у 
висини од 150,00 КМ за пословне просторе и 50,00 
КМ за гараже, по члану.                         

Члан 4.

Накнада из члана 3. ове одлуке односи се за по-
словне просторе и гараже који су у власништву оп-
штине Добој.  

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-341/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

269.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 101/04, 42/05 и 18/06) и члана 30. Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број 5/05 и 3/08) Скупштина општине Добој је на 
сједници одржаној дана 20. септембра 2011. године, 
донијела

О Д Л У К У 
о учешћу у финансирању Пројекта 

санације и реорганизације 
објекта Дома здравља Добој

Члан 1.

Одобрава се учешће општине Добој у 
финансирању (ко-финансирање) Пројекта санације 
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и реорганизације објекта Дома здравља Добој и 
увођење инсталација гријања у амбулантама Бре-
стово, Доња Пакленица, Шеварлије и Јоховац, те 
санација теренских амбуланти Бољанић, Осјечани, 
Которско и Станари и довршетка амбуланте Грабо-
вица/Станови и Руданка одобреног од стране Мини-
старства здравља и социјалне заштите Републике 
Српске кроз Пројекат јачања здравственог сектора 
– додатно финансирање (HSEP AF)  у висини 30% 
вриједности пројекта што износи 300.000,00 КМ.

Члан 2.

Пројекат ће се реализовати у 2012. и 2013. го-
дини према динамици коју одреди Министарство 
здравља и социјалне заштите.

Члан 3.

Средства за суфинансирање Пројекта из тачке 1. ове 
Одлуке ће се обезбиједити у буџету општине Добој.

Члан 4.

Овлашћује се начелник општине Добој да пот-
пише Уговор о ко-финансирању Пројекта.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљи вања у („Службеном гласнику општине Добој“).

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-366/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

270.
На основу члана 30. Статута општине Добој 

(“Службени гласник општине Добој“, број 5/05 и 
3/08), а у вези са чланом 107. Статута, те на основу 
члана 130. Пословника Скупштине општине Добој, 
на сједници одржаној 20. септембра  2011. године, 
доноси сљедећу

О Д Л У К У

Члан 1.

Прихвата се Иницијатива начелника општине 
Добој - Република Српска, БиХ и начелника оп-
штине Кавриглиа, Провинција Арезо, Регија Тоска-

на – Република Италија и одобрава потписивање 
Споразума о братимљењу чији текст је саставни 
дио ове одлуке.

Члан 2.

Споразум о братимљењу у договореном прото-
колу потписаће начелник општине Добој.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-330/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

271.
На  основу члана 30. став 1. алинеја  11  Зако-

на о локалној самоуправи  (‘’Службени гласник 
РС’’ број  101/04 , 42/05 , 118/05 ), члана  30. став 
1. алинеја 11.  Статута  општине Добој (‘’Службе-
ни гласник  општине Добој’’ број 5/05 и 3/08 ) и 
члана 129. Пословника Скупштине општине Добој 
(‘’Службени гласник општине Добој’’ број 10/05 ),  
Скупштина општине Добој, на сједници  одржаној 
дана  20. септембра 2011.  године, донијела је :

О Д Л У К У 
о ангажовању  новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се  ангажовање  новчаних средста-
ва  у износу од 81.724,50  КМ  (осамдесетједнахи-
љадаседамстводвадесетчетири и 50/100 КМ) за 
уградњу видео-надзора на  локалитетима који су 
предвиђени Уговором број 02-022-1-1123/11 од  
14.06.2011.год.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој   а теретиће  потрошачку  јединицу 
0028 140 , група конта   821 300 , подекономски код   
140 003 -  средства набавке  опреме.
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Евиденција   набављених средстава водиће се у 
Одјељењу за стамбено-комуналну дјелатност   а за  
одржавање  и контролу  видео–надзора  задужиће 
се   Центар јавне безбиједности Добој  са којим ће  
се сачинити и реверс  о преузетој опреми.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-332/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

272.
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 Добо, на сједници одржаној дана   
20. септембра 2011. године,  доноси:

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

Јавне установе Дјечије обданиште 
«Мајке Југовић» Добој

Члан 1.

Овом одлуком врши се измјена  Одлуке о 
усклађивању  Одлуке о оснивању  Јавне Устано-
ве Дјечије обданиште „Мајке Југовић“ Добој број: 
01-013-339/10 од 28. 10. 2010. год. ( у даљем тексту 
Одлука) са одредбама Закона о класификацији 
дјелатности и Регистру пословних субјеката по 
дјелатностима у Републици Српској ( „Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 74/10) и Уредбом 
о класификацији дјелатности Републике  Српске 
(Службени гласник Републике Српске бр. 119/10).

Члан 2.

Члан  4. Одлуке мијења се и гласи:
Дјелатност ЈУ Дјечије обданиште је:

- 85.10  Предшколско образовање
- 88.91  Дјелатности дневне бриге о дјеци

Члан 3.

Остали текст Одлуке о усклађивању  Одлуке о 
оснивању ЈУ Дјечије обданиште „Мајке Југовић“ 
Добој остаје непромијењен.

Овлашћује се директор ЈУ Дјечије обданиш-
те да на основу  Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању ЈУ Дјечије обданиште и ове Одлуке са-
чини пречишћени текст Одлуке о оснивању Јавне 
установе Дјечије обданиште „Мајке Југовић“ 
Добој.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-336/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

273.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи («Службени гласник Републике Српске» 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) и члана 30. Ста-
тута општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој» број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној 20. септембра 2011. 
године, донијела је

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Плана 
коришћења јавних површина 

на подручју града Добоја

Члан 1.

У Плану коришћења јавних површина на 
подручју града Добоја («Службени гласник оп-
штине Добој» број: 4/02.( у даљем тексту План), 
у дијелу Киосци, типови киоска, иза тип број 3. 
додаје се  тип број  4. и гласи:

«Објекти рађени од дрвених  облица, величина 
до 12 м2 ».
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Члан 2.

У Плану, у дијелу  Локације за постављање ки-
оска:

-   иза локације број 6. додаје се локација 6а. 
и гласи: »улица Светог  Саве, у градском парку, 
између тротоара који се наслања на улице Светог 
Саве, Цара Душана и тротоара који води у парк, 
планиран 1 објекат, намјена: брза храна–грил».

- локација број 26. мијења се и гласи: « ули-
ца Стефана Првовенчаног и  Војводе Синђелића 
(раскрсница) планиран 1 киоск, намјена:  пекарски 
производи».

Члан 3.

Остали дијелови Плана остају непромијењени. 

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-329/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

274.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 18/06), члана 30. и 66. Стату-
та општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05 и 3/08), члана 130. Пословни-
ка Скупштине општине Добој („Службени глас-
ник 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 оп-
штине Добој на сједници одржаној дана 20.09.2011. 
године донијела је:

О Д Л У К У 
о додјели пословног простора

Члан 1.

Додјељује се Министарству за избјегла и 
расељена лица – ОМИ Добој на кориштење послов-

ни простор у Ул. Светог Саве (зграда Слатке тајне) 
површине 163,21 м2  на неодређено вријеме.

Члан 2.

За додјељени пословни простор закупац ће пла-
ћати закупнину у мјесечном износу од 0,10 КМ/м2 
почев од 01.10.2011. 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: 01-013-348/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

275.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 18/06), члана 30. и 66. Стату-
та општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05 и 3/08), члана 130. Пословни-
ка Скупштине општине Добој („Службени глас-
ник 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 оп-
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штине Добој на сједници одржаној дана 20.09.2011. 
године донијела је:

О Д Л У К У 
о додјели пословног простора

Члан 1.

Додјељује се Правобранилаштву Републи-
ке Српске – Сједиште замјеника у Добоју на 
кориштење пословни простор у Ул. Светог Са-
ве (зграда Слатке тајне) површине 155 м2 на 
неодређено вријеме.

Члан 2.

За додјељени пословни простор закупац ће пла-
ћати закупнину у мјесечном износу од 0,10 КМ/м2 
почев од 01.10.2011. 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: 01-013-345/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

276.
На основу члана 30. 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“, 

број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној дана 26. септембра 2011. годи-
не, доноси

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

критеријима за додјелу средстава 
буџета општине за редовне 

дјелатности спортских клубова

Члан 1.

У Одлуци о критеријима за додјелу средстава 
буџета општине за редовне дјелатности спортских 
клубова број: 01-013-207/11 од 28.04.2011. године 
члан 3 став 1 мијења се и гласи:

 „Средства за редовне дјелатности под условима 
из ове одлуке, могу се дозначити  и у апсолутном 
износу за носиоце развоја спорта у општини Добој 
и то:

• РК „Слога“ Добој у износу од  330.000,00 КМ
• ФК “Слога“ Добој у износу од 220.000,00 КМ

Преостала средства планирана буџетом или ре-
балансом буџета општине Добој за текућу годину 
биће дозначена спортским клубовима и то како 
слиједи:

      
1. ФК „Жељезничар“ Добој 
2. ФК „Наша Крила“ Костајница 
3. ФК „Руданка“ Руданка       
4. ФК „Придјел“ Придјел     
5. ФК „Хајдук“ Кожухе
6. ФК „БСК“ Бушлетић
7. ФК „Борац“ Которско 
8. ФК „Требава“ Осјечани 
9. ФК „Вучијак“ Мајевац     
10. ФК „Полет“ Подновље
11. ФК „Рудар“ Станари 
12. КМФ „Главица“ Добој 
13. Клуб малог фудбала Добој 
14. Одбојкашки клуб инвалида Добој         
15. Карате клуб „Слога“ Добој      
16. Џију-џицу „Полицајац“ Добој    
17. Теквон-до клуб Добој   
18. Кик бокс клуб „Спектар“ Добој    
19. Карате клуб „Вила“ Добој     
20. Карате клуб „Озренски соколови“ Бољанић  
21. Атлетски клуб „Добој“ Добој    
22. Женски рукометни клуб „Добој“ Добој
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23. Кошаркашки клуб „Финдо“ Добој 
24. ЖОК „Никос Канбера“ Руданка       
25. Тениски клуб Добој      
26. Шаховски клуб Добој 
27. Кајак кану клуб „Вал“ Добој 
28. Клуб падобранског једрења „Парагост“ Добој
29. Аеро клуб „Икар“ Добој    
30. Џију-џица клуб „Јединство“    
31. Џију-џица клуб „Сенсеи“ 
32. Клуб дизача тегова    

Наведеним клубовима финансијска средства ће 
бити дозначена  пропорционално  према Одлуци.“

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-333/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

277.
На основу члана  30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 101/04, 42/05, 18/06), члана 30. и 66. Статута 
општине („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05и 3/08 ), члана 130. Пословника Скупшти-
не општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08), и Одлуке о преносу пра-
ва коришћења  на покретној војној имовини  број : 
04/1-012-2-1683/11 од 21.јула 2011.године, Скупшти-
на општине Добој на сједници одржаној дана 20. 
септембра 2011.године, донијела је :

О Д Л У К У 
о преносу права коришћења на 

покретној војној имовини

Члан  1.

Преноси се право трајног кориштења на дијелу 
покретне војне имовине са општине Добој  на „Во-
довод“ А.Д. Добој без накнаде.

Листа средстава покретне имовине је саставни 
дио ове одлуке.

Члан 2.

Општина Добој ће покретну војну имовину из 
тачке I ове одлуке уступити на трајно коришћење  
у расположивој количини, а према захтјеву А.Д. 
„Водовод“ Добој.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-331/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

278.
На основу члана 30. Закона о локалној самоупра-

ви («Службени гласник Републике Српске» број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), члана 73. и 75. Закона 
о водама («Службени гласник Републике Српске» 
број: 50/06), члана 22. Правилника о мјерама зашти-
те, начину одређивања и одржавања зона и појасева 
санитарне заштите, подручја на којима се налазе из-
воришта, као и водних објеката и вода, намијењених 
људској употреби («Службени гласник Републике 
Српске 7/03) и члана  30. Статута општине Добој 
(«Службени гласник општине Добој број: 5/05 и 
3/08), Скупштина општине Добој, на сједници 
одржаној  20. септембра 2011.  године, донијела је

О Д Л У К У 
о усвајању коначне верзије 

Програма санитарне заштите  и 
Елабората о квалитету и резервама 
подземних вода изворишта »Луке», 

«Усора» и «Руданка» водоводног 
система Добој – општина Добој

Члан 1.

Усваја се коначна верзија Програма санитарне 
заштите и Елабората о квалитету и резервама под-
земних вода изворишта »Луке», «Усора» и «Рудан-
ка» водоводног система Добој – општина Добој.



Broj 7 Strana  405S L U @ B E N I  G L A S N I K

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-339/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

279.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05) члана 11. Закона о 
уређењу простора и грађења („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 55/10) и чланова 15, 17, 73, 
74 и 75. Закона о водама („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 50/06), Правилника о мјерама 
заштите, начину одређивања и одржавања зона и 
појасева санитарне заштите, подручја на којима 
се  налазе изворишта, као и водних објеката и вода 
намијењених људској употреби („Службени глас-
ник Републике Српске“, број: 7/03), Правилника о 
хигијенској исправности воде за пиће ((„Службени 
гласник Републике Српске“, број: 40/03), Програ-
ма санитарне заштите изворишта ,,Луке,, ,,Усора,, 
и ,,Руданка,, водоводног система града Добоја бр. 
118/11 од 10.05.2011. године и члана 30. Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој на  
сједници одржаној 26.09. 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
о санитарној заштити изворишта 

,,Луке,, ,,Усора,, и ,,Руданка,, 
водоводног система града Добоја

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

У циљу заштите површинских и подземних во-
да на подручју К.О. Добој и К.О. Велика Букови-
ца, изворишта ,,Луке,, ,,Усора,, и ,,Руданка,,  који 
по количини и квалитету могу да се користе за 
пиће и прераду животних намирница, њихове за-
штите од загађивања и од других утицаја који мо-

гу неповољно дјеловати на здравствену исправ-
ност воде за пиће или на издашност изворишта, 
овом Одлуком утврђују се зоне санитарне зашти-
те, величине и границе заштитних зона, мјере и 
ограничења за успоствљање и одржавање зона са-
нитарне заштите, надзор и казнене одредбе .

Члан 2. 

Предузећа, мјесне заједнице, општински орга-
ни управе и општинске организације, грађанска 
правна лица и грађани дужни су да се придржавају 
одредаба ове Одлуке и примјењују овом Одлуком 
прописане мјере заштите површинских и подзем-
них вода.

Члан 3. 

Одредбе ове одлуке односе се на заштиту из-
воришта ,,Луке,, ,,Усора,, и ,,Руданка,,  из којих се 
врши снабдијевање водом потрошача водоводног 
система града Добоја.

II – ЗАШТИТА ИЗВОРИШТА

Члан 4. 

Правилником о мјерама заштите, начину 
одређивања и одржавања зона и појасева сани-
тарне заштите, подручја на којима се налазе изво-
ришта, као и водних објеката и вода намјењених 
људској употреби (СГ РС 7/2003 од 08.02 2003 г.) 
се прописује обавезно формирање зона санитар-
не заштите и појасева санитарне заштите, између 
осталог и за сва изворишта на подручју Републике 
Српске а која служе за експлоатацију подземне во-
де и њеном дистрибуирању ка потрошачима. 

У складу са законом установљене су три зоне 
санитарне заштите:

- зона непосредне заштите,
- зона уже заштите,
- зона шире заштите, и

појасеви санитарне заштите у смислу овог пра-
вилника који су у оквиру или ван било које зоне 
санитарне заштите, одређена површина земљишта 
на којој се спроводе прописане специфичне мјере 
санитарне заштите.
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1. ЗОНА НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 5.

1.1.  Граница зоне непосредне заштите изво-
ришта ‘’Луке и Усора’’ у Добоју

Зона обухвата катастарске честице груписане 
просторно у три поља:

• поље 1. – зона непосредне заштите изворита 
‘’Луке’’ са бунарима Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6, B-8a 
и Б-9.

• поље 2. - зона непосредне заштите изворишта 
‘’Усора’’ са бунарима Б-10, Б-11, Б-12, Б-13 и Б-14, и

• поље 3. – зона непосредне заштите око бунара 
Б-7 на изворишту ‘’Усора’’

Осим ових наведених поља зона непосредне 
заштите се уводи и око напуштених а несанира-
них бунара, која ће важити до тренутка док се не 
обави њихова прописна санација (ликвидација или 
претварање у пијезометре). Она се уводи око буна-
ра НБ-8 на изворишту ‘’Усора’’ на к.ч. 7474.

Поље 1. зоне непосредне заштите обухвата и 
одређена је катастарским честицама :

6927 (изузимајући дио ове парцеле у облику 
троугла од којих једна страница од 100 м. грани-
чи са ул. Николе Пашића, друга дужине око 38 
м представља границу према парцели 6924 која 
не улази у зону, а трећа дужине 100 м почиње од 
капије улаза на извориште из ул. Николе Пашића а 
завршава у међи парцела 6924 и 6927), 6926, 6943, 
6944, 6945, 7105/1, 7106, 7107/1, 7108/1,7109/1, 7109/2, 
7110/1,7111/1, 7112/1, 7113/1, 7114/1, 7115/1, 7116/1, 
7117/1, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 
7165, 7166, 7167, 7168/1, 7169/1, 7170/1, 7171/1, 7172/1, 
7173/1, 7174/1, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180/2, 
7191, 7193, 7195, 7183, 7184, 7188, 7637/2- дио (дио 
парцеле који одговара квадрату дужине страница 
по 100 м у чијем је центру бунар Б-8а), 8269/2-пут, 
8269/3 пут, 8270-пут  (све к.о. Добој).

Поље 2. зоне непосредне заштите обухвата 
и одређена је катастарским честицама: 7673/1, 
7673/2, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678/2, 7679/2-пут, 
7686/1, 7678/1, 7686/2, 7823/4, 7831/2, 7831/5, 7832/1, 
7832/4, 7834/2-пут, 7835-пут, 7671, 7672, 7677, 7669, 
7670, 7679/2, 7686/1, 7819, 7820, 7823/4, 7829, 7830 
(дио), 7831/2, 7831/3,7832/1, 7832/4, 7833, 7834/1-пут, 
и 7835 (све к.о. Добој).

Поље 3. зоне непосредне заштите обухвата и 
одређена је катастарским честицама: 7512, 7492/6, 

7493/1, 7493/2, 7493/3, 7493/4, 7495/1, 7495/2, 7495/3, 
7495/4, 7495/7, 7510/1, 7510/2, 7510/3, 7510/4, 7511/1, 
7511/2, 7513 и 8159/3 (све к.о. Добој).

1.1.1.  Граница зоне строгог надзора извориш-
та ‘’Луке и Усора’’ у Добоју

Ова зона, уведена посебно у случају зона са-
нитарне заштите изворишта у Добоју и Руданци, 
природно припада другој зони санитарне заштите 
– зони уже заштите, али због свог положаја у спец-
ифичним условима који владају у терену по питању 
геолошких и хидрогеолошких каратеристика у од-
носу на ријеку и изворишта, сврстана је по мјерама 
заштите које се у њој прописују и спроводе у зону 
строгог надзора са мјерама идентичним заштите 
као и у зони непосредне заштите с том разликом 
да се ово земљиште не мора откупити, оградити 
и превести на ‘’Водовод’’ АД као корисником тих 
парцела. 

Овај појас, који се просторно налази између 
ријеке и изворишта ширине од минималних 25 
до максималних 250 метара (у просјеку око 150 
m), представља главни пут филтрације ријечних 
и површинских вода које се на њој нађу, а во-
да изузетно брзо долази од ријеке до изворишта 
филтрирајући се кроз песковито-шљунковиту сре-
дину. Из овог разлога све што се нађе у овом појасу 
на површини, а производ је и људске активности, 
такође продором у издан веома брзо долази и на 
извориште и захвати се са бунарима (отпадне во-
де, потенцијални загађивачи који се примјене или 
нађу на површини терена, итд).

Зона строгог надзора обухвата простор између 
ријеке Босне и магистралног пута Добој – Сарајево, 
односно парцеле катастарских честица:

к.ч: 7096, 7097, 7099, 7100, 7101, 7102. 7103/1 
7103/2, 7103/3, 7193/4, 7104/2, 7104/3, 7105/2, 7105/3, 
7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126/1, 
7126/2, 7126/3, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 
7133, 7134/1, 7134/2, 7135, 7149, 7150, 7151, 7152, 
7153, 7154, 7155, 7156, 7836, 7640- пут, 7641-пут, 
7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 
7651, 7652, 7653/1, 7653/2, 7654, 7655, 7656, 7657, 
7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7838, 7839, 7840,  
7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 
7850, 7851, 7852-пут,  8158/1 - пут (све ко Добој), 
као и дио магистралног пута Е73 на потезу стари 
жељезнички мост на јужном улазу у Добој – мост 
на ријеци Босни који води ка жељезничкој станици 
Добој (к.ч. 8274),, прилог 3.1.
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1.2.  Граница зоне непосредне заштите изво-
ришта ‘’Руданка’’ у Руданци 

Зона обухвата катастарске честице груписане 
просторно у два поља – ‘’ново’’ и ‘’старо’’ експло-
атационо поље:

• поље 1. ‘’старо’’ бунарско поље – зона непо-
средне заштите изворишта ‘’Руданка’’ са бунарима 
Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, и Б-9, и

• поље 2. ‘’ново’’ бунарско поље – зона непо-
средне заштите изворишта ‘’Усора’’ са бунарима 
Б-5, Б-6, Б-7 и Б-8

Осим ових наведених поља, односно бунара 
у оквиру ње, зона непосредне заштите се уводи 
и око напуштених а несанираних бунара, која ће 
важити до тренутка док се не обави њихова про-
писна санација (ликвидација или претварање у 
пијезометре), и то око бунара НБ-1 и 1а и бунара 
непознате ознаке иза Б-2 на ‘’старом’’ бунарском 
пољу, те око бунара непознате ознаке НБ? на ‘’но-
вом’’ бунарском пољу непосредно послије улаза у 
њега.

Поље 1. зоне непосредне заштите ‘’старог’’ 
бунарског’’’поља обухвата и одређена је катастар-
ским честицама: 757, 758, 759, 760/2, 760/4, 787, 788, 
789, 809/2, 811/2, 813, 817/1-водоток Руданка, 826/3, 
827/2, 1122-водоток Поповац (све ко Велика Буко-
вица) 

Поље 2. зоне непосредне заштите ‘’новог’’ бу-
нарског’’ поља обухвата и одређена је катастар-
ским честицама: 769/2, 770, 771, 772, 773, 777, 778, 
779/1, 779/2, 780, 781, 272, 274, 275/1, 275/2, 276, 277 
(све ко Буковичке Чивчије)

1.2.1  Граница зоне строгог надзора извориш-
та ‘’Руданка’’ у Руданци

Ова зона је уведена, као и у случају изворишта у 
Добоју, и за извориште у Руданци, такође природ-
но припада другој зони санитарне заштите – зони 
уже заштите, али због свог положаја у специфич-
ним условима који владају у терену по питању гео-
лошких и хидрогеолошких каратеристика у одно-
су на ријеку и изворишта, сврстана је по мјерама 
заштите које се у њој прописују и спроводе у зону 
строгог надзора са мјерама идентичним заштите 
као и у зони непосредне заштите с том разликом 
да се ово земљиште не мора откупити, оградити 
и превести на ‘’Водовод’’ АД као корисником тих 
парцела. 

Овај појас, који се просторно налази између 
ријеке и изворишта нешто је шири од оног у Добоју 

и креће се од око 150 метара у његовом јужном 
дијелу (у висини бунара Б-1 и Б-2) па до максимал-
них 500 метара у зони бунара Б-4 али је најчешће 
ширине око 250 метара. Зона строгог надзора 
представља једну затворену непрекидну површи-
ну а обухвата дакле простор између ријеке Босне 
и зоне непосредне заштите изворишта у Руданци, 
односно издвојених бунарских поља и одређена је 
парцелама карастарских честица:

к.ч: 782, 783, 784, 785/1, 785/2, 785/3, 786/1, 786/2, 
786/3, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796/1, 796/2, 797, 
798, 799/1, 799/2, 800, 801, 802, 803, 804/1, 804/2, 805, 
806/1, 806/2, 807/1, 807/2, 808, 809/1, 809/3, 809/4, 
809/5, 809/6, 809/7, 811/1, 811/3, 811/5, 812/1, 812/2, 
814 (пут), 815/1, 815/2, 816, 817/2 (поток), 818/3, 818/8, 
826/8, 826/9, 2026/2 (пут), 2026/3 (пут)- све к.о. Ве-
лика Буковица, те к.ч. 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267 – све к.о. Буковичке Чивчије.    

Члан 6.

Подручје зоне непосредне заштите мора бити 
откупљено, експроприсано, изузето и ограђено 
чврстом и сигурном оградом, ради спровођења 
контроле кретања у тој зони.

,,Водовод,, А.Д. Добој управља водопривред-
ним и другим објектима и припадајућом опремом 
из претходног става, који су у власништву општи-
не Добој.

Поред постојећих објеката, у зони непосредне 
заштите, могу се уз примјену прописаних мјера 
заштите, градити или налазити и други водопри-
вредни објекти који су неопходни за рад система за 
водоснабдијевање.

2. ЗОНА УЖЕ ЗАШТИТЕ

Члан 7.

2.1.  Граница зоне уже заштите изворишта 
‘’Луке и Усора’’ у Добоју

Подручје на којој се уводи зона уже заштите 
изворишта ‘’Луке и Усора’’ у Добоју је одређено 
прије свега геолошким, хидрогеолошким и хидро-
динамичким условима који владају на ширем про-
стору изворишта, а потом и према реалним услови-
ма на овом простору као посљедица чињенице да 
се ради о подручју града Добоја са својим урбаним 
и индустријским цјелинама.

Када говоримо о граници зоне уже заштите 
постоје спољашња и унутрашња граница, гдје 
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унутрашњу границу представља спољашња грани-
ца зоне непосредне санитарне заштите или стро-
гог надзора, а спољашњу чини линија по ивицама 
катастарских честица КО Добој (које улазе или не 
улазе у ову зону), тако да заједно формирају једну 
затворену површину. Све катастарске честице које 
се нађу унутар ове површине припадају просто-
ру зоне уже санитарне заштите, осим оних које 
припадају зони непосредне заштите (бунара Б-7, и 
бунара Б-8а).

Уведене су четири површине зоне уже заштите 
стим да је прво, веома мало по површини, физич-
ки одвојено од остатка ове зоне, док су остала три, 
за извориште ‘’Луке’’, извориште ‘’Усора’’ и бунар 
Б-7 ‘’Усора’’, физички границом спојена у једну не-
прекидну цјелину. 

Прва, по површини мала зона уже заштите, а 
која је уведена у функцији заштите бунара Б-1 и 
Б-2 због правца филтрације воде из ријеке Босне 
када су они у експлоатацији, обухвата парцеле к.о. 
Добој, к.ч. 7104/1, 6946, 6947, 6978, као и дио пута 
к.ч. 8270 који пролази поред ових парцела.  

Спољашња граница остала три издвојена поља 
зоне уже заштите изворишта у Добоју, поред првог 
поља у коју улазе и чине је к.ч  7104/1, 6946, 6947, 
6978, као и дио пута к.ч. 8270, почиње од тромеђе 
к.ч. 6927 (припада зони непосредне заштите осим 
мањег дијела), 6928 ( не припада зони уже заштите) 
и улице Николе Пашића (к.ч. 8260).

Од наведене тромеђе гдје почиње граница зоне 
иде ивицом улице Николе Пашића и улице Нико-
ле Тесле која се наставља на њу (к.ч. 8268) све до 
тромеђе к.ч. 8158/2, 8275 (обухватајући их), наставља 
ивицом к.ч. 8158/1, 8225/5 (стара пруга), скреће на 
сјеверозапад идући ивицом парцеле 8225/5, 7602/2, 
7601/1, 7599/4, скреће на сјевероисток ивицом к.ч. 
7591/4, 7592/4, 7598/4, 7595/3 (обухватајући их), 
скреће на сјеверозапад и наставља ивицом парцела  
7595/1 7594, 7589/2, 7589/1, 7310, скреће ка сјеверу 
ивицом к.ч. 7310, 7390, 7393, потом на југ ивицом 
парцеле 7387, до пута 8267. Све наведене к.ч. зона 
обухвата.

На том мјесту граница сијече пут к.ч. 8267 и 
од тромеће 8267, 7398/3 (обухвата је) и 7403/1 (не 
обухвата је), граница наставља на југоисток и југ 
ивицом парцела к.ч. 7398/3, 7403/2, 7485/3, 7483/2, 
7482/3, 7481/2, 7481/3, 7480/2 (све обухвата), ивицом 
потока Лијешањ (к.ч. 8159/2) до тромеђе к.ч. 8159/2, 
7481/2 и 7482/3 (све обухвата) гдје прелази на дру-
гу страну потока. Граница потом наставља ивицом 

парцеле к.ч. 7521/1 (не обухвата), 7521/2, прелази 
пут 8267, иде ивицом парцеле к.ч. 7528/17, 7530/13, 
7530/1 (све обухвата), прелази пут 7530/8, наставља 
ивицом к.ч. 7530/10, прелази пут 7536/3, наставља 
ивицом к.ч. 7536/6, 7536/4, 7536/5, и 7536/2, 7534/2, 
7546, 7547 (све обухватајући). 

Од ћошка к.ч. 7547 граница наставља источ-
но ивицом к.ч. 7547, потом 7548, 7553, 7552, 7550, 
7554/2, 7554/3, 7554/6, 7554/4, све до пута к.ч. 8226. 
(све обухватајући). Од тромеђе пута 8226, и к.ч. 
7554/4 и 7556 (не обухвата), граница иде на југ 
ивицом пута к.ч. 8226 до његовог изласка на маги-
стрални пут Добој – Сарајево. Ту граница наставља 
ивицом пута до тромеће парцела к.ч. 7862, 7863 (не 
обухватајући их) и магистралног пута, прелази ма-
гистрални пут на другу страну и обухватајући пар-
целу к.ч. 7853/1 и ивицом к.ч. 7853/2 и 7854 до к.ч. 
7855 (не обухватајући их) излази на ријеку Босну 
гдје јој је и крај.

2.2.  Граница зоне уже заштите изворишта 
‘’Руданка’’ у Руданци

Када говоримо о граници зоне уже заштите 
постоје спољашња и унутрашња граница, гдје 
унутрашњу границу представља спољашња грани-
ца зоне непосредне санитарне заштите или стро-
гог надзора, а спољашњу чини линија по ивицама 
катастарских честица к.о. Велика Буковица и к.о. 
Буковичке Чивчије (које улазе или не улазе у ову 
зону), тако да заједно формирају једну затворену 
површину. Све катастарске честице које се нађу 
унутар ове површине припадају простору зоне уже 
санитарне заштите, осим оних које припадају зони 
непосредне заштите, прилог 3.2.

Осим линије које представља границе зоне уже 
заштите биће и побројане све катастарске честице 
које улазе у ову зону из разлога што их је далеко 
мање у односу на ове у Добоју, а такође што гра-
ница зоне није најјасније одређена према к.ч. у зо-
ни изнад бунара Б-7 и Б-8 јер ријека Босна на овом 
мјесту меандрира и еродује обалу, или се повлачи 
према  другој обалској страни и насељу Костајница 
и Грабска, тако да се временом било стварају нове 
површине ‘’на сувом’’ а старе нестају. Такође чи-
тав овај простор уз Босну, са обје обалске сртане, је 
разорен експлоатацијом шљунка тако да су се гра-
нице између катастарских честица изгубиле, при-
лог 3.2.

Унутрашњу границу ове зоне представља дакле 
спољашња линија границе зоне непосредне или 
уже зоне саниратне заштите док спољашња грани-
ца почиње на обали ријеке Босне у тачки са коор-
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динатама y-6 504 911,5 i x- 4 959 807,5, у висини 
границе између катастарских честица 251 и 257 к.о. 
Буковичке Чивчије, прилог 3.2.

Одавде она прати локални пут ивицом 
зашумљеног меандара (обухватајући га) у правцу 
запада и сјеверозапада и избија на међу парцела 219 
i 227 к.ч. 220 к.о. Буковичке Чивчије (не обухватају 
ћи их), што представља и најсјевернију тачку гра-
нице. Одатле граница наставља ивицом парцела к.ч. 
219, 237 к.о. Буковичке Чивчије (не обухватајући 
их), 241 к.о. Буковичке Чивчије (обухватајући је) 
одакле потом савија на југозапад и југ. 

Од катастарске парцеле 241 граница наставља 
ивицом парцела к.ч. 245, 329, 323, 267, 288, 282, 281 
(све  к.о. Буковичке Чивчије  и обухватајући их), 
одакле прелази у подручје катастарске општине 
Велика Буковица.

Од тромеђе к.ч. 281 (обухватајући је), 293 (не 
обухватајући је) све к.о. Буковичке Чивчије и 760/2 
к.о. Велика Буковица (обухватајући је), граница 
наставља ка југу ивицом парцела к.ч. 760/2 и 760/3 
к.о. Велика Буковица (обухватајући их), пролази 
кроз велику парцелу к.ч. 760/1 тако да зона уже за-
штите обухвата око једне трећине њене површине 
(источне), сијече пут 756, наставља кроз велику пар-
целу к.ч. 828 тако да зона уже заштите обухвата око 
једну њену половину површине (сјевероисточни 
дио) у том дијелу и избија на крајњу источну тачку 
парцеле к.ч. 829 (не обухватајући је). 

Од ове тачке граница наставља ивицом пар-
целе к.ч. 828 обухватајући овај дио у цјелости до 
тачке тромеђе парцела к.ч. 828 и 845 и 846/1 (не 
обухватајучи их). 

Од ове тачке граница савија у правцу југоистока 
до ријеке Босне сијекући парцелу 828, поток Попо-
вац (к.ч. 1122) парцелу 826/1 тако да око половина 
њене површине припада зони, пут к.ч. 2026/1, пар-
целу к.ч. 818/1 тако да један њен сјеверни дио повр-
шине припада зони, и завршава на обали ријеке 
Босне.

Катастарске честице које припадају овој зони и 
чине је су:

- К.ч. 238, 239, 240, 241, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 
272, 273, 274, 275/1, 275/2, 276, 277, 278, 279, 280, 
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 и , 288 (све к.о. Бу-
ковичке Чивчије), те 

к.ч. 760/2, 760/3, 763/1, 763/1, 763/2, 764, 765,766/1, 
766/2, 767, 768, 769/1, 774, 775, 776, 760/1 (дио), 756-
пут (дио), 828 (дио), 827/1, 826/1 (дио), 1122 . поток 

Поповац (дио), и 818/1 (дио)– све к.о. Велика Буко-
вица.

3. ЗОНА ШИРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 8.

3.1.  Граница зоне шире заштите изворишта 
‘’Луке и Усора’’ у Добоју

Ово је простор надзора и у функцији је 
ограничавања, или прописивања под којим усло-
вима могу да се изводе, они видови људске актив-
ности које могу проузорковати привремену или 
трајну промјену квалитета вода која се захвата на 
извориштима у граду Добоју.

На ширем простору изворишта у Добоју 
издвојена је зона шире заштите у виду два физички 
одвојена поља: првог, већег, који је у функцији за-
штите залеђа изворишта ‘’Луке’’, и другог, мањег, 
у функцији заштите залеђа и правца простора кроз 
који се инфилтрира ријечна вода кроз подземље ка 
изворишту ‘’Усора’’.

Као и у случају зоне уже заштите и овдје се мо-
гу издвојити унутрашња и спољња граница зоне, 
гдје унутрашњу представљају спољње границе би-
ло зоне непосредне било уже заштите. 

Спољна граница првог поља почиње од од мо-
ста на ријеци Босни (а који води из центра града 
(ул. Светог Саве) ка жељезничкој станици), одно-
сно од  тромеђе к.ч. 6949/3 и 6949/2 (обухватајући 
их) и 6951 (не обухвата је), иде ивицом улице Све-
тог Саве (к.ч. 6951) до раскрснице са улицом Стева-
на Првовенчаног (к.ч. 6755). 

Граница затим савија на исток  ивицом улице 
Стевана Првовенчаног (не обухватајући је) до рас-
крснице са улицом Југ Богдана (к.ч.6893/2) и пре-
лази је на другу страну у тачки тромеђе к.ч. 6893/2, 
6806/1 (не обухвата је) и 8156/1. 

Од ове тромеђе линија границе зоне шире за-
штите иде ивицом парцела к.ч. 8156/1, 8156/2 
(обухватајући их), скреће на југ ивицом к.ч. 6692, 
7317, 7320, 7321, 7312 (обухватајући их), скреће на 
запад настављући ивицом к.ч. 7311/1, 7388/2, 7388/1, 
7383 (обухватајући их), скреће на југ ивицом 7383, 
7384/1, 7386 (све обухвата) и у тромеђи к.ч. 7386, 
7387 (припада зони уже заштите) и 8267 завршава. 

Спољна граница другог поља шире зоне сани-
тарне заштите почиње у тачки тромеђе к.ч. 7547 
(припада зони уже заштите), 7977/14 (не припада 
јој) и 7926 (улази у зону). 
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Од описане тачке почетка граница иде на југ 
према ријеци Босни линијом к.ч. 7926, 7927, 7951, 
7952, 7953, 7954, 7957/5, 7968/4, 7964/6, до пута к.ч. 
8277 (улица Добојске бригаде). Ту прелази на другу 
страну улице и од тромеђе к.ч. 8277 - пут и парцела 
7988 и 7990 (не улазе у зону) иде ивицом пута к.ч. 
8277 до почетка парцеле к.ч. 7966 одакле наставља 
ивицом парцела к.ч. 7966, 7996, 7997/1, 8000/3, 
8000/4, 8000/1, 8000/8, 8000/9, 7998/1, ивицом пу-
та 8241/1 (све их обухватајући) све до тромеђе к.ч. 
8241/1, 8085/2 и 8082 (које не обухвата). 

Од ове тромеђе граница прелази улицу и потом 
наставља ивицом парцеле 8108 – пут (обухватајући 
је) све до магистралног пута којег прелази и излази 
на обалу ријеке Босне гдје се и завршава.

И у овој зони, све катастарске честице које 
се налазе унутар површине коју омеђује линија 
представљена спољашњим границама зоне шире 
заштите и као спољашњим границама зоне уже 
или непосредне заштите, припадају зони шире.

3.2.  Граница зоне шире заштите изворишта 
‘’Руданка’’

Ово је простор надзора и у функцији је 
ограничавања, или прописивања под којим усло-
вима могу да се изводе, они видови људске актив-
ности које могу проузорковати привремену или 
трајну промјену квалитета вода која се захвата на 
изворишту ‘’Руданка’’ у Руданци.

Изглед и површина ове зоне је одређена у скла-
ду како са геолошким и хидрогеолошким условима 
који владају у терену, тако и са фактичким стањем 
на терену.

У погледу величине и изгледа зоне као 
посљедица геолошких и хидрогеолошким услова 
зона је проширена, у односу на прописано мини-
мално удаљење, у зонама низводно од бунара Б-1 
према југозападу, узводно од бунара Б-7 и Б-8, и у 
свом централном дијелу према истоку. 

Разлог за ово је тај што је простор низводно 
представља главни пут филтрације ријечних во-
да кроз подземље ка изворишту, које захваљујући 
типу седименатана и њиховој дебљини, веома брзо 
долазе од ријеке до изворишта. 

Узводни дио зоне је проширен из разлога што 
овај простор представља напуштено старо кори-
то ријеке Босне (меандар), са седиментима који 
омогућавају и даљу инфилтрацију ријечних во-
да у подземње према изворишту када су бунари у 
функцији, иако се ради о узводном потезу у односу 
на извориште.

Централни дио зоне је проширен из разлога 
што овај простор обухвата парцеле на којима се 

врши интензивна пољопривредна производња, 
са употребом свих агротехничких средстава, 
механизације и мјера а које могу угрозити квалитет 
воде на ширем простору, па и на самим извориш-
тима. Ова опасност је и потврђена анализама во-
де које су рађене за потребу овог рада а приказане 
у оквиру Елабората о квалитету у резервама, гдје 
се показало да повремено долази до повећавања 
садржаја пестицида у води која се захвата на из-
воришту, у периодима када се они примењују на 
парцелама.

 Као и у случају зоне уже заштите и овдје се мо-
гу издвојити унутрашња и спољња граница зоне, 
гдје унутрашњу представља спољња границе зоне 
уже заштите. 

Спољна граница зоне шире заштите, као и у 
случају границе уже заштите, не може бити пре-
цизно назначена у њеном сјеверном дијелу, а који је 
практично цијели разорен експлоатацијом шљунка 
и меандрирањем ријеке.

Она почиње на обали ријеке Босне у тачки са 
координатама y-6 504 829 i x- 4 960 221,5, у виси-
ни катастарских парцела 195 и 196 ко Буковичке 
Чивчије, прати локални пут који иде ивицом ме-
андра у правцу југозапада, и излази на међу ката-
старске честице 219 ко Велика Буковица. 

Одатле граница иде ивицом парцела к.ч. 221, 222, 
229, 230 (обухватајући их) 201/2 (не обухватајући 
је), границом парцела к.ч. 380-пут (обухватајући је) 
и к.ч. 395, 381, 385 и 386 (не обухватајући их) све 
до изласка пута к.ч. 380 на локални пут означен на 
катастарској карти као пут Брод – АII – Сарајево, 
одакле граница скреће ка југу и иде линијом 
између наведеног пута (необухватајући га) и пар-
цела к.ч. 362, 360, 358, 356, 355/1, 355/3, 355/4, 353, 
352, 341/1, 339, 338/1, 338/2, 335, 334, 321/2, 320, 319, 
318-пут, 317, 310, 308, 307, 306, 303 -пут, 302, 301, 
296/2, 296/3, 659 – пут, 660, 661, 662/1, 661/2, 662/1, 
662/2, 663/1, 663/2, 664-пут, 665/1, 665/2, до његовог 
почетка/спајања са магистралним путем Сарајево 
– Добој – Брод, односно до границе парцела к.ч. 
665/2 и 665/3. Све наведене парцеле припадају к.о. 
Буковичке Чивчије и обухваћене су/припадају зони 
шире санитарне заштите изворишта ‘’Руданка’’. 

Од тачке границе парцела к.ч. 665/2 и 665/3 и пу-
та, граница наставља на југ ивицом парцела  к.ч. 
665/3, 666 (обје к.о. Буковичке Чивчије и обје улазе 
у зону), затим иде ивицом к.ч. 755 – поток Старача 
(обухватајући је) до тромеће парцела 752 (обухва-
та), 760/5 (обухвата) и пута 754 (не обухвата). Од 
ове тачке тромеће граница наставља ивицом пар-
целе 753 (не обухватајући је) до тромеђе парцела 
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753 (не обухвата), 752 (обухвата) и магистраног пу-
та (к.ч. 2024).

Од те тачке тромеђе граница наставља ка југу 
ивицом магистралног пута (к.ч. 2024 и 2025 не 
обухватајући га) до тромеђе парцела к.ч. 820/2 ( 
обухватајући је), магистралног пута (к.ч. 2025 не 
обухватајући га) и ријеке Руданке (к.ч. 1183 МБ 
не обухватајући је). Од те тачке граница напуш-
та ивицу магистралног пута и савија југоисточно 
ивицом ријеке Руданке (к.ч 1183 МБ и 2051/2 -VB), 
не обухватајуће је, све до изласка на обалу ријеке 
Босне гдје се и завршава.

И у овој зони, све катастарске честице које 
се налазе унутар површине коју омеђује линија 
представљена спољашњом границом зоне шире 
заштите и као спољашњом границом зоне уже за-
штите, припадају зони шире заштите.   

4 . ПОЈАС САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 9.

Појасеви санитарне заштите се уводе око по-
тисних цјевовода, резервоара и црпних станица 
у водоводном систему града Добоја, прилог 3.3, а 
који чине својеврсну ‘’кичму’’ цијелог водоводног 
система, и чија би блокада приступа њима, могућа 
оштећења (намјерна или случајна), и сл. довела до 
значајних проблема и застоја у водоснабдијевању 
потрошача на већим или мањим дијеловима кон-
зумног подручја у осјетном временском периоду. 

 
Појасеви санитарне заштите се уводе око
1. Дуж потисног цјевовода који воду од буна-

ра са изворишта ‘’Руданка’’ води до црпне станице 
‘’Руданка’’ (траса Б-8 – шахт код Б-4 – шахт код Б-1 
– Црпна станица Руданка) у  дужини од око 1950 
метара,

2. око црпне станице ‘’Руданка’’,
3. око црпне станице ‘’Луке’’,
4. дуж потисног цјевовода PVC DN 250 mm 

црпна станица ‘’Руданка’’ – мјесто спајања у граду 
Добоју на углу ул. Светог Саве и Кнеза Милоша, 
са потисним цјевоводом који иде из ЦС ‘’Луке’’, у 
дужини око 8200 m,

5. дуж потисног цјевовода LŽ 350mm дужине 
око 2,5 km који иде од црпне станице ‘’Луке’’ пре-
ма граду,

6. дуж потисног цјевовода PVC DN 225 mm 
црпна станица ‘’Луке’’ - резервоар ‘’Рајчиновац’’, 
укупне дужине око 1580 метара,

7. око резервоара ‘’Рајчиновац’’,
8. потисни цјевовод LŽ 200mm резервоар 

‘’Рајчиновац’’ - резервоар ‘’Хумка’ укупне дужине 
око 1048 метара,

9. око резервоара ‘’Хумка’’, 
10. дуж потисног цјевовода ACC Ø150 резерво-

ар ‘’Рајчиновац’’ – резервоар ‘’Крчевине I’’, укупне 
дужине око 357 метара

11. око резервоара ‘’Крчевине I’’
12. дуж потисног цјевовода PVC DN 110mm ре-

зервоар ‘’Крчевине I’’ – резервоар ‘’Крчевине II’’, 
укупне дужине око 712 метара

13. око резервоара ‘’Крчевине II’’
14. дуж потисног цјевовода АCC Ø150mm који 

води воду из града ка потрошачима са друге стра-
не ријеке Босне (Пољице, Липац, итд) на потезу oд 
шахта на углу Светог Саве и Кнеза Милоша – шахт 
ког жељезнишке станице – Пољице (крај ул. Оз-
ренских српских бригада), укупне дужине око 2100 
метара

15. дуж потисног цјевовода PVC DN 160mm 
који води воду од шахта код жељезнишке станице 
ка градској топлани , укупне дужине око 570 мета-
ра

16. дуж потисног цјевовода АCC Ø150mm  (НБ-
8 – Б-7), АCC Ø200mm (Б-7 – угао ул. Југ Бограда 
и Кнеза Милоша) и АCC Ø150mm  (угао ул. Југ 
Бограда и Кнеза Милоша - црпна станица Добој) 
укупне дужине од око 1650 метара

17. дуж потисног цјевовода PVC DN 110mm (до 
улице Николе Тесле) и АCC Ø150mm (кроз улицу 
Николе Тесте) који води воду од црпне станице 
Добој ка насељу Макљеновац , укупне дужине око 
2250 метара

18. дуж потисног цјевовода PVC DN 110mm 
од мјеста одвајања у насељу Баре са потисног 
цјевовода АCC Ø250mm, према насељу Костајница 
са друге стране ријеке Босне, укупне дужине око 3 
км метара

19. дуж потисних цјевовода кови воду  воде 
ка потрошачина у Руданци и Малој Буковици у 
укупној дужини од око 4 км.

Појас санитарне заштите обухвата како сам 
објекат (цјевовод или објекат), односно простор 
који он покрива, тако и минимално два дужна ме-
тра око  објекта за који је појас утврђен.
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 5. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У ЗОНАМА И 
ПОЈАСЕВИМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 10.

На подручју Зоне непосредне заштите, 
примјењују се поред забрана које се односе на Зону 
уже заштите и Зону шире заштите, и забране свих 
активности које нису везане за планско пружање 
услуга водоснабдјевања и одржавања зоне. Про-
стор Зоне непосредне заштите може се у функцији 
чишћења простора, користити само као сјенокос 
али без употребе било које врсте прихрањивања 
травњака или употребе било каквих заштитних 
средстава за биље и слично.

Правно лице које управља системом 
водоснабдјевања који се налази у оквиру Зоне непо-
средне заштите, мора бити надлежно за искључиво 
коришћење земљишта те зоне.

Члан 11.

Режим кретања људи и средстава у Зони непо-
средне заштите врши се искључиво у складу са 
планом рада запослених у објектима у тој зони и 
у складу са потребама одржавања зоне, као и над-
лежним инспекцијским органима и изузетно лици-
ма која се у оквиру стручног усавршања упознају 
са радом водовода, о чему се води књига посебне 
радне евиденције. О свим посјетама лица и сред-
става која нису радно ангажована на пословима 
водоснабдијевања у зони, мора се водити посебна 
евиденција кроз књигу посјета. Зона непосредне за-
штите мора бити заштићена од приступа непозва-
них особа оградом, у којима је техничким мјерама 
обезбјеђена заштита резервоара од загађивања. 
По потреби, обезбјеђење се спроводи и чуварском 
службом, алармним уређајима и другим мјерама 
предвиђеним програмом и планом заштите.

Члан 12.

Лица која стално или повремено раде на 
објектима унутар зоне непосредне заштите морају 
бити подвргнута периодичним љекарским пре-
гледима у складу да одговарајућим прописима о 
санитарној заштити.

Члан 13.

На подручју у Зони уже заштите забрањено је:
1. извођење свих активности које су забрањене 

у Зони шире заштите;

2. изградња индустријских погона, занатских 
радњи, пољопривредних објеката и складишта 
грађевинског материјала, осим мањих погона који 
не употребљавају и не производе опасне и штетне 
материје, које су наведене у “Правилнику о услови-
ма испуштања отпадних вода у површинске воде” 
и “Правилнику о условима за испуштање отпадних 
вода у јавну канализацију” (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 44/01) и уколико добију 
водопривредну сагласност или дозволу надлежног 
Министарства;

3. изградња путева, жељезничких пруга, пар-
киралишта и резервоара било које намјене, уколико 
се не спроведу мјере заштите у складу са најбоље 
доступним техникама и уколико за ту дионицу, не 
добију водопривредну сагласност или дозволу Ми-
нистарства пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде;

4. изградња колектора канализације, осим не-
пропусног, који служи само за објекте који су на 
том  подручју;

5. изградња рибњака;
6. изградња терена за камповање, спортских 

терена, туристичких и стамбених објеката колек-
тивног становања;

7. транспорт радиоактивних или других за 
воду штетних и опасних материја, без посебних 
најава и спровођења мјера посебне пратње и за-
штите кроз та подручја, и уз спровођење плана за 
акцидентна загађења;

8. свако ускладиштење нафте и нафтних де-
ривата;

9. свака рударска и грађевинска дјелатност 
којом се оштећује заштитни покров или омогућује 
отворено сакупљање воде, осим активности 
испитивања које су предвиђене и служе функцији 
водоснабдијевања;

10. отварање шљунчара и пјешчаника, тре-
сетишта позајмишта глине, засјека, каменолома, 
предузимање било којих пољопривредних и шу-
марских захвата којима би могла бити оштећена 
активна зона тла или смањена дебљина кровине, 
поспјешила или убрзала ерозију тла, осим радњи 
које то спречавају;

11. постављање торова, осим испаше;
12. отворено ускладиштење и примјена 

вјештачког ђубрива и других пестицида;
13. логоровање и купање у површинским вода-

ма;
14. прање возила, радних машина и уређаја, 

као и замјена уља, резервних дијелова;
15. отварање нових гробља и укопавање на 

постојећим гробљима;
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16. површинско и дубинско минирање;
17. употреба тла у пољопривредне сврхе, осим 

ливада.

Члан 14.

На подручју у Зони шире заштите забрањено је:
1. упуштање отпадних вода у тло;
2. изградња објеката базне индустрије који 

испуштају радиоактивне или друге за воду штет-
не и опасне материје или отпадне воде (рафинерије 
нафте, нуклеарни реактори, металопрерађивачки 
погони, хемијске фабрике и друго);

3. одлагање, задржавање или одстрањивање 
увођења у подземље радиоактивних материја;

4. одлагање, задржавање, увођења у подземље, 
за воду опасних и штетних материја, које су на-
ведене у “Правилнику о условима испуштања от-
падних вода у површинске воде” и “Правилнику 
о условима за испуштање отпадних вода у јавну 
канализацију” (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 44/01);

5. изградња цјевовода за течности које су 
штетне и опасне за воду;

6. ускладиштење радиоактивних и дру-
гих за воду штетних и опасних материја, осим 
ускладиштења лож уља за домаћинство и погон-
ског горива за пољопривредне машине, ако су спро-
ведене најбоље доступне технике, као сигурносне 
мјере за изградњу, довоз, пуњење, ускладиштење и 
употребу;

7. изградња резервоара и претакалишта за на-
фту и нафтне деривате, радиоактивне и остале за 
воду опасне и штетне материје;

8. извођење истражних и експлоатационих 
бушотина за нафту, земни гас, минералну воду, 
радиоактивне материје и израда подземних скла-
дишта;

9. отворено ускладиштење и примјена 
хемијских средстава штетних за тло и воду, пести-
цида и средстава за регулисање и раст биља;

10. коришћење отпадних вода у пољопривреди, 
укључујући и оборинске воде са саобраћајних 
површина, те упуштање ових вода у акумулацију 
или њене притоке;

11. изградња насеља, болница, одмаралишта, 
индустријских и занатских погона, осим ако се от-
падне воде из њих не одводе у цијелости непропус-
ном канализацијом изван зоне заштите;

12. изградња сточних, перадарских и других 
фарми и товилишта;

13. изградња полетно-слетних стаза у ваздуш-
ном саобраћају;

14. изградња војних складишта и сличних 
војних објеката;

15. изградња жељезничких и аутобуских ста-
ница и ауто-транспортних терминала;

16. изградња уређаја за пречишћавање отпад-
них вода и уређаја за спаљивање смећа;

17. изградња нових гробаља и проширење 
постојећих (хуманих и сточних);

18. формирање депоније чврстог отпада, пла-
нирки, мрциништа, аутоотпада и старог жељеза;

19. употреба материјала штетних за воду код 
изградње објеката;

20. пражњење возила за одвоз фекалија;
21. упуштање у тло расхладних и термалних 

вода;
22. отварање ископа у површинском заштит-

ном слоју осим на мјестима изградње објеката;
23. експлоатација минералних сировина;
24. прање возила и замјена уља уз површинске 

воде;
25. напајање стоке из површинских вода и 

гоњење стоке преко водотока;
26. комерцијални узгој рибе осим биолошког 

одржавања и порибљавања у природним токовима;
27. крчење шума и друге дјелатности које 

изазивају ерозију тла.

Члан 15.

У појасевима санитарне заштите спроводе се 
мјере које су прописане као највећи доступан 
стандард за сваки конкретан случај, односно као 
најбоље доступне технике, везане за поступак или 
радњу која је усмјерена ка активностима у оквиру 
Појаса санитарне заштите, уколико се односе на 
објекте који служе за снабдјевање становништ-
ва водом за пиће, односно води која је намјењена 
људској употреби.

III – НАДЗОР 

Члан 16.

Надзор над активностима и поступањима прав-
них лица и грађана у погледу придржавања Закона, 
подзаконских аката и ове Одлуке врше водопри-
вредна, здравствно-санитарна, пољопривредна, 
урбанистичко-грађевинска и еколошка инспекција, 
те комунална полидција, свака у оквиру своје над-
лежности.

У вршењу надзора инспектори и друга лица 
којима је повјерено обављање инспекцијских по-
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слова, могу предузимати превентивне, корективне 
и репресивне радње у складу са законским пропи-
сима.

IV – KAЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17.

Новчаном казном у износу од 1000-7000 КМ 
казниће се  за прекршај правно лице:

1. уколико у зони непосредне заштите врши 
активности које нису везане за планско пружање 
услуга водоснабдијевања, односно поступи су-
протно одредби  члана 10 ове Одлуке;

2. уколико не поступа у складу  са чланом 11. 
ове Одлуке;

3. уколико не врши љекарске прегледе лица 
која стално или повремено раде у зони непосредне 
заштите у складу  са чланом 12. ове Одлуке;

4. уколико врши извођење радова, изградњу 
или реконструкцију објеката или обавља активно-
сти супротне мјерама заштите у зони уже заштите 
изворишта у складу  са чланом 13. ове Одлуке;

5. уколико врши извођење радова, изградњу 
или реконструкцију објеката или обавља активно-
сти супротне мјерама заштите у зони шире зашти-
те изворишта у складу  са чланом 14. ове Одлуке;

6. уколико у појасевима санитарне заштите 
не спроводи мјере заштите утврђене чланом 15.;

7. уколико не изврши обиљежавање  зона не-
посредне, уже и шире заштите и појасеве санитар-
не заштите изворишта;

8. уколико не донесе Програм санитарне за-
штите изворишта, а обавља дјелатност која може 
имати утицај на квалитет воде изворишта и ставља 
у промет производе намјењене људкој употреби;

За прекршаје из овог члана казниће се и одго-
ворно лице у правном лину новчаном казном у из-
носу од 100-1800 КМ.

За прекршај из овог члана, тачка 4.5.6. и 8. 
казниће се и појединац који самостално обавља 
дјелатност у приватној својини - власник радње 
новчаном казном у износу од 500-3500 КМ. 

Члан 18.

Новчаном казном у износу од 100-1000 КМ 
казниће се  физичко лице за прекршаје:

1. уколико врши извођење радова, изградњу 
или реконструкцију објеката или обавља активно-
сти супротне мјерама заштите у зони уже заштите 
изворишта у складу  са чланом 13. ове Одлуке;

2. уколико врши извођење радова, изградњу 
или реконструкцију објеката или обавља активно-
сти супротне мјерама заштите у зони шире зашти-
те изворишта у складу  са чланом 14. ове Одлуке;

3. уколико постојећи стамбени или други 
објекат не прикључи на заједничку канализацију 
или не изради септичку јаму према важећим про-
писима или одводњу отпадних вода не врши изван 
граница зона и појасева  санитарне заштите изво-
ришта.

V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

Саставни дио ове одлуке су  топографске кар-
те у размери Р 1:2500 у којима су уцртане границе 
заштитних зона изворишта ,,Луке,, ,,Усора,, и ,,Ру-
данка,,.

Члан 20.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи  
одредба члана 5. тачка 1. Одлуке о заштити изво-
ришта која служе за снабдијевање водом за пиће 
и одређивању заштитних зона („Службени гласник 
општине Добој“, број: 7/80) и Одлука о заштити из-
воришта ,,Руданка,, („Службени гласник општине 
Добој“, број: 9/85).

Члан 21.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-344/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

280.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“, број. 101/04, 42/05 
и 118/05) и члана 30. став 1 алинеја 11 Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника Скуп-
штине општине Добој („Службени гласник општи-
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не Добој“, број: 10/05 и 9/08) Скупштина општине 
Добој је на сједници 20.09.2011. године донијела:

О Д Л У К У 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у 
износу од 362.000,67 КМ Удружењу радника Више 
техничке школе и Саобраћајног факултета „Кате-
дра“ Добој (Словима: тристошездесетидвијехиљаде 
и 67/100 КМ) на име измирења потраживања по 
основу обрачунатих обавеза за уређење градског 
грађ. земљишта и ренте.

Члан 2.

Одобрена средства теретиће потрошачку 
јединицу 0028150 Одјељења за привреду и друшт-
вене дјелатности, група конта 415 200, подеконом-
ски код 150 016 – текући грантови хуманитарним 
организацијама и удружењима.

Члан 3.

Реализација ове одлуке извршиће се преносом 
средстава на жиро рачун 1610450040810071 код 
„Raiffeisen bank“.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-347/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

281.
На основу члана 5. став 2. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћен текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
54/08) и члана 30. тачка 3. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 
и 3/08), Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана: 20. септембра 2011. године, доноси:

О Д Л У К У 
о усвајању другог Ребаланса буџета 

општине Добој за 2011. годину

Члан 1.

Скупштина општине Добој усваја дру-
ги Ребаланс буџета општине Добој у износу од 
35.230.644,00 КМ.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је Биланс буџета оп-
штине Добој за 2011. годину по врстама прихода и 
распоред прихода по економској, функционалној и 
организационој класификацији.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-326/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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БИЛАНС БУЏЕТА
ПО ВРСТАМА ПРИХОДА И РАСПОРЕД ПРИХОДА ЗА 2011.ГОДИНУ

Економски
кодови Подек.

код Функција ОПИС
IIРебаланс
буџета

2011категорija група
1 2 3 4 5 6

П Р И Х О Д И 
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

711 110 Порези на доходак 1.000
711 113 Порез на приходе од пољопивреде и шумарства 1.000

713 110 Порези на лична примања и приходе од сам.дјелат. 2.919.000
713 111 Порез на приходе самосталних дјелатности 211.000
713 112 Порез на приходе од  сам. дјелат. у паушалном износу 8.000
713 113 Порез на лична примања 2.700.000

714 000 Порези на имовину 1.225.000
714 111 Порез на  имовину 400.000
714 211 Порез на наслеђе и поклоне 75.000
714 311 Порез на пренос непокретности и права 750.000

715 000 Порези на промет производа и услуга 70.000
715 110 Порез на промет производа 30.000
715 210 Порез на промет услуга 40.000

717 000 Индиректни порези дозначени од УИО 13.400.000
717 111 Индиректни порези дозначени од УИО 13.400.000

719 110 Остали порески приходи 32.000
719 113 Порез на добитеке од игара на срећу 32.000

УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 17.647.000
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

721 220 Приходи од закупа и ренте 1.300.000
721 222 Приходи од давања у закуп објеката општине 800.000
721 223 Приходи од земљишне ренте 500.000

721 310 Приход од камата на новчана сред. на банк. рн. 1.500
721 311 Приходи од камата на нов. сред. на редовним трез.рн. 1.500

722 120 Општинске административне накнаде и таксе 500.000
722 121 Општинске административне таксе 500.000

722 300 Комуналне накнаде и таксе 903.500
722 312 Комуналне таксе на фирму 500.000
722 315 Комуналне таксе за држање средстава за игру 3.000
722 318 Комуналне таксе за кориштење рекламног паноа 500
722 319 Комуналне таксе за кориштење простора за паркирање 400.000

722 410 Накнаде за грађевинско земљиште 2.000.000
722 411 Накнаде за уређење грађевинског земљишта 1.200.000
722 412 Накнаде за кориштење грађевинског земљишта 800.000

722 420 Накнаде за путеве 1.000.100
722 424 Накнаде за кориштење минералних сировина 950.000
722 425 Накнаде за промјену намјене пољоп.земљишта 50.000
722 426 Накнаде за изградњу јавних склоништа 100

722 430 Накнаде за шуме 120000
722 435 Накнаде за кориштење шума и шумских земљишта 120000
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722 440 Накнаде за воде 200.000
722 441 Општа водопривредна накнада 200.000

722 460 Остале накнаде 475.000
722 461 Накнада за кориштење ком.добара од општег интереса 250.000
722 463 Накнаде за извађени материјал из водотока 20.000
722 467 Средства за фин.пос.мјера заш.од пожара 205.000

722 520 Приходи општинских органа 1.176.500
722 521 Приходи општинских органа управе 250.000
722 591 Властити приходи буџетских корисника општине 926.500

0028300 Центар за социјални рад 80.000
0815038 Гимназија Јован Дучић 10.000
0815039 Економска и трговинска школа 69.000
0815040 Медицинска школа 30.000
0815041 Техничка школа 50.000
0815042 Саобраћајна и електро школа 112.000
0815043 Управна, угоститељска и ШУП школа 53.500
0028401 Дјечије обданиште Мајке Југовић 273.000
0818038 Народна библиотека 10.000
0818039 Регионални музеј 1.000
0028510 Центар за културу и образовање 120.000
0028600 Територијална ватрогасна јединица 18.000

723 100 Новчане казне 2.400
723 118 Одузета имовина.- из надлеж. Репуб.трж.инспекције 300
723 121 Новчане казне- за прекршаје прописане актом СО 2.100

729 120 Остали општински непорески приходи 350.000
729 124 Остали општински непорески приходи 350.000

УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 8.029.000
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 25.676.000
ГРАНТОВИ 269.000

731 200 Грантови из земље 269.000
731 229 Остали капитални грантови из земље 30.000
731 229 Остали капитални грантови из земље( ват.савез за ТВЈ ) 80.000
731 229  Остали капитални грантови из земље 159.000

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3.010.000
811 100 Примици за зграде и објекте 1.850.000

811 111 Примици за стамбене објекте и јединице за запослене 1.850.000
811 117 Примици за остале стамбене објекте и јединице 0

811 200 Примици за постројења и опрему 40.000
811 211 Примици за моторна возила 40.000

813 100 Примици за земљиште 1.050.000
813 111 Примици за пољопривредно земљиште 0
813 112 Примици за градско грађевинско земљиште 1.050.000

817 100 Примици по основу ПДВ-а 70.000
817 112 Примици по основу ПДВ-а 70.000

ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6.275.644
921 200  Примици од узетих зајмова 6.275.644

921 241 Примици од зајмова од банака 6.275.644
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 35.230.644
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Р А С П О Р Е Д  П Р И Х О Д А  
РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економски
кодови Подек.

код Функција ОПИС
IIРебаланс
буџета

2011категорija група
1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ  -  БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 

КАРАКТЕРА
411 000 Расходи за лична примања 8.685.900

411 100 Расходи за основну плату 6.875.000
411 200 Расходи за бруто накнаде трошкова и

осталих личних примања запослених 1.810.900
412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 6.760.100

412 100 Расходи по основу закупа 124.000
412 200 Расходи по основу утрошка 

енергије,комуналних,комуник.и тран.услуга
1.177.700

412 300 Расходи за режијски материјал 497.000
412 400 Расходи за посебне намјене 4.000
412 500 Расходи за текуће одржавање 1.159.600
412 600 Расходи по основу путовања и смјештаја 166.400
412 700 Расходи за стручне услуге 628.000
412 800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине
915.000

412 900 Остали непоменути расходи 2.088.400
413 000 Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови
1.000.000

413 300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 1.000.000
414 000 Субвенције 305.000

414 100 Субвенције јавним предузећима 305.000
415 000 Грантови 5.363.000

415 200 Грантови у земљи 5.363.000
416 000 Дознаке на име социјалне заштите из буџета општине 2.060.000

416 100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ.општине 1.510.000
416 300 Дознаке пружаоцима услуге социјалне заштите из буџ.

општ
550.000

372 000 Буџетска резерва 590.000
Буџетска резерва 590.000
СВЕГА 24.764.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 4.191.000
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 1.946.000

511 100 Издаци за изградњу и прибаљање зграда и објеката 1.030.000
511 200 Издаци за инв. одрж., реконструкцију  и адап.зграда и 

објеката
29.000

511 300 Издаци за набавку постројења и опреме 887.000
513 000 Издаци за непроизведену сталну имовину 25.000

513 100 Издаци за прибављање земљишта 25.000
Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара 10.000

516 100 Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара 10.000
Издаци по основу пореза на додатну вриједност 120.000



Broj 7 Strana  419S L U @ B E N I  G L A S N I K

517 100 Издаци по основу ПДВ-а плаћеног УИО 120.000
620 000 Издаци за отплату дугова 2.090.000

621 300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 2.090.000
СВЕГА  РАСХОДИ 28.955.000

511 100 Средства за изг.и одр.водотокова из кредита 70.000
511 100 Издаци за изградњу и прибављање вањског 

освјетљења, тротоара и ограда из кредита 50.000
511 100 Издаци за инвест.одрж.рек.и адаптацију града и обј.из 

кредита
520.000

511 200 Средства за рек. и асфалтирање лок.путева из кредита 1.035.644

621 900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих г. 4.600.000
СВЕГА БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 35.230.644

Р А С П О Р Е Д       П Р И Х О Д А  
РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економски
кодови Подек.

код Функција ОПИС
IIРебаланс
буџета

2011категорija група
1 2 3 4 5 6

O1 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
O111 Извршни и законодавни органи 10.922.500
O160 Опште јавне услуге 85.000
O170 Трансакције везане за јавни дуг 1.000.000
O180 Трансфери општег карактера између раз.нивоа власти 81.700
O2 ОДБРАНА
O220 Цивилна одбрана 10.000
O3 ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ
O320 Услуге противпожарне заштите 1.208.500
O4 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
O412 Општи послови по питању рада 1.025.000
O421 Пољопривреда 39.000
O422 Шумарство 0
О442 Производња 10.000
O451 Трансфери општег карактера 1.815.644
O490 Остали еконмски послови ( туризам ) 1.245.000
O6 СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ
O610 Стамбени развој 93.000
O620 Развој заједнице 1.130.000
O630 Водоснабдијевање 30.000
O640 Улична расвјета 520.000
O660 Стамбени заједнички послови 647.000
О7 ЗДРАВСТВО
O740 Услуге здравствене заштите 135.000
O760 Здравство 55.000
О8 РЕКРЕАЦИЈА , КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА
O810 Услуге спорта и рекреације 1.380.000
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O820 Услуге културе 709.000
O830 услуге емитовања и издаваштва 305.000
O840 Религијске и друге заједничке услуге 980.000
О9 ОБРАЗОВАЊЕ
O912 Основно образовање 175.000
O922 Више и средње образовање 956.800
O942 Други степен високог образовања 385.000
10 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
1012 Хендикепираност 120.000
1020 Помоћи за старост ( пензионери ) 30.000
1030 Социјална заштита-насљедници ( пород. погинулих )
1040 Породица и дјеца 1.172.500
1060 Становање 135.000
1070 Социјално искључење некласификовани других 1.000.000
1090 Социјална заштита 550.000

У К У П Н О 27.950.644
11 НЕКЛАСИФИКОВАНИ РАСХОДИ

Буџетска резерва 590.000
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 2.090.000
Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих год. 4.600.000
СВЕГА БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 35.230.644

ПОСЕБНИ ДИО   РАСПОРЕД СРЕДСТАВА 
ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2011. ГОДИНУ

Економски
кодови Подек.

код Функција ОПИС
IIРебаланс
буџета

2011категорija група
1 2 3 4 5 6

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број потрошачке јединице: 0028110

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 395.000
411 100 000 000 О111 Расходи за бруто плате 350.000
411 200 000 000 О111 Расходи за бруто накнаде трошкова  и 45.000

осталих личних примања запослених
412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 654.500

412 300 000 000 О111 Расходи за режијски материјал 10.000
412 600 110 001 О111 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.500
412 600 110 002 О111 Расходи за основу путовања и смјештаја-одборници 3.000
412 900 110 003 О111 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима 580.000
412 900 110 004 О111 Расходи за бруто накнаде за прив.и повремене посл. 29.000
412 900 110 005 О111 Расходи по основу репрезентације 5.000
412 900 110 006 О111 Остали непоменути расходи 25.000

СВЕГА 1.049.500

Назив потрошачке јединице: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број потрошачке јединице: 0028120
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410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 722.000
411 100 000 000 О111 Расходи за бруто плате 652.000
411 200 000 000 О111 Расходи за бруто накнаде трошкова  и 70.000

осталих личних примања запослених
412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 411.000

412 300 000 000 О111 Расходи за режијски материјал 4.000
412 600 000 000 О111 Расходи по основу путовања и смјештаја 20.000
412 700 120 001 О111 Расходи за услуге информисања и медија 188.000
412 700 120 002 О111 Расходи за усл информисања-емитовање Добојске 

хронике
108.000

412 900 120 003 О111 Расходи за бруто накнаде за привр. и повремене посл. 20.000
412 900 120 004 О111 Расходи за стручно усавршавање запослених 1.000
412 900 120 005 О111 Расходи по основу орг. пријема, манифестација и сл. 42.000
412 900 120 006 O111 Расходи по основу репрезентације 20.000
412 900 120 007 О111 Остали непоменути расходи 8.000

415 000 Грантови 30.000
415 200 120 008 О220 Средства за финансирање цивилне заштите 10.000
415 200 120 009 О840 Средства за помоћ Синдикалној организацији органа 

управе
20.000

416 000 Текуће помоћи 0
416 100 000 000 О922 Текуће помоћи ученицима, студентима, и појединцима

у области науке и културе 0
СВЕГА 1.163.000

Број потрошачке јединице: 9999999
Буџетска резерва 590.000
СВЕГА 590.000
Назив потрошачке јединице:  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 
УПРАВУ
Број потрошачке јединице: 0028130

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 5.095.000
411 100 000 000 О111 Расходи за бруто плате 3.950.000
411 200 000 000 О111 Расходи за бруто накнаде трошкова  и 1.145.000

осталих личних примања запослених
412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1.972.000

412 100 000 000 О111 Расходи по основу закупа 120.000
412 200 130 002 О111 Расходи по основу утрошка енергије 285.000
412 200 130 003 О111 Расходи за комуналне услуге 25.000
412 200 130 004 0111 Расходи за комуникационе услуге 90.000
412 300 000 000 О111 Расходи за режијски материјал 180.000
412 500 000 000 О111 Расходи за текуће одржавање 100.000
412 600 130 005 О111 Расходи по основу путовања и смјештаја 15.000
412 600 130 006 О111 Расходи по основу утрошка горива 50.000
412 700 130 007 О111 Расходи за услуге финансијског посредовања 8.000
412 700 130 008 0111 Расходи за услуге осигурања 18.000
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412 700 130 009 0111 Расходи за остале стручне услуге 87.000
412 900 130 010 O111 Расходи по основу репрезентације 4.000
412 900 130 001 О111 Остали непоменути расходи 320.000
412 900 130 011 О111 Расходи по судским извршењима 260.000
412 900 130 012 O111 Поврат по рјешењима контролних органа 100.000
412 900 130 013 О160 Средства за финанс. општ. изборне комисије 85.000
412 900 130 014 0111 Расходи за бруто накнаде и повремене послове 95.000
516 100 000 000 0111 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 10.000
517 100 000 000 0111 Издаци по основу ПДВ-а плаћеног УИО 120.000

СВЕГА 7.067.000

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ФИНАНСИЈЕ
Број потрошачке јединице: 0028140

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

413 000 Расходи финансирања и други фин.трошкови 1.000.000
413 300 000 000 О170 Расходи по основу камата 1.000.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за производну сталну имовину 530.000

511 100 000 000 О111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 5.000
511 200 000 000 О111 Издаци за инвест.одрж. рекон.и адаптац.зграда и 

објеката.
5.000

511 300 000 000 О111 Издаци за набавку постројења и опреме 520.000
513 000 Издаци за непроизводну сталну имовину 25.000

513 100 000 000 O111 Издаци за прибављање земљишта 25.000
621 000 Издаци за отплату дугова 2.090.000

621 300 000 000 О170 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 2.090.000
СВЕГА 3.645.000
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВР. И 
ДРУШ. ДЈЕЛАТ.
Број потрошачке јединице: 0028150

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

412 000 Расходи по основу коришћења роба и усуга 889.000
412 200 000 000 О740 Расходи за услугу дератизције 30.000
412 500 150 008 О451 Средства за одржавање и заштиту локалних путева 700.000
412 500 150 009 О630 Сред. за санацију и одрж. водопривр. обј. и водотокова 30.000
412 700 150 010 О740 Средства за учешће у фин. примарне здравств. заштите 90.000
412 700 150 011 О740 Трошкови мртвозорства 15.000
412 700 150 012 O422 Средства за одржавање и репродукцију приватних шума 0
412 700 150 013 O421 Средства за финансирање противградне заштите 24.000

414 000 Субвенције 305.000
414 100 000 000 О830 Средства за учешће у финансирању Радио - Добоја 295.000
414 100 000 000 0830 Средства за учешће у фин.подстицаја у пољопривреди 10.000

415 000 Грантови 4.910.000
415 200 150 014 О922 Сред. за  финанс. мат. трошкова Дома ученика 5.000
415 200 150 015 О942 Средства за учешће у фин. Саобраћајног факултета 385.000
415 200 150 003 О810 Текући грантови спортским и омладинским орг. и удруж. 720.000
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415 200 150 002 О810 Средства за финансирање рукометног ТВ турнира 595.000
415 200 150 004 О810 Текући грантови организацијама и удружењима 60.000

у области образовања, науке и културе
415 200 150 016 О840 Текући грантови хуманитарним организацијама и удруж. 170.000
415 200 150 017 O840 Текући грантови етничким и вјерским организацијама 10.000

и удружењима-националне мањине
415 200 150 018 О840 Текући грантови политичким организацијама и 

удружењима
100.000

415 200 150 019 О840 Текући грантови етничким и вјерским организацијама 320.000
415 200 150 005 О840 Средства за учешће у финансирању Црвеног крста 30.000
415 200 150 001 O490 Средства за финансир. Развоја туризма 1.245.000
415 200 150 006 О412 Сред. за  фин.Агенције за развој малих и сред. предузећа 225.000
415 200 150 007 0412 Средства за финансирање дирекције за изградњу 800.000
415 200 150 021 О912 Сред. за учешће у санацији и изградњи школских 

објеката
175.000

415 200 150 022 О820 Средства за учешће у реконс. објеката културе 10.000
415 200 150 023 О810 Сред. за учешће у санацији и изградњи спортских 

објеката
5.000

415 200 150 024 О760 Сред. за учешће у санацији и изгр. здравств. амбуланти 50.000
415 200 150 025 O760 Средства за изградњу противградних станица 5.000

416 000 Дознаке на име социјалне заштите 205.000
416 100 150 026 1020 Текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима 30.000
416 100 150 027 О421 Подршка - грантови привредним активностима на 

руралном подручју
15.000

416 100 150 028 О922 Текуће помоћи ученицима,студентима и појединцима 10.000
у области науке и културе

416 100 150 029 1040 Текуће помоћи породици,дјеци и младима 150.000
510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 10.000

511 100 000 000 О451 Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних 
објеката

10.000

511 200 0451 Средства за рек. и асфалтирање лок.путева из кредита 1.035.644
СВЕГА 7.354.644

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Број потрошачке јединице: 0028160

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

412 000 Расходи по основу коришћења роба и усуга 10.000
412 700 000 000 O442 Студија извод.за пројекат изградње и опремања инд. 

зоне
10.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 610.000

511 100 000 000 О620 Издаци за изградњу и прибављање згарада и објеката 610.000
511 100 0620 Издаци за инвестиционо државање реконструкцију 520.000

и адаптацију зграда и објеката из кредита 
СВЕГА 1.140.000
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Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБ. - 
KOMУН. ПОСЛОВЕ
Број потрошачке јединице: 0028170

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

412 000 Расходи по основу коришћења роба и усуга 1.117.000
412 200 170 001 О660 Одрж. обј. за одвод отпадних атмосф. вода са чишћ. 

корита 
43.000

412 500 170 002 O660 Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације 19.000
412 500 170 003 О111 Трош. одржав.посл.простора и гаража у власн. Општине 10.000
412 500 170 004 O660 Одржавање и санација градских саобраћајница 0
412 500 170 005 O640 Одржавање јавне расвјете 110.000
412 800 170 006 O640 Расходи по основу утрошка ел. расвјете на јавним 

површинама
330.000

412 800 170 007 O660 Расходи за услуге одржавања зелених површина 300.000
412 800 170 008 O660 Расходи за услуге чишћења јавних површина 100.000
412 800 170 009 O660 Расходи за услуге зимске службе 170.000
412 800 170 010 O660 Расходи за услуге уређења простора - декорација града 15.000
412 900 O111 Остале уговорене услуге - наплата паркирања 20.000

415 000 Грантови 43.000
415 200 170 011 O610 Помоћи заједницама етажних власника 43.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 80.000

511 100 000 000 О640 Издаци за изградњу и прибављање вањског 30.000
освјетљења , тротоара и ограда

511 100 000 000 О640 Издаци за изградњу и прибављање вањског 50.000
освјетљења, тротоара и ограда из кредита
СВЕГА 1.240.000

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
БОРАЧКО -ИНВ. ЗАШТИТУ
Број потрошачке јединице: 0028180

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

415 000 Грантови 380.000
415 200 180 003 О840 Средства за финансирање општинске борачке 

организације
300.000

415 200 180 004 О820 Сред. за учешће у финанс. изградње спомен обиљежја 50.000
415 200 180 005 О840 Сред. за фин.Орг породица пог.и заробљ.бораца и нест.

цивила 
30.000

416 000 Дознаке на име социјалне заштите 120.000
416 100 180 001 1012 Средства за финансирање допунских права бораца 10.000
416 100 180 002 1012 Текуће помоћи породицама палих бораца

РВИ и цивилних жртава рата 110.000
510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 235.000

511 100 000 000 O111 Програм стамбеног збрињавања ППБ и РВИ од 235.000
прве до четврте категорије
СВЕГА 735.000
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Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАД., 
ОБНОВУ И РАЗВОЈ
Број потрошачке јединице: 0028190

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

416 000 Дознаке на име социјалне заштите 335.000
416 100 190 001 1070 Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима 200.000
416 100 190 002 1060 Сред. за учешће у зајед. пројектима међународ.организ. 85.000
416 100 190 003 1060 Средства за алтернативни смјештај 50.000
416 100 190 004 O620 Улагања у капиталне пројекте из Програма активности 

рјеш.
проблематике избјеглог и расељ. становништва и 
повратника 

511 100 0451 Издаци за изг.и приб.стамб.објеката и јединица 70.000
511 100 0111 Издаци за изградњу и прибављање водовода и канал. 140.000

СВЕГА 545.000

Назив потрошачке јединице :МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број потрошачке јединице: 0028200

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

412 000 Расходи по основу коришћења роба и усуга 81.700
412 200 000 000 0180 Расходи по основу утрошка енергије 10.000
412 200 000 000 0180 Расходи за комуналне услуге 500
412 300 000 000 0180 Расходи за режијски материјал 1.000
412 500 000 000 0180 Расходи за текуће одржавање 60.000
412 600 000 000 0180 Расходи по основу путовања и смјештаја 200
412 900 000 000 0180 Остали непоменути расходи 10.000

СВЕГА 81.700

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД
Број потрошачке јединице: 0028300

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 615.000
411 100 000 000 О111 Расходи за бруто плате 500.000
411 200 000 000 О111 Расходи за бруто накнаде трошкова  и 115.000

осталих личних примања запослених
412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 121.000

412 200 000 000 О111 Расходи по основу утрошка енергије 40.000
412 200 000 000 О111 Расходи за комуналне услуге 7.000
412 200 000 000 0111 Расходи за комуникационе услуге 11.000
412 300 000 000 О111 Расходи за режијски материјал 10.000
412 500 000 000 О111 Расходи за текуће одржавање 5.000
412 600 000 000 О111 Расходи по основу путовања и смјештаја 8.000
412 600 000 000 О111 Расходи по основу утрошка горива 5.000
412 700 000 000 О111 Расходи за стручне услуге 4.000
412 900 000 000 О111 Остали непоменути расходи 31.000
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416 000 Дознаке на име социјалне заштите 1.400.000
416 100 300 011 1070 Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите 650.000
416 100 000 000 1070 Новчане помоћи социјално угроженим лицима 150.000
416 100 300 015 О610 Капиталне помоћи појединцима 50.000
416 300 300 012 1090 Трошк. смјештаја соц. угрож. и незбр.у установе и соц.

здр.зашт.
550.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 3.000

511 200 000 000 О111 Реконструкција на земљишту 1.000
511 300 000 000 О111 Набавка опреме 2.000

СВЕГА 2.139.000

Назив потрошачке јединице:  ГИМНАЗИЈА « ЈОВАН 
ДУЧИЋ»
Број потрошачке јединице: 0815038

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 8.500
411 200 000 000 0922 Расходи за бруто накнаде трошкова  и 

осталих личних примања запослених
8.500

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 92.000
412 200 000 000 0922 Расходи по основу утрошка енергије 53.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуналне услуге 9.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуникационе услуге 5.000
412 300 000 000 0922 Расходи за режијски материјал 6.000
412 500 000 000 0922 Расходи за текуће одржавање 3.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.500
412 600 000 000 0922 Расходи по основу утрошка горива 500
412 700 000 000 0922 Расходи за стручне услуге 2.000
412 900 000 000 0922 Остали непоменути расходи 12.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 3.000

511 300 000 000 О922 Набавка опреме 3.000
СВЕГА 103.500

Назив потрошачке јединице:  ЕКОНОМСКА И 
ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
Број потрошачке јединице: 0815039

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 8.000
411 200 000 000 0922 Расходи за бруто накнаде трошкова  и остл.

лп.запослених
8.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 153.600
412 200 000 000 0922 Расходи по основу утрошка енергије 45.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуналне услуге 14.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуникационе услуге 7.000
412 300 000 000 0922 Расходи за режијски материјал 7.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000
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412 600 000 000 0922 Расходи по основу утрошка горива 1.000
412 500 000 000 0922 Расходи за текуће одржавање 7.000
412 700 000 000 0922 Расходи за стручне услуге 2.000
412 900 000 000 0922 Остали непоменути расходи 68.600

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 5.000

511 300 000 000 О922 Набавка опреме 5.000
СВЕГА  166.600
Назив потрошачке јединице:  МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815040

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 4.500
411 200 000 000 0922 Расходи за бруто накнаде трошкова  и остл.

лп.запослених
4.500

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 108.500
412 100 000 000 0922 Трошкови закупа 4.000
412 200 000 000 0922 Расходи по основу утрошка енергије 43.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуналне услуге 8.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуникационе услуге 3.000
412 300 000 000 0922 Расходи за режијски материјал 7.000
412 400 000 000 0922 Расходи за посебне намјене 4.000
412 500 000 000 0922 Расходи за текуће одржавање 6.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 4.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу утрошка горива 3.000
412 700 000 000 0922 Расходи за стручне услуге 4.000
412 900 000 000 0922 Остали непоменути расходи 22.500

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 19.000

511 300 000 000 О922 Набавка опреме 19.000
СВЕГА 132.000
Назив потрошачке јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815041

 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 10.000
411 200 000 000 0922 Расходи за бруто накнаде трошкова  и остл.

лп.запослених
10.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 130.500
412 200 000 000 0922 Расходи по основу утрошка енергије 45.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуналне услуге 15.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуникационе услуге 5.000
412 300 000 000 0922 Расходи за режијски материјал 10.000
412 500 000 000 0922 Расходи за текуће одржавање 8.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.500
412 600 000 000 0922 Расходи по основу утрошка горива 1.000
412 700 000 000 0922 Расходи за стручне услуге 4.000
412 900 000 000 0922 Остали непоменути расходи 40.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
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511 000 Издаци за произведену сталну имовину 15.000
511 300 000 000 О922 Набавка опреме 15.000

СВЕГА 155.500

Назив потрошачке јединице: САОБРАЋАЈНА И 
ЕЛЕКТРО ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815042

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 13.000
411 200 000 000 0922 Расходи за бруто накнаде трошкова  и остл.

лп.запослених
13.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 184.500
412 200 000 000 0922 Расходи по основу утрошка енергије 50.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуналне услуге 10.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуникационе услуге 7.000
412 300 000 000 0922 Расходи за режијски материјал 18.000
412 500 000 000 0922 Расходи за текуће одржавање 11.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 3.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу утрошка горива 1.000
412 700 000 000 0922 Расходи за стручне услуге 3.500
412 900 000 000 0922 Остали непоменути расходи 81.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 25.000

511 300 000 000 О922 Набавка опреме 25.000
СВЕГА 222.500
Назив потрошачке јединице: УПРАВНА, 
УГОСТИТЕЉСКА И ШУП ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815043

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 11.000
411 200 000 000 0922 Расходи за бруто накнаде трошкова  и остл.

лп.запослених
11.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 142.700
412 200 000 000 0922 Расходи по основу утрошка енергије 48.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуналне услуге 15.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуникационе услуге 6.000
412 300 000 000 0922 Расходи за режијски материјал 12.000
412 500 000 000 0922 Расходи за текуће одржавање 5.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 3.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу утрошка горива 700
412 700 000 000 0922 Расходи за стручне услуге 3.000
412 900 000 000 0922 Остали непоменути расходи 50.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 8.000

511 300 О922 Набавка опреме 8.000
 СВЕГА 161.700
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Назив потрошачке јединице: ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ 
«МАЈКЕ ЈУГОВИЋ»
Број потрошачке јединице: 0028401

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 700.000
411 100 000 000 1040 Расходи за бруто плате 555.000
411 200 000 000 1040 Расходи за бруто накнаде трошкова  и 145.000

осталих личних примања запослених
412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 319.500

412 200 000 000 1040 Расходи по основу утрошка енергије 53.200
412 200 000 000 1040 Расходи за комуналне услуге 10.000
412 200 000 000 1040 Расходи за комуникационе услуге 7.800
412 300 000 000 1040 Расходи за режијски материјал 200.000
412 500 000 000 1040 Расходи за текуће одржавање 15.000
412 600 000 000 1040 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000
412 600 000 000 1040 Расходи по основу утрошка горива 3.500
412 700 000 000 1040 Расходи за стручне услуге 3.000
412 900 000 000 1040 Остали непоменути расходи 25.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 3.000

511 300 000 000 1040 Набавка опреме 3.000
СВЕГА 1.022.500

Назив потрошачке јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Број потрошачке јединице: 0818038

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 59.000
412 200 000 000 О111 Расходи по основу утрошка енергије 20.000
412 200 000 000 О111 Расходи за комуналне услуге 3.500
412 200 000 000 0111 Расходи за комуникационе услуге 3.500
412 300 000 000 О111 Расходи за режијски материјал 10.000
412 500 000 000 О111 Расходи за текуће одржавање 1.000
412 600 000 000 О111 Расходи по основу путовања и смјештаја 10.000
412 700 000 000 О111 Расходи за стручне услуге 5.500
412 900 000 000 О111 Остали непоменути расходи 5.500

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 2.000

511 300 000 000 О820 Набавка опреме 2.000
СВЕГА 61.000
Назив потрошачке јединице: РЕГИОНАЛНИ МУЗЕЈ
Број потрошачке јединице: 0818039

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 900
411 200 000 000 0820 Расходи за бруто накнаде трошкова  и 900

осталих личних примања запослених
412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 60.500
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412 200 000 000 0820 Расходи по основу утрошка енергије 4.700
412 200 000 000 0820 Расходи за комуналне услуге 1.500
412 200 000 000 0820 Расходи за комуникационе услуге 2.000
412 300 000 000 0820 Расходи за режијски материјал 3.000
412 500 000 000 0820 Расходи за текуће одржавање 24.000
412 600 000 000 0820 Расходи по основу путовања и смјештаја 3.500
412 700 000 000 0820 Расходи за стручне услуге 17.000
412 900 000 000 0820 Остали непоменути расходи 4.800

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 10.000

511 300 000 000 О820 Набавка опреме 10.000
СВЕГА 71.400
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И 
ОБРАЗОВАЊЕ
Број потрошачке јединице: 0028510

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 298.000
411 100 000 000 0820 Расходи за бруто плате 233.000
411 200 000 000 0820 Расходи за бруто накнаде трошкова  и 65.000

осталих личних примања запослених
412 000 0820 Расходи по основу коришћења роба и услуга 252.600

412 200 000 000 0820 Расходи по основу утрошка енергије 50.000
412 200 000 000 0820 Расходи за комуналне услуге 10.000
412 200 000 000 0820 Расходи за комуникационе услуге 5.000
412 300 000 000 0820 Расходи за режијски материјал 7.000
412 500 000 000 0820 Расходи за текуће одржавање 25.600
412 600 000 000 0820 Расходи по основу путовања и смјештаја 3.000
412 600 000 000 0820 Расходи по основу утрошка горива 6.000
412 700 000 000 0820 Расходи за стручне услуге 26.000
412 900 000 000 0820 Остали непоменути расходи 100.000
412 900 000 000 0820 Трошкови културних догађања 20.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 25.000

511 300 000 000 О820 Набавка опреме 25.000
СВЕГА 575.600

Назив потрошачке јединице: ТЕРИТОРИЈАЛНА 
ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
Број потрошачке јединице: 0028600

410 000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 805.000
411 100 000 000 0320 Расходи за бруто плате 635.000
411 200 000 000 0320 Расходи за бруто накнаде трошкова  и 170.000

осталих личних примања запослених
412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 130.500

412 200 000 000 0320 Расходи по основу утрошка енергије 65.000
412 200 000 000 0320 Расходи за комуналне услуге 8.000
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412 200 000 000 0320 Расходи за комуникационе услуге 4.000
412 300 000 000 0320 Расходи за режијски материјал 12.000
412 500 000 000 0320 Расходи за текуће одржавање 20.000
412 600 000 000 0320 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.500
412 600 000 000 0320 Расходи по основу утрошка горива 10.000
412 700 000 000 0320 Расходи за стручне услуге 6.000
412 900 000 000 0320 Остали непоменути расходи 4.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 273.000

511 200 000 000 О320 Реконструкција и инвестиционо одржавање 23.000
511 300 000 000 О320 Набавка опреме 250.000

СВЕГА 1.208.500
621 900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ран.год. 4.600.000

СВЕГА БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 35.230.644

282.
На основу члана  2, став 1, тачка 13. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 11/95, 18/95, 51/02 и 85/03) 
и члана 30. Статута општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), Скуп-
штина општине Добој, на сједници одржаној дана 
20. септембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
о функционисању система јавне 

расвјете на подручју општине Добој

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се услови и начин 
функционисања система јавне расвјете на подручју 
општине Добој.

Члан 2.

Функционисање система јавне расвјете у граду 
Добоју ће се организовати на слиједећи начин:

1. У времену од активирања расвјете па до 24 
часа, расвјета ће функционисати у пуном капаци-
тету /сва сијалична мјеста/.

2. У времену послије 24 часа, па до гашења, 
расвјета ће функционисати у капацитету од 50 %, 
тако што ће бити активно свако друго сијалично 
мјесто.

3. Ово ограничење неће се примјењивати у 
улици Светог Саве.

4. Замјене  неисправних расвјетних тијела 
/сијалица/ убудуће ће се вршити искључиво 
„штедљивим“ расвјетним тијелима.

Члан 3.

Фукционисање јавне расвјете у мјесним 
заједницама организоваће се на слиједећи начин:

1. Општина Добој ће регистровати све си-
стеме јавне расвјете на подручју општине, та-
ко што ће платити прикључне таксе надлежној 
електродистрибуцији.

2. На свим системима јавне расвјете биће 
уграђени тајмери који ће омогућавати да расвјета 
функционише од активирања до 23 часа и од 05 ча-
сова па до гашења.

3. Трошкове испоруке електричне енергије 
сносиће општина Добој (50%) и мјесне заједнице 
(50%).

4. Уколико се не испуне предњи усло-
ви и уколико нека од мјесних заједница не буде 
испуњавала обавезе плаћања трошкова испоруке 
електричне енергије (50%), систем јавне расвјете 
биће искључен.

5. Прикључак мјесне заједнице на систем 
јавне расвјете извршиће се након што општина 
Добој измири доспјеле обавезе за утрошену елек-
тричну енергију, закључно са 30.09.2011. године.

6. Да се сви системи јавне расвјете на подручју 
општине Добој ставе у функцију од 01.10.2011. го-
дине.

Члан 4.

О спровођењу и контроли примјене ове одлуке 
стараће се Одјељење за стамбено-комуналне по-
слове.
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Након истека 90 дана примјене ове одлуке, на-
челник општине ће исту преиспитати и по потреби 
предложити измјене исте у складу са финансијским 
могућностима.

Члан 5.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о потрошњи електричне енергије за јавну 
расвјету на подручју општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број 4/09).

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-365/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

283.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 18/06), члана 30. и 66. Стату-
та општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број 5/05 и 3/08), члана 130. Пословника 
Скупштине општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број 10/05 и 9/08), Скупштина оп-
штине Добој, на сједници одржаној 26. септембра 
2011. године, донијела је

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Закључка

Члан 1.

Ставља се ван снаге:

Закључак број: 01-013-301/05. од 31.12.2005. го-
дине о уступању ФК „Слога“ приход од закупа по-
словних простора у Добоју:

- ул. Немањина број 38 А, површине 108 м2,
- ул. Војводе Мишића број 36, површине 76 м2,
- ул. Светог Саве број 85, површине 30 м2.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-377/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

284.
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   20.  септембра  2011. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Преднацрт Одлуке о буџету општине Добој 

за 2012. годину, суштински и формално технички 
је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

2. Задужује се Одјељење за финансије општи-
не Добој, да у складу са Одлуком о јавним рас   пра -
ва  ма у општини Добој („Службени гласник општи-
не Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну 
рас пра ву, сумира приједлоге и сугестије изнесене 
на јавној расправи и припреми Нацрт Одлуке о 
буџету општине Добој за 2012. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-362/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 20.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

285.
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 
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Добој, на сједници од   26.   септембра  2011. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се финансијски Извјештај ФК „Сло-

га“ Добој за период 01.01. – 31.08.2011. године.  

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-356/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

286.
На основу члана 30. и   66. Статута општине Добој 

(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и 
3/08)  члана 136. и 148.  Пословника Скупштине оп-
штине Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од 26. септембра 2011. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се финансијски Извјештај РК „Слога“ 

Добој за период 01.01. – 31.08.2011. године.  

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-357/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

287.
На основу члана 30. и   66. Статута општине Добој 

(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и 
3/08)  члана 136. и 148.  Пословника Скупштине оп-
штине Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   26.   септембра  2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду за пери-

од 01.01.2011. – 30.06.2011. године Одјељења за 

инспекцијске и послове Комуналне полиције 
Добој.  

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-358/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

288.
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   26.   септембра  2011. 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  за период 01.01.2011.  – 30.06.2011. го-
дине.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-359/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

289.
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   26.   септембра  2011. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о реализацији Одлуке 

о измирењу обавеза према ЗП „Електро Добој“ АД 
Добој - Одлука Скупштине општине Добој, број 
01-013-289/11 („Службени гласник општине Добој“, 
број 6/11).
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2. Одобрава се ангажовање новчаних сред-
става за измирење наведених обавеза у износу од 
115.854,69 КМ, у корист ЗП „Електро Добој“ АД 
Добој. Одобрена средства ангажоваће се из буџета 
општине Добој за 2012. годину и теретиће потро-
шачку јединицу 0028190 – Одјељење за изградњу, 
обнову и развој; група конта 511 100 – Улагања 
у капиталне пројекте из програма активности 
рјешавања проблематике избјеглог и расељеног 
становништва и повратника.

3. Саставни дио закључка чини Извјештај о 
реализацији Одлуке о измирењу обавеза према ЗП 
„Електро Добој“ АД Добој.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-360/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

290.
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   26.   септембра  2011. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о донесеним одлукама и 

закључцима Скупштине општине Добој у периоду 
01.01.2011. – 30.06.2011 године и реализација истих.

2. Налаже се одјељењима Општинске адми-
нистративне службе, као обрађивача одлука  и 
закључака који  нису реализовани, да што хитније 
приступе реализацији истих.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-355/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

291.
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   26.   септембра  2011. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Информација о реализацији Про-

грама одржавања и обнављања објеката заједничке 
комуналне потрошње за период 01.01. – 31.07.2011. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-354/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

292.
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   26.   септембра  2011. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Информација о стању судског 

спора тужиоца ‘’ЖГП’’ А.Д. Добој против Општи-
не Добој у предмету број 60 0 ПС 013933 10 ПС.

2.   Овлашћује се начелник општине Добој 
да закључи вансудско поравнање, нотарски 
обрађено којим ће Општина Добој на име улагања 
у вриједност локалних путева на територији оп-
штине Добој,  а који су изведени од стране тужио-
ца „ЖГП“ А.Д. Добој у периоду од 2002.г. до 2004. 
године на укупан износ од 935.430,82 КМ  увећан 
за 50% обрачунатог износа законске затезне камате 
која износи  467.715,41 КМ.

3. Тужилац ‘’ЖГП’’ А.Д. Добој се обавезује 
да повуче тужбени захтјев у цјелости, те да сноси 
своје трошкове поступка.
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4. Општина Добој се обавезује да ће износ 
утврђен у ставу 1 овог члана уплатити у року до 3 
године. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-353/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

293.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 
и 118/05) и члана 30. став 1 алинеја 11 Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника Скуп-
штине општине Добој („Службени гласник општи-
не Добој“, број: 10/05 и 9/08) Скупштина општине 
Добој је на сједници 26.09.2011. године донијела:

О Д Л У К У 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
„ЖГП“ А.Д. Добој у износу од 935.430,82 КМ на 
име измирења потраживања по основу улагања 
и реконструкцију путне мреже на територији оп-
штине Добој увећано за 50% обрачунатог износа 
камата од 467.715,41 КМ.

Члан 2.

Одобрена средства по основу улагања и 
реконструкцију путне мреже теретиће потрошачку 
јединицу 0028150 Одјељења за привреду и друшт-
вене дјелатности, група конта 511 200.

Члан 3.

Реализација ове одлуке извршиће се уплатом у 
року до три године.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-346/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

294.
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   26.   септембра  2011. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Информација о стању судског 

спора тужиоца Општина Добој против туженог 
Пијуновић Мирослава  у предмету број: 60 0 ПС 
010922 10 ПС.

2. Овлашћује се начелник општине Добој да 
закључи вансудско поравнање којим признаје ви-
сину улагања у реконструкцију и адаптацију по-
словног простора у улици Светог Саве број 5 у 
Добоју у износу од 126.839,28 КМ.

3. Општина Добој се обавезује да ће након 
закључења вансудског поравнања повући  тужбени 
захтјев у цјелости, а тужени се обавезује да повуче 
противтужбени захтјев у цјелости.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-352/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

295.
На основу  члана 250. Закона о општем управ-

ном поступку („Службени гласник Републике 
Српске“ број 13/02 И 50/10) члана 30. Закона о 
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локалној  самоуправи („Службени гласник  РС“  
број 101/04 , 42/05 и 118/05 ) члана  30 став 1. тачка 
2 Статута  општине Добој  („Службени   гласник 
општине Добој“  број 5/05  и  3/08 ) и члана 129. По-
словника Скупштине општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“ број  10/05 и 9/08), Скуп-
штина општине Добој  на сједници одржаној дана  
26.09.2011. године  доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о укидању правоснажног Рјешења  број 

01-012-2-14-7/00 од 23.03.2000. године 

1.    Укида се на основу захтјева и  сагласно-
сти  странке Рјешење Скупштине општине број 
01-012-2-14-7/00 од 23.03.2000. године којим се 
додјељује  без накнаде Илић (Ђоке) Драгољубу  у 
сврху изградње  индивидуалног  стамбеног објекта 
грађевинско земљиште  означено као к.ч.  2453/85 
п.л. 1831 КО Которско површине  641 м2.

2.  На некретнинама  означеним као к.ч. 2453/85 
п.л. 1831 КО Которско  извршиће се брисање  
укњижбе  права кориштења  код Републичке 
управе за геодетске и имовинско–правне по-
слове – Подручна јединица Добој, неизграђеног  
грађевинског  земљишта која је извршена у корист  
Илић Драгољубу а уписаће се право коришћења у 
корист  Марић Бориса.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ е

Скупштина општине Добој додијелила је Илић 
Драгољубу Рјешењем број: 01-012-2-14-7/00 од 
23.03.2000. године   парцелу број 2453/85 п.л. 1831 
КО Которско површине 641 м2  КО Которско  у 
сврху  изградње  индивидуалног стамбеног објекта.  
На основу овог рјешења извршена је укњижба  ове 
парцеле у корист Илић Драгољубу 

         
Илић Драгољуб   се својом изјавом  одрекао  пра-

ва на кориштење и вратио  додијељено грађевинско 
земљиште  јер је за своје рјешавање стамбеног  
питања ријешио на други начин те је на тај начин 
изгубио право на кориштење истог.  

Увидом у приложену документацију и то  
Рјешење број 01-012-2-14-7/00 од 23.03.2000. го-
дине, изјаву  Илић Драгољуба, потврду Мјесне 
заједнице Трново 1 и 2 да је Марић Борис  почео 
градњу свог објекта,  одлучено је о укидању  пред-
метног рјешења  с обзиром да су се испунили ус-
лови а странка Илић Драгољуб је са тим сагласна  

и невријеђа се њен интерес с обзиром да је на дру-
ги начин ријешила своје стамбено питање док  је  
Марић Борис   на поменутој  парцели  већ почео  
градњу  објекта.

Поука о правном лијеку :

Против овог рјешења не може се изјавити жалба 
али се може  покренути управни спор пред Окруж-
ним судом у Добоју у року од  30 дана од дана 
пријема  рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-363/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

296.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске (“Службени глас-
ник Републике Српске”,број 112/06) и члана 30. 
Статута општине Добој (“Службени гласник оп-
штине Добој”,број 5/05), рјешавајући по захтјеву 
«Енерготехнике» д.о.о.Добој из Добоја, заступа-
не по пуномоћнику Синиши Лопандићу, адвока-
ту 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  26. септембра 2011 године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1.УТВРЂУЈЕ СЕ право власништва у ко-
рист «Енерготехнике» д.о.о.Добој из Добоја, на 
земљишту означеном са: 

- к.ч. број 7262/1 Десетак, двориште, површине 
602 м2 и к.ч.број 7262/3 Десетак, двориште, повр-
шине 29 м2,уписане у пл. број 3694 К.О. Добој, а 
што одговара по старом премјеру парцелама озна-
ченим са:

-к.ч.број 308/47 двориште; двориште, површине 
50 м2, к.ч. број 308/48 двориште; двориште, повр-
шине 36 м2, к.ч. број 308/45 Десетак; двориште, 
површине 191 м2 и к.ч.број 308/77 Десетак; двориш-
те, површине 29 м2, све уписане у зк.ул. број 236 
К.О.СП Добој,

- к.ч. број 595/6 Десетак; двориште, површине 46 м2, 
уписана у зк.ул. број 83 К.О.СП Добој и

- к.ч. број 308/75 двориште, површине 279 м2, 
уписана у зк. ул. број 588 К.О.СП Добој.
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2. »Енерготехника» д.о.о. Добој из Добоја, дуж-
на је платити је у корист буџета општине Добој:

- накнаду за уређење грађевинског земљишта у 
износу од 40.129,26 КМ,

- накнаду за природне погодности - ренту за 
објекат у износу од 16.094,62 КМ и

- накнаду за земљиште из тачке 1. овог рјешења 
у износу од 20.192,00 КМ.

3. На парцели к.ч.број 308/75 двориште, површи-
не 279 м2,уписана у зк.ул. број 588 К.О.СП Добој, 
утврђује се престанак права кориштења уписаног у 
«Б» власничком листу истог улошка Леснини ЛГМ 
трговинско подјетје за лес ин градбени материал 
п.о. Љубљана. 

4. На земљишту из тачке 1.овог рјешења, након 
правоснажности овог рјешења уз поднесени доказ 
да су плаћене накнаде из тачке 2. овог рјешења, 
Земљишнокњижна канцеларија Основног суда у 
Добоју извршит ће отпис парцела к.ч. број 308/47, 
308/48, 308/45, 308/77 из земљишнокњижног улож-
ка број 236 К.О.СП Добој,к.ч.број 595/6 из зк.ул.
број 83 К.О.СП Добој и к.ч.број 308/75 из зк.ул.
број 588 К.О.СП Добој и уписати исте у нови 
земљишнокњижни уложак са правом власништва 
у корист «Енерготехника» д.о.о.Добој из Добоја са  
1/1 дијела.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

«Енерготехника» д.о.о.Добој из Добоја заступа-
на по пуномоћнику Синиши Лопандићу адвокату 
из Добоја,поднијела је захтјев дана 09.11.2010. годи-
не, као и допуну захтјева 13.06.2011. године да се на 
основу члана 47. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске утврди право власништва у ко-
рист «Енерготехнике» д.о.о.Добој из Добоја, на 
грађевинском земљишту у државној својини из 
тачке 1. овог рјешења, на коме је изграђена зграда 
без права кориштења земљишта ради грађења.

Уз захтјев пуномоћник подносиоца захтјева при-
ложио је: земљишнокњижне изватак број 236,83 и 
588 К.О.СП Добој, посједовни лист број 3694 К.О. 
Добој, идентификацију, копију катастарског плана, 
обрачун накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта, »Добојинвест» АД Добој, број: 4-780/03 
од 23.04.2004.  године, Рјешење Одјељења за про-
сторно уређење општине Добој, број: 05/364-
345/2008 од 07.10.2008. године, Рјешење Одјељења 
за просторно уређење општине Добој, број: 05/364-
234/08 од 09.10.2008 године, Локацијске услове из-
дате од стране Одјељења за просторно уређење 

општине Добој, број: 05/364-330/10 од 01.12.2010. 
године за изградњу два пословна и једног произво-
дног објекта по фазама у Добоју са прилогом изво-
да из Регулационог плана «Центар» Добој, а на ос-
нову којих се закључује да се за изграђени објекат 
може накнадно издати одобрење за грађење.

У поступку који је претходио доношењу 
рјешења овај орган је на усменој расправи и 
увиђају одржаном дана 23.12.2010 године, саслу-
шао пуномоћника подносиоца захтјева Синишу 
Лопандића, адвоката из Добоја, који је изјавио да је 
подносилац захтјева «Енерготехника» д.о.о. Добој 
изградила пословни објекат производне намјене у 
којем је запослено више од 50 радника због чега је 
у интересу заједнице да се овај предмет позитивно 
и што хитније ријеши ради остваривања послов-
них обавеза овог предузећа на проширењу про-
изводних капацитета а што је у директној вези са 
ријешеним имовинско правним односима. Такође 
је напоменуо да се из приложених Локацијских 
услова види да ће наведена изградња бити у више 
фаза од којих је једна и предметна (II фаза) за коју 
се тражи утврђивање права власништва.

На усменој расправи одржаној дана 18.03.2011. 
године пуномоћник подносиоца захтјева предло-
жио је да се као претходно питање у овом поступ-
ку утврди губитак права кориштења ради грађења 
које је уписано у зк.ул. број 588 К.О.СП Добој на к.ч. 
број 308/75 површине 279 м2, а које право је у том 
земљишнокњижном уложку уписано само као пра-
во кориштења иако се из документације о додјели 
тог земљишта на кориштење од стране општине 
Добој може закључити да је наведено земљиште 
предузећу Леснина дато ради грађења. Како се ова 
документација у вези наведене катастарске чести-
це већ налази код овог органа код којег је покренут 
поступак по захтјеву начелника општине Добој за 
пренос права располагања на јединицу локалне са-
моуправе - општину Добој некретнина у зк.ул. број 
588 К.О.СП Добој,а у којем поступку се «Енерго-
техника» д.о.о.Добој појавила као заинтересовано 
лице у поступку јер парцела к.ч.број 308/75 чини 
дио грађевинске парцеле по катастарском операту 
то предлаже у циљу извођења доказа користе дока-
зи који су већ изведени код овог органа у предмету 
број: 21.20/476-45/10. 

На усменој расправи одржаној дана 15.07.2011. 
године, саслушан је и представник општине Добој, 
Радмила Радојчић, која је изјавила да се не про-
тиви захтјеву подносиоца да се на наведеним не-
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кретнинама утврди право власништва у корист 
градитеља «Енерготехнике» д.о.о.Добој, такође је 
сагласна да се у погледу губитка права кориштења 
уписаног у корист предузећа Леснина Љубљана 
на к.ч.број 308/75 уписане у зк.ул. број 588К.О.СП 
Добој у површини од 279 м2,користе докази који су 
изведени по овом питању у предмету који се води 
код овог органа под бројем: 21.20/476-45/10.Такође 
се не противи утврђивању права власништва и на 
к.ч.број 308/77 уписана у зк.ул. број 236 К.О.Добој, 
површине 29 м2,а које су биле предмет поступ-
ка који се водио код овог органа у предмету број: 
21.20/476-26/11 имајући у виду налаз геометра у том 
предмету да се и ова катастарска честица на којој 
општина има уписано право кориштења највећим 
својим дијелом налази под објектом који је предмет 
овог поступка.

Увидом у спис предмета број: 21.20/476-45/10 од 
29.06.2010. године који се води по захтјеву начел-
ника општине Добој за пренос права располагања 
на јединицу локалне самоуправе, општину Добој 
на непокретностима означеним са к.ч. број 308/16 и 
к.ч. број 308/75 уписаним у зк.ул.број 588 К.О. Добој, 
утврђено је слиједеће:у зк.ул.број 3152 К.О. Добој 
на к.ч.број 308/16 у површини од 2862 м2,уписано је 
државно власништво са правом кориштења на Лес-
нину, на основу Рјешења Општинског секретаријата 
за општу управу општине Добој, број: 02/11-1106/70 
од 29. јула 1970. године.Парцела к.ч.број 308/16 
површине 2862 м2 цијепа се у поступку изузимања 
неизграђеног земљишта који се водио код Општин-
ске геодетске управе општине Добој, у предмету 
број: 06/2-475-55/80, а према записнику о изврше-
ном увиђају дана 22.05.1981. године, цијепањем је 
остала к.ч.број 308/16 у површини од 2583 м2, а нова 
парцела је добила ознаку к.ч.број 308/49 у површи-
ни од 279 м2. У овом поступку утврђено је увидом 
у писмени позив са доставницом и повратницом да 
је испуњен Законом прописан услов за поштивање 
начела за саслушање странке у поступку.

У вријеме изузимања земљишта од Леснине 
у 1980. години, важио је Закон о грађевинском 
земљишту у друштвеној својини («Службени лист 
СР БиХ», број: 13/74) у коме је у члану 8. прописано 
да право кориштења неизграђеног земљишта траје 
до дана изузимања од досадашњег корисника а то је 
правоснажношћу Рјешења СО Добој, број: 06-2-475-
55/82 од 31. марта 1982. године,  наведеним рјешењем 
то је земљиште изузето из посједа дотадашњег 
корисника Производног трговинског предузећа 
покућством «ЛЕСНИНА» Љубљана и додијељено 
Радној организацији грађевинских заната «Озрен» 

Добој, у члану 6. став 3. наведеног Закона општин-
ска Скупштина има право располагања у сврху 
додјељивања свог неизграђеног земљишта које је 
по било ком основу постало друштвена својина.
Уговором о продаји, број: 1833/90 закљученим дана 
22.10.1990. године и Анексом уговора, број: 2074/90 
од 20.12.1990. године, ДП «Предузеће за завршне 
радове у грађевинарству Радник» Добој, је као 
правни сљедник,а према Увјерењу Основног суда 
у Добоју, број: 085-Рег-РЗ-06-000 891 од 25.12.2006. 
године, РО грађевинских заната «Озрен» Добој, 
предметне некретнине продао ЗТП Добојпромету 
ТП Омником Добој.

Купопродајним уговором закљученим дана 
09.03.1992. године Дионичко друштво у мјешовитој 
својини за трговину «Oмником» Добој продало 
је предметне некретнине ДД »ДОБОЈЛИЈЕКУ-
ВЕТФАРМ» Добој. Уговором о купопродаји 
закљученим дана 09.10.2006. године «Енерготех-
ника» д.о.о.Добој је купила од ДД «Добојлијека-
Ветфарм» Добој предметне некретнине и на осно-
ву истог се укњижила  у катастру као посједник.

На основу пријавног листа од 07.03.2006. године, 
Републичке управе за геодетске и имовинско прав-
не послове, Подручне јединице Добој и рјешења 
Дн. број 180/06 од 13.05.2006. године извршена је 
промјена ознаке парцеле к.ч.број 308/49 двориште 
«Усора», површине 279 м2 тако да се иста означава 
са к.ч.број 308/75 двориште; двориште, површине 
279 м2,какав је и данас назив.

У члану 16. ЗГЗ СР БиХ из 1986. године наве-
дено је да су са даном ступања на снагу Одлуке 
о одређивању градског грађевинског земљишта 
престала права својине и друга стварна права на 
градском грађевинском земљишту а нема сумње 
да је право кориштења једно изведено стварно 
право. У ставу 3. члана 16. наведено је да ће се 
извршити укњижба друштвене својине значи без 
уписаног права кориштења Леснине. У Службе-
ном гласнику општине Добој, број: 2/90 у коме 
су одређене градске зоне у дијелу ознака од к.ч. 
број 7258 до 7289 за к.о.Добој налази се и ова к.ч. 
308/75 која по новом премјеру чини дио к.ч. број 
7262/1. Чланом 7. важећег Закона о грађевинском 
земљишту из 2006. године Општина располаже 
градским грађевинским земљиштем у државној 
својини. С обзиром на наведено, утврђен је губи-
так права кориштења Трговинском предузећу Лес-
нина Љубљана односно Леснини ЛГМ трговинско 
подјетје за лес ин градбени материал п.о. Љубљана.
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Представник Правобранилаштва РС - Сједиште 
замјеника у Добоју, Мирјана Нинковић је достави-
ла писмена изјашњења, број: У-432/10 од 15.12.2010. 
године и 27.12.2010. године, у којима је навела да 
је подносилац захтјева у обавези платити накнаду 
за земљиште, накнаду за уређење и једнократну 
ренту те предлаожила да управни орган неспорно 
утврди наведене чињенице те одлуку донесе према 
стању списа, а све у складу са чланом 47. Закона о 
грађевинском земљишту.

Геометар Љубинка Пеулић идентификовала је 
предметне парцеле те констатовала да је пословни 
објекат саграђен на парцелама означеним са:

- к.ч. број 7262/1 звана Десетак, двориште, повр-
шине 602 м2, уписана пл. број 3694 К.О. Добој, чији 
је посједник Енерготехника д.о.о. Добој, улица Југ 
Богдана број 18, а која по старом премјеру одговара 
слиједећим парцелама 308/47 двориште, површине 
50 м2, к.ч.број 308/48 двориште, површине 36 м2,к.ч. 
број 308/45 звана Десетак, двориште, површине 191 
м2, све четири парцеле уписане у зк.ул. број 236 
К.О.СП Добој, затим к.ч. број 595/6 звана десетак, 
двориште, површине 46 м2,уписана у зк.ул. број 83 
К.О.СП Добој и к.ч. број 308/75 двориште, површи-
не 279 м2, уписана у зк.ул. број 588 К.О.СП Добој и

- к.ч. број 7262/3 звана Десетак, двориште, повр-
шине 29 м2, уписана у пл.број 3694 К. О. Добој, 
посједник Енерготехника д.о.о. Добој, улица Југ 
Богдана број 18, а која по старом премјеру одгова-
ра к.ч. број 308/77 Десетак, двориште, површине 29 
м2, уписана у зк.ул. број 236 К.О. Добој.

На дијелу идентификованих парцела изграђен 
је пословни објекат производна хала.

  
У проведеном поступку је утврђено да је 

градитељ  «Енерготехника»д.о.о.Добој из Добоја 
започела изградњу два пословна објекта и једног 
производног објекта по фазама за који се тражи 
легализација прије 1.12.2006. године, као и да је 
исти обавезан платити накнаду за уређење и ренту 
као и за додијељено грађевинско земљиште.

Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта и накнада за природне погодности-
ренту објекта обрачуната је у складу са Законом 
о грађевинском земљишту («Службени глас-
ник Републике Српске», број: 112/06), Одлуком 
о грађевинском земљишту («Службени гласник 
општине Добој», број:3/09, 4/09, 5/09 и 4/10), Про-

грама уређења грађевинског земљишта, Одлуком 
о одређивању коначне грађевинске цијене по м2, 
корисне стамбене површине на подручју општине 
Добој («Службени гласник општине Добој, број 
4/10) и Програма уређења грађевинског земљишта 
за 2010. годину («Службени гласник општине 
Добој» број: 1/10), и важи до доношења нове одлу-
ке о просјечној коначној грађевинској цијени по 
м2, Одлуке о грађевинском земљишту и Програма 
уређења грађевинског земљишта, Рјешењем број: 
05/364-330/10 од 01.12.2010. године.

Актом број: 06/1.04/0801-052-413/2011 од 
18.08.2011. године, Пореске управе - Подручне 
јединице Добој достављена је тржишна вриједност 
предметног земљишта те наведено да је цијена 1м2, 
непокретност к.ч. број 7262/1 и 7262/3 уписане у пл. 
број 3694 К.О. Добој, има вриједност од 32,00 КМ.

Чланом 47. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 112/06) прописано је да ако је 
на грађевинском земљишту у државној својини 
изграђена зграда без права кориштења земљишта 
ради грађења, односно одобрења за грађење, за 
коју се може накнадно издати одобрење за грађење 
према одредбама Закона о уређењу простора, скуп-
штина јединице локалне самоуправе утврдиће 
право власништва у корист градитеља односно 
његовог правног сљедбеника уз обавезу плаћања 
накнаде за продато земљиште по тржишној 
вриједности грађевинског земљишта, трошкова 
уређења грађевинског земљишта и накнаде за при-
родне погодности тог земљишта (ренту).

Како су у конкретном случају испуњени усло-
ви прописани чланом 47. Закона о грађевинском 
земљишту те је ваљало овим рјешењем утврдити 
право власништва у корист «Енерготехнике» д.о.о. 
Добој из Добоја, на наведеном земљишту на ко-
ме је изграђена зграда без права кориштења ради 
грађења.

Против овог рјешења не може се изјавити жалба 
али се може покренути управни спор тужбом код 
Окружног суда у Добоју у року од 30 дана од дана 
достављања овог рјешења. Тужба се подноси непо-
средно суду у два примјерка.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-361/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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297.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), члана 129. Пословника о раду Скупштине оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 10/05 и 8/09), Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној дана 26.09.2011. године доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу начелника 

Одјељења за обнову и изградњу

I

Разрјешава се начелник Одјељења за обнову и 
изградњу Добој са 26.09.2011. године

Хаџикадунић Исмет, дипл. инж.

II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-364/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

298.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) члана 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08), члана 129. Пословника о раду Скупштине оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 10/05 и 8/09), Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној дана 26.09.2011. године доноси:

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

Одјељења за обнову и изградњу

I

Именује се в.д. начелник Одјељења за обнову и 
изградњу Добој са 26.09.2011. године

Махмутовић Есмин, дипл. криминалист

II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-351/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

299.
На основу члана 16. и 17. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник РС“, број: 68/07) 30. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 30. Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 5/05 и 3/08) Одлуке о расписивању јавног кон-
курса за избор директора Агенције за мала и средња 
предузећа број 01-013-233/11 од 31.05.2011. године и 
члана 129. Пословника о раду Скупштине општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој је на 
сједници одржаној дана 26.09.2011. године донијела:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Агенције за 
развој малих и средњих предузећа

I

Именује се директор Агенције за развој малих 
и средњих предузећа Добој са 26.09.2011. године на 
мандатни период од четири године

Мр Ерцег Живко, дипл. економиста

II

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

Образложење

Комисија за избор и именовање директора и 
чланова управних одбора на основу објављеног 
конкурса у дневном листу „Фокус“ дана 14.07.2011. 
и „Службеном гласнику РС“ број 72/11, обавила је 
дана 25.08.2011 године интервју са пријављеним 
кандидатом који се пријавио на послове директора 
Агенције чији је оснивач општина Добој те на ос-
нову проведене процедуре отворене конкуренције 
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утврдила приједлог за именовање директора 
Агенције.

На послове директора Агенције за развој ма-
лих и средњих предузећа пријавио се један канди-
дат – Ерцег Живко, дипл. економиста. Комисија је 
утврдила да пријављени кандидат у потпуности 
испуњава услове утврђене у конкурсу како оп-
ште тако и посебне те да је уз пријаву приложио 
и Програм рада ове агенције у наредном периоду. 
Комисија је имала увида и у чињеницу да је Ер-
цег Живко и тренутно на пословима директора 
Агенције те да оснивач није имао примједби на 
његов досадашњи рад.

На основу наведених чињеница и увида у 
приложену документацију именовани кандидат 

испуњава све законом и конкурсом утврђене усло-
ве те је на основу тога и предложио именовање за 
директора.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-349/11                   ПРЕДСЕДНИК
Добој: 26.9.2011.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
300.
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 
Општинске административне службе општине 
Добој број 02-022-1-2790/08 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. број 02-022-1-1921/09 
од 22.10.2009. године, број 02-022-1-2668/09 од 
29.12.2009. године, број 02-022-1-31/10 од 12.02.2010. 
године, број 02-022-1-940/10 од 22.04.2010. године, 
број 02-022-1-893/11 од 20.05.2011. године, број 02-
022-1-1053/11 од 20.07.06.2011. године („Службени 
гласник општине Добој“, број: 13/08, 1/09, 2/09, 
8/09, 10/09, 1/10, 3/10, 6/10 и 1/11) у даљем тексту: 
Правилник

У члану 14. тачка 12.6. управно-оперативни 
послови:

Сложеност послова: сложени
Основно службено звање: виши стручни сарад-

ник
Посебни услови за обављање: виша школска 

спрема, VI/1 степен стручне спреме управног или 
правног смијера, најмање једна година радног ис-
куства на истим или сличним пословима и поло-
жен стручни испит, познавање рада на рачунару

Број извршилаца: један (1)

Мијења се и гласи:
Сложеност послова: сложени и једноставни
Основно службено звање: виши стручни сарад-

ник и стручни сарадник
Посебни услови за обављање: виша школска 

спрема и средња школска спрема, VI/1 и IV степен 
стручне спреме управног, правног или економског 
смијера, најмање једна година и шест мјесеци рад-
ног искуства на истим или сличним пословима и по-
ложен стручни испит, познавање рада на рачунару

Број извршилаца: два (2)

Члан 2.

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: 02-022-1-1445/11                       НАЧЕЛНИК
Добој, 13.07.2011. године               Обрен Петровић, с.р.
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301.
На основу члана 43. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), члана 67. Ста-
тута Општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 1. и 8. Одлуке о 
формирању и задацима комисија општинских ор-
гана управе („Службени гласник општине Добој“, 
број: 1/01), начелник општине Добој, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за израду 
адресног система општине Добој

I

У Комисију за израду адресног система општи-
не Добој именују се два тима, следећи чланови су:

Девић Бојан, информатичар
Мартић Наташа, грађевински техничар
Кулишић Мирјана, геометар

Поповић Бојан, информатичар
Гаврић Роса, грађевински техничар
Ђурановић Радојка, геометар

II

Именована Комисија је дужна да изради адрес-
ни систем општине Добој, за потребе пописа ста-
новништва планираног 2011. године, утврђивањем 
кућних бројева и означавањем зграда и грађевинских 
парцела кућним бројевима у складу са Одлуком о 
обиљежавању назива улица и тргова и обиљежавању 
зграда бројевима („Службени гласник општине 
Добој“, број: 3/93 и 9/09), Одлуком о комуналном ре-
ду („Службени гласник општине Добој“, број: 3/01, 
11/05, 8/06 и 9/08), Упутством Републичког завода за 
статистику и Упутством начелника општине Добој 
број 02-022-1-2004/09 од 21.10.2009. године.

III

Комисија ће радити у два тима по три члана због 
хитности и потребе завршетка адресног система 
општине Добој до пробног пописа становништва. 
Мандат чланова Комисије траје до завршетка из-
раде адресног система у општини Добој.

IV

Накнада за извршење послова из тачке I овог 
рјешења биће накнадно утврђена.

V

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-1493/11                       НАЧЕЛНИК
Добој, 14.07.2011. године               Обрен Петровић, с.р.

302.
На основу члана 18. Уредбе о канцеларијском 

пословању републичких органа управе („Службе-
ни гласник РС“, број: 1/04) 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 Комисије за додјелу 
једнократних новчаних помоћи 

радницима Административне службе 
који се налазе на постдипломским 

односно докторским студијама

I

У Комисију за додјелу једнократних новчаних 
помоћи радницима Административне службе који 
се налазе на постдипломским односно докторским 
студијама именују се:

1. Радојчић Радмила, предсједник Комисије;
2. Суљкановић Мирела, члан Комисије;
3. Филиповић Озренка, члан Комисије;

II

Именована комисија дужна је да обради захтјеве 
за додјелу једнократне новчане помоћи, сачини 
ранг-листу те исту са приједлог додјеле упути на-
челнику општине.

III

Комисија ће о свом раду поднијети писмени 
извјештај начелнику општине.
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IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-1706/11                       НАЧЕЛНИК
Добој, 25.08.2011. године               Обрен Петровић, с.р.

303.
На основу члана 72. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број. 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), члана 67. Ста-
тута општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05) и члана 2. Упутства о примјени 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласних БиХ“, број: 3/05), начелник 
општине Добој доноси

П Р А В И Л Н И К  
о јавним набавкама

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником (у даљем тексту: Правил-
ник) уређују се правила, услови, овлаштења и од-
говорности у поступцима набавке робе, вршењу 
услуга и извођењу радова у општини Добој (у 
даљем тексту: општина Добој), у складу са Зако-
ном о јавним набавкама Босне и Херцеговине и 
подзаконским актима.

Члан 2.

Поступак јавне набавке, у складу са Законом, 
Упутством и овим Правилником, може отпочети 
након што начелник општине донесе План јавних 
набавки за текућу годину, са јасно утврђеним 
врстама и карактеристикама свих предмета јавне 
набавке и након што се обезбиједе одговарајућа 
новчана средства за реализацију јавне набавке.

Члан 3.

План јавних набавки сачињавају Служба за 
јавне набавке и организационе јединице Адми-
нистративне службе општине Добој. План јавних 

набавки, у зависности од околности које се ни-
су могле предвидјети или у другим изузетним 
случајевима, може се током календарске године 
мијењати. Измјене и допуне плана јавних набавки 
одобрава начелник општине.

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Члан 4.

Захтјев за покретање поступка набавке подноси 
се начелнику општине, а подноси га руководилац 
организационе јединице административне службе 
општине, свако из своје надлежности. Буџетски 
корисници који се потпуно или дјелимично 
финансирају из буџета општине Добој, обавезни су 
прије покретања поступка набавке, захтјев доста-
вити начелнику општине на сагласност, а начел-
нику Одјељења за финансије у виду информације. 
Захтјев се подноси у писменој форми на обрасцу 
који је саставни дио овог Правилника. Надлеж-
ност и одговорност подносилаца захтјева је, да 
уважавајући усвојени буџет тј. планирана сред-
ства по утврђеним намјенама, потребе организа-
ционе јединице, те дјелокруг послова повјерених 
Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста, предузимају бла-
говреме активности на:

- подношење захтјева за давање сагласности за 
реализацију набавке,

- учешће у припреми тендерске документације
- прати реализацију уговора.

Уколико захтјев испуњава садржајно све еле-
менте за реализацију набавке начелник општине 
даје сагласност на захтјев за покретање поступка 
набавке.

Захтјев за набавку који не садржи битне еле-
менте, вратиће се према подносиоцу захтјева са 
образложењем одбијања.

НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Члан 5.

Уколико се укаже потреба за реализацијом 
набавке која није предвиђена буџетом и планом 
јавних набавки, изузетно се може реализовати на 
основу сагласности начелника као уговорног орга-
на.

Уговорни орган је дужан непланске набавке 
уврстити у ребаланс буџета.



Strana  444 Broj 7S L U @ B E N I  G L A S N I K

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ У ПОСТУПЦИ-
МА НАБАВКЕ

Вриједносни разреди и поступци набавке

Члан 6.

Процијењена вриједност уговора о јавној на-
бавци, односно вриједносни разреди утврђују се 
у складу са чланом 6. став (1) Закона, и чланом 8. 
УппЗЈН. Процјену вриједности уговора врши орга-
низациона јединица која покреће поступак набав-
ке. Код обрачуна вриједности уговора о радовима, 
обрачунавају се сви радови потребни за заврше-
так објекта и предрачунска вриједност набавки 
потребних за извршење радова, а који се дају на 
располагање понуђачу (добављачу).

Уколико предвиђена набавка доведе до додјеле 
неколико уговора који се додјељује устовреме-
но, вриједност набавке биће једнака укупној 
предрачунској вриједности ових уговора.

Садржај тендерске документације

Члан 7.

Служба за јавне набавке припрема тендерску 
документацију предвиђену за изабрани посту-
пак набавке поступајући у складу са одредбама 
овог правилника и слиједећи одредбе Упутства 
о примјени и кориштењу модела стандардне тен-
дерске документације за поступке јавне набавке за 
робе, услуге и радове (Сл. гласник БиХ бр. 56/07) 
у даљем тексту: Моделом СТД као и осталим под-
законским актима.

Тендерску документацију чини:
а) Обавјештење о набавци
б) Тендерска документација са припадајућим 

анексима припремљена према Моделу СТД за 
изабрани поступак набавке. Одјељење, одно-
сно служба која покреће поступак набавке заду-
жена је за припрему стручног дијела тендерске 
документације и других докумената специфичних 
за одређену врсту набавке.

Обавјештење о јавној набавци

Члан 8.

Обавјештење о јавној набавци чини састав-
ни дио тендерске документације. Обавјештење 

о јавној набавци ће свим заинтересираним 
добављачима пружити довољно информација које 
ће им омогућити да оцијене да ли желе доставити 
понуду за разматрани уговор. У случају уговора 
чија вриједност прелази вриједност међународних 
вриједносних разреда, обавјештење о набавци и са-
жетак на енглеском језику обавезно се објављује на 
web-страници Агенције за јавне набавке.

Спецификација података у тендерској 
документацији

Члан 9.

Тендерска документација треба садржавати 
јасне и одговарајуће информације за одабрани по-
ступак додјеле уговора. Тендерска документација 
треба садржавати информације предвиђене чла-
ном 10 Упп ЗЈН, односно како је предвиђено Моде-
лом СТД за одабрани поступак набавке. Приликом 
припреме тендерске документације, током цијелог 
поступка набавке, наручилац ће поштовати закон о 
јавним набавкама. Уговорни орган не смије кори-
стити савјете било које особе која може имати било 
какав директан или индиректни интерес за исход 
поступка додјеле уговора уколико је вјероватно да 
то може утицати на стварну конкурецију за пред-
метни уговор. Уговорни орган може направити 
измјене и допуне тендерске документације под ус-
ловом да се оне учине доступним заинтересованим 
добављачима истог дана, а најкасније 5 (пет) дана 
прије рока утврђеног за пријем захтјева или по-
нуда. У случају да такве измјене подразумијевају 
било какву суштинску промјену предмета уговора, 
рок за пријем захтјева или понуда ће се сходно то-
ме продужити и то најмање 7 (седам) дана.

Члан 10.

Лица задужена за припрему техничких 
спецификација дужна су исту припремити тако 
да буде недискриминаторна према добављачима и 
да осигуравају правичну и активну конкуренцију 
сходно одредби члана 14. Закона.

Период важења понуде – опција понуде

Члан 11.

Уговорни орган ће водити рачуна да у тендерској 
документацији да довољно дуг рок опције по-
нуде како би могао испитати понуду, извршити 
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вредновање, донијети одлуку о додјели уговора, 
предвидјети реални рок евентуалне ревизије и пе-
риод потребан за закључење уговора, Период опције 
понуде, дакле треба покривати период од дана исте-
ка рока за подношење понуде до предпостављеног 
рока за закључење уговора. Опција понуде коју 
одреди у тендерској документацији обавезно мора 
бити иста као у обавјештењу у набавци.

Регулисање опције понуде у погледу других 
елемената вршит ће се у складу са одредбом члана 
15. Закона.

Гаранције за понуду (Гаранције за озбиљност 
понуде)

Члан 12.

У случају опредјељења за захтијевање гаранције 
за озбиљност понуде, утврђивање висине, начина, 
облика гаранције уговорни орган ће се у свему 
придржавати одредби закона и подзаконских ака-
та. (чл. 16. Закона, чл. 16, 17, 18. Упп ЗЈН).

Гаранција за добро извршење посла

Члан 13.

У случају опредјељења за захтијевање гаранције 
за добро извршење посла, утврђивање висине на-
чина, облика гаранције уговорни орган ће се у све-
му придржавати одредби закона и подзаконских 
аката. (чл. 16. Закона, чл. 19. Упп ЗЈН).

КВАЛИФИКАЦИЈА ПОНУЂАЧА

Члан 14.

Уговорни орган ће у сваком конкретном случају, 
цијенећи специфичност набавке, вриједност на-
бавке и околности по којима се иста проводи, 
утврђивати квалификационе услове као и доказе из 
чл. 24. до 26. Закона водећи рачуна о примјерености 
и размјерности услова са предметом и висином на-
бавке као и економичности поступка. У поступку 
конкурентског захтјева за доставу понуда ће, за-
висно од конкретне набавке прилагодити услове 
и доказе које захтијева из члана 23. Закона водећи 
рачуна о размјери и економичности поступка.

Рокови

Члан 15.

Уговорни орган дужан је придржавати се мини-
малних рокова утврђених Законом и подзаконским 
актима у зависности од врсте поступка. У завис-
ности од сложености предмета набавке уговорни 
орган може одредити и дуже рокове од законом 
утврђених рокова. У поступку у којима законом 
нису утврђени рокови, рокове утврђује сам уговор-
ни орган водећи рачуна о сложености предмета на-
бавке с тим да рокови морају бити довољно дуги 
како би понуђачи могли квалитетно припремити 
своје понуде. Сва комуникација између уговорног 
органа и понуђача мора бити у писменој форми као 
и путем електронских средстава која су предвиђена 
законом и подзаконским актима. О свакој битној 
промјени тендерске документације уговорни орган 
ће дати обавјештење у Службеном гласнику, као и 
обавијест о продужењу рокова у складу са законом.

Достављање понуда

Члан 15.

Захтјеве или понуде могу подносити појединачни 
добављачи као и група добављача. Уколико понуду 
подноси група понуђача уговорни орган ће од гру-
пе тражити достављање одговарајућег споразума 
из којег ће бити видљиво ко чини групу понуђача, 
солидарна одговорност групе понуђача за преузе-
те обавезе, представљање групе и овлаштење за 
потписивање уговора.

Критерији и начин за вредновање понуда

Члан 16.

У случају да се уговорни орган опредијелио за 
критериј најниже цијене, обавезно се у тендерској 
документацији одређују сви остали услови  пред-
мета набавке. У случају да се уговорни орган 
опредијели за критериј „економски најповољнија 
понуда“ дужан је у обавјештењу о набавци и 
тендерској документацији навести подкритерије 
који ће се примјењивати при оцјени понуда, 
утврђујући да више понуда има исти број бодова, 
као и детаљно појашњење систем-метод бодовања 
који ће се користити приликом вредновања по-
нуда. Вредновање понуда, примјена критерија-
подкритерија, формула, вршит ће се на начин 
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предвиђен Моделом СТД за изабрани посту-
пак набавке и предмет набавке, уз кориштење 
одговарајућих формула.

Услови за способност понуђача не могу бити 
критериј избора.

Достава тендерске документације

Члан 17.

Приликом доставе тендерске документације 
уговорни орган дужан је се у свему придржава-
ти одредби члана 18. Закона као и подзаконских 
аката у смислу утврђивања цијене тендерске 
документације. Уколико се процијени да ће то 
допринијети већем броју понуда, може се одлучи-
ти да тендерска документација буде бесплатна, као 
и доступна на web страници уговорног органа.

Цијена тендерске документације ни у ком 
случају не смије садржавати трошкове израде тен-
дерске документације и техничке спецификације 
као њеног саставног дијела, као и трошкове 
објављивања.

Употреба језика и валута

Члан 18.

У случају да уговорни орган поред језика који 
су у службеној употреби у БиХ допушта доставу 
понуда на неком другом језику, дужан је прецизи-
рати о којем језику се ради.

Рачунање цијена и исправке ће се вршити на на-
чин прописан чланом 14. УппЗЈН, односно тачком 
7.9. и 7.10. Модела СТД за изабрани поступак на-
бавке и предмет набавке.

Комисија за набавке

Члан 19.

Састав, надлежности и начин рада комисије ре-
гулисан је Законом, подзаконским актима и овим 
Правилником.

За провођење поступка јавне набавке који се од-
носе на међународни и домаћи вриједносни разред 
уговорни орган је обавезан именовати Комисију 
за провођење поступка набавке (у даљем тексту: 
Комисија).

Члан 20.

Послови и задаци Комисије дефинишу се 
рјешењем о именовању комисије а садрже 
сљедеће: од поступка отварања приспјелих по-
нуда и састављање записника са отварања по-
нуда оцјењивање приспјелих понуда у складу са 
утврђеним захтјевима и критеријима из тендерске 
документације. Сачињавање записника о отварању 
понуда на обрасцу прописаном „Упутством о на-
чину вођења записника о отварању понуда“ (Сл. 
Гласник БиХ бр. 17/05 и 27/08). Сачињавање запис-
ника комисије који уједно представља и извјештај 
о раду Комисије. Овај записник садржи анализу и 
вредновање прихватљивих понуда, са препоруком 
за додјелу уговора и приједлогом одлуке о додјели 
уговора, и исти се доставља уговорном органу. 
Уколико уговорни орган, не прихвати препоруку 
Комисије, дужан је саставити писмени записник 
о разлозима неприхватања препоруке Комисије и 
истој писмено дати налог за преиспитивање прво-
битне препоруке. Уколико се прихвати препорука 
Комисије, овлаштено лице уговорног органа до-
носи коначну одлуку о додјели уговора након чега 
Комисија проводи даље активности на окончању 
поступка набавке до правоснажности одлуке (про-
тека рока за жалбу) на начин предвиђен овим пра-
вилником. Комисија је дужна у што краћем ро-
ку по отварању понуда припремити записник са 
препоруком уговорном органу о додјели уговора. 
Предсједник комисије одређује мјесто чувања по-
нуда за вријеме провођења поступка набавке и 
одлучује о изузимању понуда од стране чланова 
комисије ради анализе односно разматрања истих 
те води рачуна о повјерљивости поступка заједно 
са осталим члановима комисије.

Члан 21.

Комисија за набавке оцјењује и пореди пону-
де које су поднијели квалификовани понуђачи 
примјењујући критерије за додјелу уговора наве-
дене у тендерској документацији, односно врши 
бодовање по систему бодовања утврђеним у 
тендерској документацији, зависно за коју се врсту 
критерија опредијелио уговорни орган.

Члан 22.

Уговорни орган ће питање неприродно ниских 
цијена рјешавати у складу са одредбом 36. Закона 
односно како је то предвиђено Моделом СТД.
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Члан 23.

Уговорни орган је обавезан, сходно одлуци о 
преференцијалном третману коју доноси Вијеће 
министара, примјенити преферцијалне цијене са-
мо у сврху поређења понуда у складу са чланом 20. 
УппЗЈН, и у складу са Моделом СТД за одабрани 
поступак набавке и предметне набавке.

Уговорни орган ће поред изјаве понуђача о то-
ме да ли остварује повластицу преференцијалног 
третмана зависно од предмета набавке и других 
специфичности цијенити могућност других до-
каза које може захтијевати од понуђача у циљу 
доказивања могућности кориштења повластице 
преференцијалног третмана, дефинишући то на 
јасан начин у тендерској документацији.

Члан 24.

Комисија ће компаративном анализом свих 
понуда међусобно и цијењењем сваке понуде 
појединачно, сагласно критеријима из овог пра-
вилника, одабрати најповољнију понуди и утврди-
ти сукцесивни ред осталих понуда, у зависности 
од испуњених тендерских услова и прописаних 
критерија.

Комисија ће анализирати све приспјеле понуде 
понуђача који су испунили услове из обавјештења 
о јавној набавци и доказали свој правни ста-
тус, пословни капацитет, техничке и кадровске 
квалификације (зависно од предмета набавке), и 
упоређивати их само на бази унапријед утврђених 
критерија. Процес анализе понуда, до избора 
најповољније понуде, мора бити повјерљив.

Комисија даје препоруку уговорном органу који 
доноси коначну одлуку о додјели уговора.

У случају када критериј економски најповољнија 
понуда а цијена двије или више понуда су исте ранг 
листа ће се утврдити зависно од ранг подкритерија 
према висини релативног учешћа сваког од 
подкритерија. 

Додјела уговора и поништење поступка

Члан 25.

Комисија је дужна све радње завршити у року 
опција понуде, а након доношења одлуке поступи-
ти у складу с одредбама ЗЈН.

Члан 26.

Када је поступак додјеле уговора покренут пу-
тем објављивања обавјештења о јавној набавци, он 
може бити окончан само у случајевима у члану 12. 
Закона. Уговорни орган може поништити поступак 
набавке у случају да установи самостално или на 
основу приговора понуђача да су од стране уговор-
ног органа сачињене битне повреде поступка на-
бавке које није могуће исправити без поништавања 
поступка набавке јер се тим повредама доводи у 
питање остваривање принципа јавних набавки 
(недискриминација, једнак третман, законитост).

Када је поступак додјеле уговора отказан без 
додјеле уговора или закључивања оквирног спо-
разума, уговорни орган ће објавити обавјештење о 
отказивању за поступке из поглавља II Закона.

Члан 27.

На основу резултата поступка додјеле уговора, 
уговорни орган, обавезно објављује обавјештење о 
додјели уговора за поступке из поглавља II Закона 
у СЛ. Гласнику и на web-страници јавних набав-
ки доступној путем интернета. Таква обавјештења 
објављују се што је прије могуће, али не касније 
од 30 (тридесет) дана по закључењу уговора. Уго-
ворни орган је дужан доставити извјештај о сваком 
поступку јавне набавке Агенцији за јавне набавке. 
За поступке из поглавља III Закона неће се врши-
ти објављивање обавјештења о додјели уговора, 
односно о поништавању поступка набавке, без об-
зира да ли је за конкурентски захтјев искориштена 
могућност додатног обавјештења о набавци.

Процедура уговорања

Члан 28.

Уговор се закључује у складу са елементима из-
абране понуде, одредбама Закона о облигационим 
односима и осталим општим актима уговорног ор-
гана.

Ниједан уговор не може се закључити у периоду 
од 15 (петнаест) дана од датума када су понуђачи 
обавијештени о резултату избора најповољније по-
нуде.

По окончању поступка избора најповољнијег тј, 
по правоснажности одлуке о додјели уговора при-
ступа се изради уговора.

Учесници у припреми уговора су одговорни 
да уговор у потпуности мора бити у складу са 
прихваћеном понудом што подразумијева да ни-
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какве измјене и допуне уговора којима се мијењају 
услови или технички елементи понуде нису 
дозвољени.

Након закључења уговора сва поступања по 
уговору рјешавају се у складу са одредбама Закона 
о облигационим односима.

Члан 29.

Припремљени уговор парафирају руководиоци 
или овлаштени службеници који су учествовали у 
припреми уговора након чега се уговор доставља 
уговорном органу на потпис и овјеру, а затим шаље 
уговорној страни.

Након обостраног потписивања уговор се оба-
везно доставља другој уговорној страни у броју 
примјерака како је и предвиђено уговором, један 
примјерак се доставља Одјељењу које је поднијело 
захтјев за набавку, један примјерак доставља се 
Одјељењу за финансије, а један примјерак Служби 
за јавне набавке ради архивирања.

Члан 30.

Лица задужена за пријем робе, услуге или ра-
дова дужни су и одговорни обезбиједити да кван-
титативни и квалитативни пријем буде у складу са 
потписаним уговором.

Члан 31.

За послове који обухватају извођење радова 
наручилац је обавезан прије почетка радова одре-
дити надзорни орган. Чланови надзорног органа 
именују се из реда стручњака у складу са законом, 
зависно од врсте радова. Обавезе надзорног органа 
се одређују рјешењем о именовању.

Члан 32.

Закључени уговори о набавци, захтјеви, пону-
де, тендерска документација и документи који се 
односе на испитивање и оцјењивање захтјева и по-
нуда, као и сви други документи везани за јавне 
набавке, чувају се у складу са законима БиХ и оп-
штима актима уговорног органа који се односе на 
архивирање.

ПОСТУПЦИ НАБАВКЕ

Отворени поступак

Члан 33.

Отворени поступак је основни поступак набав-
ке који ће се у правилу примјењивати у домаћим 

и међународним вриједносним разредима. Остали 
облици набавке могу се користити само изузетно и 
у складу са условима прописаним Законом.

Ограничени поступак са претквалификацијом

Члан 34.

У случају обимних и сложених набавки наручи-
лац може користити ограничени поступак, који се 
проводи на начин прописан чланом 29. Закона и у 
форми која је регулисана Моделом С.Т.Д. за пред-
метну набавку.

Преговарачки поступак са објављивањем 
обавјештења о набавци

Члан 35.

Уговорни орган проводи преговарачки посту-
пак са објављивањем обавјештења о набавци уко-
лико су испуњени услови за врсту набавке (робе, 
услуге или радове) како је то регулисано у члану 
11. став 3. Закона.

Уговорни орган проводи преговарачки посту-
пак у складу са чланом 30. став 1. и 31 Закона и 
чланом 12. Упутства о примјени Закона, односно 
процедурама датим у Моделу СТД за одабрани 
предмет набавке.

Преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења о набавци

Члан 36.

Уговорни орган проводи преговарачки посту-
пак без објављивања објавештења о набавци уко-
лико су испуњени услови за врсту набавке (робу, 
услуге или радове) како је то регулисано у члану 
11 став 4. Закона.

Поступак конкурентског захтјева за 
достављање понуда

Члан 37.

Конкурентски захтјев за достављање понуда 
проводи се у складу са одредбом Члана 46. Зако-
на и примјеном Модела СТД за одабрани предмет 
набавке. Додјела уговора искључиво се заснива 
на најнижој цијени, с тим да уговорни орган мо-
ра све остале елементе понуде унапријед задати 
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у свом захтјеву који се доставља потенцијалним 
понуђачима.

У случају провођења конкурентског поступка 
са додатном објавом обавјештења о набавци уго-
ворни орган је дужан истовремено послати позив 
за достављање понуда на најмање три адресе.

Директни споразум

Члан 38.

Уговор за набавку роба, услуга или радова чија 
је вриједност једнака или мања од 6.000,00 КМ 
(шест хиљада) може се додијелити и путем дирек-
тног споразума.

Директни споразум подразумијева поступак 
у којем организациона јединица административ-
не службе прикупља приједлог цијене или по-
нуду од појединачног добављача, даваоца услуга 
или извођача радова и преговора или прихвата ту 
цијену као услов за коначни споразум.

Уговорни орган ће осигурати да укупна 
годишња вриједност не прелази 10% (десет посто) 
његовог укупног годишњег буџета за набавке, у 
који улазе средства која се односе на планирање 
средстава за инвестиције, инвестиционо и текуће 
одржавање.

Члан 39.

Услов за набавку роба (услуга) радова путем 
директног споразума је да је неопходна и хитна за 
несметано извршавање повјерених послова, те се 
такве набавке не смију ни у ком случају дијелити 
како би се користио овај начин набавке уз предхот-
но испитивање тржишта и прикупљање информа-
тивних понуда.

Набавке чија је вриједност до 500,00 КМ, могу 
се непосредно реализовати путем благајне, на ос-
нову сагласности на самом рачуну за испоручену 
робу, извршену услугу или изведене радове коју 
даје начелник општине. Услов за реализацију овак-
ве набавке је овјерен рачун од стране службеника 
са посебним овлаштењима и одговорностима тј, 
наручиоца набавке.

Конкурс за израду идејног рјешења

Члан 40.

Конкурс за израду идејног рјешења се проводи 
у складу са одредбама 43 и 44. Закона.

Конкурс за израду идејног рјешења примјењује 
се када је, прије избора понуђача за израду 
пројектне документације потребно изабрати 
идејно рјешење према којима ће се иста радити а 
примјењује се у активностима везаних за градњу 
објекат, или обраде података, као за прибављање 
планова или рјешења када се оцијени потребним и 
корисним.

Конкурсна комисија ће конкурс за израду 
идејсног рјешења проводити по методама ограни-
ченог поступка (провођење предквалификацијског 
избора кандидата које ће позвати да доставе 
своје идејне пројекте). У том случају, Конкурсна 
Комисија одређује квалификационе критерије који 
могу осигурати стварну конкуренцију и наводи их 
у тендерској документацији. Уколико се обзиром 
на конкретни предмет набавке закључи да ће се 
поступак провести лакше и ефикасније по методи 
отвореног поступка, исти се може проводити и по 
методи отвореног поступка.

У конкурсу за израду идејног рјешења 
предвидјет ће се додјела награда и откуп радова, 
а Уговор о услугама који слиједи након проведеног 
конкурса додијелит ће се након проведеног отво-
реног поступка, ограниченог поступка, или кон-
курентног захтјева за доставу понуда. Међутим, 
уколико се обзиром на конкретни предмет на-
бавке закључи да ће се поступак провести лакше 
и ефикасније на начин да се побједнику конкурса 
додијели уговор у преговарачком поступку без 
објаве обавјештења о набавци, може се примјенити 
и овај поступак.

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Члан 41.

Овирни споразум може се закључити на 
раздобље од годину дана, а навише, на усвојено 
планско раздобље, о чему сагласност даје начелник 
општине.

ПОСТУПАК РЕВИЗИЈ - ПРИГОВОРИ

Члан 42.

У свим одлукама о резултатима поступка на-
бавке, као и у одлукама поводом приговора Оба-
везно се наводи поука о правном лијеку у складу 
са чланом 51. Закона.
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Члан 43.

По пријему писменог приговора, који се 
прослеђује Комисији за јавне набавке ради припре-
ме приједлога одговора, односно рјешења по при-
говору, обуставља се поступак додјеле уговора.

Комисија поступајући по приговору или на ос-
нову властитих сазнања о чињеничном стању про-
веденог поступка набавке до закључења уговора, 
заузима коначне ставове и закључке на основу 
којих даје препоруку уговорном органу да донесе 
једну од сљедећих одлука:

- Одлуком којом се приговор одбацује због: не-
допуштености, неблаговремености или ако је при-
говор изјављен од стране неовлаштеног лица;

- Одлуку којом се поништава дио поступка 
набавке и донесене одлуке о додјели уговора у 
случајевима када Комисија установи да постоје 
битне повреде поступка (неправилно бодовање, 
неједнак третман понуђача, недостатак докумената 
који представљају битан аспект понуде и слично), 
са налогом за њихово отклањање и доношење нових 
одлука о додјели уговора на бази новоутврђених 
чињеница;

- Одлуку којом се одбија приговор због његове 
неоснованости, са навођењем разлога за одбијање 
приговора.

Поступање по приговору ће се провести у скла-
ду са одредбама члана 51. Закона. Овлаштено лице 
је обавезно размотрити приговор и донијети образ-
ложену одлуку, у року од 5 (пет) дана од пријема 
приговора и најкасније наредног радног дана 
обавијестити посносиоца приговора о донесеној од-
луци и истовремено је образложити. Припрема од-
говора на приговор и образложење одлуке задатак 
је Комисије за набавке која је и проводила поступак 
набавке. По пријему копије писмене жалбе подно-
сиоца иста се прослеђује Комисији за провођење 
поступка набавке која записнички утврђује да се 
поступак додјеле уговора обуставља на период од 
5 (пет) дана (осим ако УРЖ не изда другачије пис-
мене инструкције), односно до доношења рјешења 
у другостепеном поступку. Комисија такође при-
према документацију и евентуалне одговоре на 
захтјев другостепеног органа које доставља путем 
надлежне службе.

ОДГОВОРНОСТ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

Члан 44.

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама: 
овлаштене особе уговорног органа и службеници 

који учествују у поступцима набавке, подлијежу 
дужностима, одговорностима и ограничењима која 
су утврђена овим законом и другим законима, као 
правно лице и као одговорна лица.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у Службеном гласнику општине 
Добој.

Ступањем на снагу овог правилника престаје 
да важи Правилник о интерном поступку набавке 
роба, услуга и радова општине Добој (Службени 
гласник општине Добој, број 4/06).

Број: 02-022-1-1697/11.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој: 25.08.2011.             Обрен Петровић, с.р.

304.
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.

Члан 7. Правилника о критеријумима, начину 
и поступку усклађивања и регистрације редова 
вожње аутобуских линија на подручју општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
4/11) мијења се и гласи:

„Приједлози редова вожње који нису утврђени у 
складу са одредбама Закона о превозу у друмском 
саобраћају и овим правилником, прописима из об-
ласти безбједности саобраћаја, минималним вре-
менима вожње и даљинаром, као и редови вожње 
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који нису усклађени са обрасцем из овог правил-
ника.

Редови вожње морају садржавати ознаку „ста-
ница“ или „стајалиште“ са пуним називом, те ре-
дови вожње са битним грешкама, нечитки и небла-
говремено достављени неће се узимати у поступак 
усклађивања и регистрације“.

Члан 2.

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

Број: 02-022-1-1941/2011          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Добој, 19.09.2011. године             Обрен Петровић, с.р.

305.
На основу члана 43. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Р.С.“, 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 Правилник 

о организацији и систематизацији 
радних мјеста у Јавној установи 

„Спортско-рекреациони 
центар Преслица“ Добој

I

Даје се сагласност на Правилник о организацији 
и систематизацији радних мјеста у Ј.У. „Спорт-
ско-рекреациони центар Преслица“ Добој, број: 
165/11-5 од дана 18.05.2011. године.

II

Ова сагласност ће бити објављена у Службеном 
гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-1405/11          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.07.2011. године           Обрен Петровић, с.р.
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III АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

IV ОГЛАСИ

306.
Након сравњења са изворним текстом утврђено 

је да је у Одлуци о измирењу обавеза према ЗП 
„Електро Добој“ АД Добој број 01-013-289/11 од 
30.06.2011. („Службени гласник општине Добој“, 
број: 6/11) учињена техничка грешка, па на осно-
ву члана 166. став 2. Пословника Скупштине оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 10/05 и 9/08), секретар Скупштине општине 
одобрава

ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ 
у Одлуци о измирењу обавеза према 

ЗП „Електро Добој“ АД Добој

У Одлуци о измирењу обавеза према ЗП 
„Електро Добој“ АД Добој број 01-013-289/11 од 

30.06.2011. („Службени гласник општине Добој“, 
број: 6/11), у члану 2, умјесто износа „114.118,93 
КМ“ треба да стоји износ „115.854,69 КМ“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-368/11         СЕКРЕТАР
Добој, 20.09.2011.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
      Миленко Иванчевић,  дипл. правник, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-19/06 од 27.11.2006. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 211/3 упис оснивања Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Југ Богдана број 19, Добој, са 
сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власни-
ка зграде Добој, улица Југ Богдана 19, оснивачи: 
четири етажна 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 Михајловић Бојана, самостално 
и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-19/06
Дана: 27.11.2006. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-21/06 од 26.12.2006. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 212/3 упис оснивања Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Видовданска број: 43 у Добоју 
са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власни-
ка зграде у улици Видовданска број: 43 у Добоју, 
оснивачи: деветнаест етажних власника зграде, 
дјелатност 70320 – управљање зградом за рачун 
етажних власника, иступа у правном промету са-
мостално у оквиру дјелатности, за обавезе одго-
вара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде, заједницу заступају Игњатовић 
Мирко-предсједник Управног одбора и Тодоровић 
Зоран-предсједник Скупштине самостално и без 
ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-21/06
Дана: 26.12.2006. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-25/07 од 23.7.2007 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 225/3 упис оснивања Заједнице етажних влас-
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ника зграде у улици Краља Драгутина број 16 и 18 
са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде Добој, улица Краља Драгутина 16 и 18, ос-
нивачи: пет етажних власника зграде, дјелатност 
70320 – управљање зградом за рачун етажних влас-
ника, иступа у правом промету самостално у окви-
ру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до ви-
сине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде, 
заједницу заступа Мишић Михајло, предсједник 
ЗЕВ-а,  самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-25/07
Дана: 23.08.2007. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-29/07 од 3.10.2007. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 226/3 упис оснивања Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Николе Пашића 43 Добој, са 
сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде Добој, улица Николе Пашића бр. 43, осни-
вачи: четири етажна власника зграде, дјелатност 
70320 – управљање зградом за рачун етажних влас-
ника, иступа у правном промету самостално у ок-
виру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до ви-
сине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде, 
заједницу заступа Пеулић Љубинка – предсједник 
Заједнице, самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-29/07
Дана: 03.10.2007. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-3/09 од 13.2.2009. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 288/3 упис оснивања Заједнице етажних влас-

ника зграде у улици Војводе Мишића „Сунчана па-
дина“ Л-1 у Добоју са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде у Добоју, улица В. Мишића „Сунчана па-
дина“ Л-1 оснивачи: шеснаест етажних власника 
зграде, дјелатност 70320 – управљање зградом за 
рачун етажних власника, иступа у правом промету 
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одго-
вара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде, заједницу заступају Лазић Ра-
до, предсједник УО самостално и без ограничења, 
и Ђекић Стојка, предсједник ЗЕВ-а, самостално и 
без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-3/09
Дана: 13.02.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу Рјешења број 07-372-1-6/09 од 
2.3.2009 године, извршило је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистар-
ском листу број: 110/2 упис промјене лица овлаш-
тених за заступање Заједнице етажних власника 
зграде у улици Цара Душана број: 45-49. у Добоју, 
са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у 
ул. Цара Душана бр. 45-49, па се из Регистра бри-
ше Цоцић Млађан досадашњи предсједник УО, а 
као ново лице овлаштено за заступање Заједнице 
уписује се Поповић Драган - предсједник УО, за-
ступа заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-6/09
Дана: 02.03.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу Рјешења број 07-372-1-7/09 од 
11.3.2009. године, извршило је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистар-
ском листу број: 83/1 упис промјене лица овлаш-
теног за заступање Заједнице етажних власника 
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зграде у улици Краља Драгутина број: 15 у Добоју 
са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у ул. 
Краља Драгутина бр. 15, па се из Регистра брише 
Симић Борјанка, досадашњи предсједник УО, а 
као ново лице овлаштено за заступање Заједнице 
уписује се Марић Жељко, предсједник УО, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-7/09
Дана: 11.03.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу Рјешења број 07-372-1-11/09 од 
7.5.2009. године, извршило је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистар-
ском листу број: 293/3 упис оснивања Заједнице 
етажних власника зграде у улици Ђенерала Драже 
број: 31-Б у Добоју са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде Добој, улица Ђенерала Драже бр. 31 оснива-
чи: тринаест етажних власника зграде, дјелатност 
70320 – управљање зградом за рачун етажних влас-
ника, иступа у правном промету самостално у ок-
виру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до ви-
сине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде, 
заједницу заступа Ерлетић Предраг, предсједник 
УО, самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-11/09
Дана: 7.5.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-13/09 од 30.4.2009. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 292/3 упис оснивања Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Стефана Првовенчаног број: 
12 у Добоју, са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних влас-
ника зграде Добој, ул. Стефана Првовенчаног бр. 

12, оснивачи: дванаест етажних власника зграде, 
дјелатност 70320 – управљање зградом за рачун 
етажних власника, иступа у правном промету са-
мостално у оквиру дјелатности, за обавезе одго-
вара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трош-
кова одржавања зграде, заједницу заступају 
Гаврић Игор, предсједник УО, самостално и без 
ограничења и Драган Станојевић, предсједник 
ЗЕВ-а, самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-13/09
Дана: 30.4.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-14/09 од 13.5.2009. 
године, извршило је у регистру заједница етаж-
них власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 174/2 упис промјене лица овлаштених 
за заступање Заједнице етажних власника зграде 
у улици Браће Југовића 57 у Добоју са сљедећим 
подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у ул. 
Браће Југовића бр. 57, па се из Регистра брише 
Иличић Предраг, досадашњи предсједник ЗЕВ-а, а 
као ново лице овлаштено за заступање Заједнице 
уписује се Мустајбашић Исмет, предсједник ЗЕВ-а, 
заступа заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-14/09
Дана: 13.5.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-16/09 од 10.6.2009. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском ли-
сту број: 59/1 упис промјене лица овлаштеног за 
заступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Кнеза Лазара број: 1-5 у Добоју са сљедећим 
подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у 
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ул. Кнеза Лазара бр. 1-5, па се из Регистра бри-
ше Вуковић Госто, досадашњи предсједник УО, а 
као нова лица овлаштена за заступање Заједнице 
уписују се Илић Цвијетин, предсједник УО, заступа 
заједницу самостално и без ограничења и Остојић 
Бране, предсједник ЗЕВ-а, заступа заједницу само-
стално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-16/09
Дана: 10.6.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу Рјешења број 07-372-1-17/09 од 
10.6.2009. године, извршило је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистар-
ском листу број: 276/3 упис промјене лица овлаш-
тених за заступање Заједнице етажних власника 
зграде у улици Николе Пашића број 16 у Добоју, са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштених за засту-
пање Заједнице етажних власника зграде у улици: 
Николе Пашића број 16 у Добоју. Из регистра се 
брише Златко Крајина – ранији заступник, а у ре-
гистар се уписују лица овлашћена за заступање: 
Апостоловић Владо и Јанковић Ненад – заступају 
заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-17/09
Дана: 10.6.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-19/09 од 23.6.2009. 
године, извршило је у регистру заједница етаж-
них власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 105/2 упис промјене лица овлаштених 
за заступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Стефана Првовенчаног број: 14-16 у Добоју, 
са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за 
заступање Заједнице етажних власника зграде у 
Добоју, у ул. Стефана Првовенчаног бр. 14-16, па 
се из Регистра брише Антуновић Иван, досадашњи 
предсједник УО, а као нова лица овлаштена за 

заступање Заједнице уписују се: Брестовац Пред-
раг, предсједник УО, заступа заједницу самостално и 
без ограничења, и Грепо Ивица, предсједник ЗЕВ-а, 
заступа заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-19/09
Дана: 23.6.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-28/09 од 11.09.2009. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском ли-
сту број: 299/3 упис оснивања Заједнице етажних 
власника зграде у улици Николе Пашића број 27/2 
у Добоју, са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
у улици Николе Пашића број 27/2 у Добоју, оснива-
чи: петнаест етажних власника зграде, дјелатност 
70320 – управљање зградом за рачун етажних влас-
ника, иступа у правном промету самостално у ок-
виру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до ви-
сине удјела у плаћању трошкова одржавања згра-
де, заједницу заступа: Брајић Вељко, самостално и 
без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-28/09
Дана: 11.9.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-38/09 од 26.11.2009 
године, извршило је у регистру заједница етаж-
них власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 302/4 упис промјене лица овлаштених 
за заступање Заједнице етажних власника зграде 
у улици Војводе Синђелића бб „Зелена зграда“ у 
Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, 
ул. Војводе Синђелића бб „Зелена зграда“, па се 
из Регистра бришу Китић Здравко, досадашњи 
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предсједник Управног одбора, и Јокановић Радојка, 
досадашњи предсједник ЗЕВ-а, а као нова ли-
ца овлаштена за заступање Заједнице уписују 
се Трифуновић Мићо, предсједник УО, заступа 
Заједницу самостално и без ограничења, и Караћ 
Љиљана, предсједник ЗЕВ-а, заступа Заједницу са-
мостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-38/09
Дана: 26.11.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу Рјешења број 07-372-1-39/07 од 
7.12.2009. године, извршило је у регистру заједница 
промјене лица овлаштеног за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Војводе Мишића 
бб Л-Б у Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици Војводе 
Мишића бб Л-Б у Добоју. Из регистра се брише 
ранији заступник: Малиновић Милорад, а у реги-
стар се уписује лице овлаштено за заступање: Јовић 
Ненад – предсједник Управног одбора – заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-39/09
Дана: 7.12.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-40/09 од 11.12.2009. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 303/4 упис оснивања Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Југ Богдана број 79 у Добоју, 
са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде Добој, ул. Југ Богдана бр. 79, оснивачи: чет-
рнаест 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 Дрљић Љубо, предсједник УО, 
самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-40/09
Дана: 11.12.2009. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-4/10 од 09.03.2010. 
године, извршило је у регистру заједница етаж-
них власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 33/1 упис промјене лица овлаштених 
за заступање Заједнице етажних власника зграде 
у улици Ђенерала Драже број: 33-37 у Добоју са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, ул. Ђ. 
Драже бр. 33-37, па се из Регистра брише Ковачевић 
Милева, досадашњи предсједник УО, а као нова 
лица овлаштена за заступање Заједнице уписују 
се Максимовић Биљана, предсједник ЗЕВ-а, за-
ступа Заједницу самостално и без ограничења, и 
Митровић Мирослав, предсједник УО, заступа 
Заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-4/10
Дана: 9.3.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-5/10 од 18.03.2010. 
године, извршило је у регистру заједница етаж-
них власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 246/3 упис промјене лица овлашћених 
за заступање етажних власника зграде у улици Југ 
Богдана 20-А Добој са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, ул. 
Југ Богдана бр. 20-А, па се из Регистра брише 
Грујић Драган, досадашњи предсједник ЗЕВ-а, а 
као ново лице овлаштено за заступање Заједнице 
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уписују се Лукић Весна, предсједник ЗЕВ-а, засту-
па Заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-5/10
Дана: 18.3.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-6/10 од 26.03.2010. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском ли-
сту број: 21/1 упис промјене лица овлаштеног за 
заступање Заједнице етажних власника стамбене 
зграде улаз Ц-4/32 и пословних простора на бр 32, 
32-Д, 32-Е у улици В. Мишића Добој, са сљедећим 
подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника стамбене зграде улаз 
Ц-4/32 и пословних простора на броју 32, 32-Д, 32-
Е у улици Војводе Мишића Добој. Из регистра се 
брише Ђукић Драго – ранији заступник, а у ре-
гистар се уписује лице овлашћено за заступање: 
Никић Никола – заступа заједницу самостално и 
без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-6/10
Дана: 26.3.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-7/10 од 06.04.2010. 
године, извршило је у регистру заједница промјену 
лица овлашћеног за заступање Заједнице етажних 
власника зграде у улици Цара Душана број 9 у 
Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за 
заступање Заједнице етажних власника зграде у 
Добоју, у улици Цара Душана бр. 9, па се из Реги-
стра брише Милкановић Владимир, досадашњи 
предсједник ЗЕВ-а, а као ново лице овлаштено за 
заступање Заједнице уписује се: Субашић Муха-
рем, предсједник ЗЕВ-а, заступа заједницу само-
стално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-7/10
Дана: 6.4.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-9/10 од 14.04.2010. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 308/04 упис оснивања Заједнице етажних 
власника зграде у улици Карађорђева број 32 у 
Добоју са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде у улици Карађорђева број 32 у Добоју, ос-
нивачи: тридесетосам етажних власника зграде, 
дјелатност 70320 – управљање зградом за рачун 
етажних власника, иступа у правном промету са-
мостално у оквиру дјелатности, за обавезе одго-
вара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде, заједницу заступају Бјелац Ми-
ле и Гојић Мирко, самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-9/10
Дана: 14.4.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-8/10 од 13.04.2010. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 307/4 упис оснивања Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Николе Пашића „Прогрес 2“ 
Л/2 Добој са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде Добој, улица Николе Пашића „Прогрес 2“ 
Л-2, оснивачи: деветнаест етажних власника згра-
де, 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 видине удјела у плаћању трошко-
ва одржавања зграде, заједницу заступају: Божић 
Јасминка - предсједник УО, самостално и без 
ограничења и Милкановић Владимир - члан УО, 
самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-8/10
Дана: 13.4.2010. године
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ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-10/10 од 21.04.2010 
године, извршило је у регистру заједница етаж-
них власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 243/3 упис промјене лица овлаштених 
за заступање Заједница етажних власника зграде 
у улици Цара Душана 19, Добој са сљедећим по-
дацима:

Врши се промјена лица овлаштених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у 
улици Цара Душана бр. 19, па се из Регистра бри-
шу Жужа Грујо, досадашњи предсједник ЗЕВ-а, и 
Марковић Недељко, досадашњи предсједник УО, а 
као нова лица овлаштена за заступање Заједнице 
уписују се: Стојановић Лидија, предсједник УО, 
заступа Заједницу самостално и без ограничења, и 
Жужа Грујо, предсједник ЗЕВ-а, заступа Заједницу 
самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-10/10
Дана: 21.4.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-11/10 од 23.04.2010. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 309/4 упис оснивања Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Краља Драгутина број 10 у 
Добоју са сљедећим подацима:

Издваја се Заједница етажних власника зграде 
у ул. Краља Драгутина 10 из Добоја из Заједнице 
етажних власника зграде у ул. Краља Драгутина 
8-12 из Добоја, оснивачи: девет етажних власника 
зграде, дјелатност 70320 – управљање зградом за 
рачун етажних власника, иступа у правном проме-
ту самостално у оквиру дјелатности, за обавезе од-
говара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде, заједницу заступа Пеулић Дејан, 
предсједник ЗЕВ-а, самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-11/10
Дана: 23.4.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-12/10 од 23.04.2010. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 310/4 упис оснивања Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Краља Драгутина број 12 у 
Добоју са сљедећим подацима:

Издваја се Заједница етажних власника зграде 
у ул. Краља Драгутина 12 из Добоја из Заједнице 
етажних власника зграде у ул. Краља Драгутина 
8-12 из Добоја, оснивачи: седам етажних власника 
зграде, дјелатност 70320 – управљање зградом за 
рачун етажних власника, иступа у правном про-
мету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе 
одговара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде, заједницу заступа Андрић Млађен 
предсједник ЗЕВ-а, самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-12/10
Дана: 23.4.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-13/10 од 01.06.2010. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 311/4 упис оснивања Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Николе Пашића бб „Прогрес 
1“ у Добоју са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде Добој, улица Николе Пашића бб „Прогрес 
1“, оснивачи: деветнаест етажних власника зграде, 
дјелатност 70320 – управљање зградом за рачун 
етажних власника, иступа у правном промету са-
мостално у оквиру дјелатности, за обавезе одго-
вара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трош-
кова одржавања зграде, заједницу заступају: 
Костић Жељко, предсједник УО, самостално и без 
ограничења и Савић Владо, предсједник ЗЕВ-а, са-
мостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-13/10
Дана: 1.6.2010. године
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ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-14/10 од 08.06.2010. 
године, извршило је у регистру заједнице етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском ли-
сту број: 194/2 упис промјене лица овлаштених за 
заступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Кнеза Милоша број: 30 а, б, ц, у Добоју, са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за 
заступање Заједнице етажних власника згра-
де у Добоју, у улици Кнеза Милоша бр. 30 а, б, 
ц, па се из Регистра бришу Зеленковић Драган, 
досадашњи предсједник ЗЕВ-а и Видаковић Ми-
ленко, досадашњи предсједник УО, а као ново 
лице овлаштено за заступање Заједнице уписује 
се Благојевић Драгољуб, предсједник УО, заступа 
Заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-14/10
Дана: 8.6.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне посло-

ве Добој на основу Рјешења број: 07-372-1-15/10 
од 27.07.2010. године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број: 58/1 упис промјене ли-
ца овлашћених за заступање Заједнице етажних 
власника зграде у улици Ђенерала Драже број 31 у 
Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у 
улици Ђенерала Драже бр. 31, па се из Регистра 
брише Савић Марко, досадашњи предсједник УО, 
а као ново лице овлаштено за заступање Заједнице 
уписује се Савић Данијел, предсједник УО, заступа 
Заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-15/10
Дана: 27.7.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-18/10 од 17.08.2010. 

године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском ли-
сту број: 315/4 упис издвајања Заједнице етажних 
власника зграде у улици Краља Петра 1. број 6-8 у 
Добоју са сљедећим подацима:

Издваја се Заједница етажних власника зграде 
у ул. Краља Петра I бр. 6-8 из Добоја из Заједнице 
етажних власника зграде у ул. Краља Петра I бр. 
2-8 из Добоја, оснивачи: тринеаст етажних власни-
ка зграде, дјелатност 70320 – управљање зградом за 
рачун етажних власника, иступа у правном проме-
ту самостално у оквиру дјелатности, за обавезе од-
говара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трош-
кова одржавања зграде, заједницу заступају 
Симић Нада, предсједник ЗЕВ-а, самостално и без 
ограничења и Јотић Данијела, предсједник УО, са-
мостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-18/10
Дана: 17.8.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне посло-

ве Добој на основу Рјешења број: 07-372-1-16/10 
од 10.08.2010. године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 312/4 упис оснивања 
Заједница етажних власника зграде у улици Ни-
коле Тесле број 59 у Добоју са сљедећим подаци-
ма:

Назив и сједиште: Оснива се Заједница етаж-
них власника зграде Добој, улица Николе Тесле 
бр. 59, оснивачи: пет етажних власника зграде, 
дјелатност 70320 – управљање зградом за рачун 
етажних власника, иступа у правном промету са-
мостално у оквиру дјелатности, за обавезе одго-
вара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трош-
кова одржавања зграде, заједницу заступа 
Васиљевић Марко, предсједник ЗЕВ-а, самостал-
но и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-16/10
Дана: 10.8.2010. године
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ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-21/10 од 18.08.2010. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 316/4 упис оснивања Заједница етажних влас-
ника зграде, улица Милоша Обилића број 43, Добој 
са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде, улица Милоша Обилића број 43 у Добоју, 
оснивачи: три етажна власника зграде, дјелатност 
70320 – управљање зградом за рачун етажних влас-
ника, иступа у правном промету самостално у ок-
виру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до ви-
сине удјела у плаћању трошкова одржавања згра-
де, заједницу заступа Савић Жељко, самостално и 
без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-21/10
Дана: 18.8.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-22/10 од 24.08.2010. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском ли-
сту број: 91/1 упис престанка Заједнице етажних 
власника зграде у улици Краља Петра 1. број 2-8 у 
Добоју са сљедећим подацима:

По издвајању Заједнице етажних власника 
зграде у улици Краља Петра 1. број 2-4 у Добоју 
и издвајању Заједнице етажних власника зграде у 
улици Краља Петра 1. број 6-8 у Добоју престаје 
Заједница етажних власника зграде у улици Краља 
Петра 1. број 2-8 у Добоју.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-22/10
Дана: 24.8.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-23/10 од 24.08.2010. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском ли-

сту број: 317/4 упис издвајања Заједнице етажних 
власника зграде у улици Краља Драгутина број 8 у 
Добоју са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Издваја се Заједница етажних 
власника зграде Добој, улица Краља Драгутина бр. 
8 из Заједнице етажних власника у ул. К. Драгу-
тина бр. 8-12. Оснивачи: седам етажних власника 
зграде, дјелатност 70320 – управљање зградом за 
рачун етажних власника, иступа у правном проме-
ту самостално у оквиру дјелатности, за обавезе од-
говара цјелокупном имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошко-
ва одржавања зграде. Заједницу заступа Ђурковић 
Цвијета, предсједник ЗЕВ-а, самостално и без 
ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-23/10
Дана: 24.8.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-24/10 од 26.08.2010. 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 43/1 упис престанка Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Краља Драгутина број: 8-12 у 
Добоју са сљедећим подацима:

По издвајању Заједнице етажних власника згра-
де у улици Краља Драгутина број 10 у Добоју, 
издвајању Заједнице етажних власника згра-
де у улици Краља Драгутина број 12 у Добоју и 
издвајању Заједнице етажних власника зграде у 
улици Краља Драгутина број 8 у Добоју престаје 
Заједница етажних власника зграде у улици Краља 
Драгутина број 8-12 у Добоју.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-24/10
Дана: 26.8.2010. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-16/11 од 09.06.2011. 
године, извршило је у регистру заједница етаж-
них власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 273/3 упис промјене лица овлаштеног 
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за заступање Заједнице етажних власника зграде 
у улици Кнеза Милоша број: 40 Л-3/5 у Добоју са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици Кне-
за Милоша број: 40 Л-3/5 у Добоју. Из регистра се 
брише ранији заступник: Поповић Александар, а у 
регистар се уписује лице овлаштено за заступање: 
Милинковић Зоран – предсједник Управног одбора 
– заступа заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-16/11
Дана: 9.6.2011. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-18/11 од 27.06.2011. 
године, извршило је у регистру заједница етаж-
них власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 334/4 упис промјене лица овлашћених 
за заступање Заједнице етажних власника стамбе-
не зграде у улици Југ Богдана 85/Л-13 у Добоју са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за 
заступање Заједнице етажних власника зграде 
у Добоју, ул. Ј. Богдана бр. 85/Л-13, па се из Реги-
стра бришу Микеревић Милутин, предсједник УО 
и Јанковић Свето, а као нова лица овлаштена за 
заступање Заједнице уписују се Максимовић Симо 

предсједник УО, заступа Заједницу самостално и 
без ограничења и Вујић Александар, предсједник 
Скупштине, заступа Заједницу самостално и без 
ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-18/11
Дана: 27.6.2011. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 

на основу Рјешења број 07-372-1-21/11 од 06.07.2011 
године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском ли-
сту број: 09/1 упис промјене лица овлашћеног за 
заступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Немањина број 56 у Добоју са сљедећим по-
дацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за 
заступање Заједнице етажних власника зграде 
у Добоју, ул. Немањина бр. 56, па се из Регистра 
брише Џанановић Неџад, предсједник Заједнице, а 
као ново лице овлаштено за заступање Заједнице 
уписује се Међугорац Милка, предсједник Скуп-
штине заједнице, заступа Заједницу самостално и 
без ограничења.

Општина Добој – Одјељење  
за стамбено–комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-21/11
Дана: 6.7.2011. године
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