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БРОЈ 7
ДОБОЈ,

30. НОВЕМБАР 2010. ГОДИНЕ

Godi{wa pretplata 100 KM
Cijena jednog primjerka 10 KM

@iro ra~un KM 5620050000157390
NLB Razvojna banka

Vrsta prihoda 729124
Buxetska organizacija 9999999

--- Op{tina Doboj ---

OP[TINE DOBOJ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
215.
На основу члана 15. Закона о грађевинском 

земљишту РС („Службени гласник РС“, број: 112/06) 
члана 30. Статута општине Добој („Службени глас-
ник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) члана 4. Пра-
вилника о поступку јавног надметања за продају 
грађевинског земљишта у државној својини („Служ-
бени гласник РС“, број: 14/07), члана 129. Послов-
ника Скупштине општине Добој „Службени глас-
ник општине Добој”, број: 10/05 и 9/08), процјене 
вриједности Пореске управе – Подручна јединица 
Добој, Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној 24.11.2010. године, доноси

О Д Л У К У 
о начину и условима јавне 

продаје неизграђеног земљишта 
у државној својини

I

Под условом и на начин регулисан овом Одлу-
ком провешће се лицитацијом продаја неизграђеног 
земљишта у државној својини 

К.ч. 2453/3 п.л. 1427 Трново поље њива 5. класе 
површине 1.197 м2, Трново поље 6. класе површине 
1.687 м2 КО Которско.

II

Почетна цијена земљишта из тачке 1. ове Одлу-
ке износи 8,50 КМ.

III

За учешће у поступку лицитације учесник је 
дужан уплатити износ од 10% од продајне цијене 

на жиро рачун продавца број: 562-005-0000-1573-90, 
врста прихода: 722412 - накнада за излицитирано 
земљиште.

IV

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

V

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

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-374/10               ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
         Здравко Петровић, дипл. ек., с.р.

216.
На основу члана 15. Закона о грађевинском 

земљишту РС („Службени гласник РС“, број: 
112/06) члана 30. Статута општине Добој („Служ-
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бени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) 
члана 4. Правилника о поступку јавног надметања 
за продају грађевинског земљишта у државној 
својини („Службени гласник РС“, број: 14/07), чла-
на 129. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 
и 9/08), процјене вриједности земљишта Пореске 
управе – Подручна јединица Добој, Скупштина 
општине Добој на сједници одржаној 24.11.2010. 
године, доноси

О Д Л У К У 
о начину и условима јавне 

продаје неизграђеног земљишта 
у државној својини

I

Под условом и на начин регулисан овом Одлу-
ком провешће се лицитацијом продаја неизграђеног 
земљишта у државној својини

- К.ч. 1381 површине 1857 м2 и 382 м2 и к.ч. 1382 
површине 3718 м2 а што укупно износи 5957 м2 КО 
Станић Ријека.

II

Почетна цијена земљишта из тачке 1. ове Одлу-
ке износи 10,00 КМ.

III

За учешће у поступку лицитације учесник је ду-
жан уплатити износ од 10% од продајне цијене на 
жиро рачун продавца број: 562-005-0000-1573-90, 
врста прихода: 722412 - накнада за излицитирано 
земљиште.

IV

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

V

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

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-375/10      ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

217.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 
18/06), члана 30. и 66. Статута општине Добој („Сл. 
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и чла-
на 130. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Сл. гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), 
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној 
24.11.2010. године, доноси

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

поступку, условима и начину давања 
у закуп и привремено коришћење 

земљишта, јавних површина, 
пословних простора и гаража

Члан 1.

У члану 4. Одлуке иза става 1. додаје се нови став 
који гласи: „Кад су у питању удружења грађана и 
непрофитне организације одлуку о условима и на-
чину давања у закупо по приједлогу начелника оп-
штине доноси Скупштина општине.“

Члан 2.

У члану 6. Одлуке о поступку, условима и на-
чину давања у закуп и привремено коришћење 
земљишта, јавних површина, пословних простора 
и гаража („Сл. гласник општине Добој“, број: 6/08 
и 2/10) иза става 2. додаје се став 3. који гласи: „Ос-
новица за израчунавање почетне цијене закупа за 
удружења грађана и непрофитне организације из-
носи 0,10 КМ/м2.

Досадашњи став 3. постаје став 4.
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Члан 3.

У члану 7. иза става 3. додаје се нови став који 
гласи: „На захтјев удружења грађана или непро-
фитне организације одлуку о додјели пословног 
простора по приједлогу начелника општине доно-
си Скупштина општине без претходно проведеног 
поступка лицитације, а по цијени утврђеној у чла-
ну 6. ове Одлуке.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-380/10       ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

218.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 20/07), члана 61. Закона о омладинском 
организовању Републике Српске члана 30. Стату-
та општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника 
СО Добој („Службени гласник општине Добој“, 
број: 10/05 и 9/08) Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној 24.11.2010. године, доноси

О Д Л У К У 
о додјели пословног простора 

Омладинском центру

Члан 1.

НВО – Омладинском центру „Искористи дан – 
Carpe Diem“ из Добоја додјељује се на кориштење 
пословни простор у власништву општине Добој у 
Ул. Браће Југовића број 1, површине 168 м2 (под-
румски простор Министарства одбране) као и баш-
та – паркинг који се налази испред улаза наведених 
просторија површине 180 м2.

Члан 2.

Просторије из члана 1. ове Одлуке додјељују се 
на период од 6 година са мјесечном закупнином у 
износу од 0,10 КМ/м2 за пословни простор.

Члан 3.

Овлашћује се начелник општине Добој да 
закључи уговор о закупу пословног простора на 
период од 6 година и утврђеном закупнином од 
0,10 КМ/м2 са НВО – Омладински центар „Искори-
сти дан – Carpe Diem“.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-384/10      ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

219.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Сл. гласник РС“, број. 101/04, 42/05 и 
18/06), члана 30. и 66. Статута општине Добој („Сл. 
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и чла-
на 130. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Сл. гласник општине Добој“, број. 10/05 и 9/08), 
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној 
24.11.2010. године, доноси

О Д Л У К У 
о додјели пословног простора 

Туристичкој организацији

Члан 1.

Овом Одлуком, а у складу са чланом 6. Одлу-
ке о оснивању Туристичке организације општине 
Добој, број: 01-013-371/06 од 17.10.2006. године и 
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању 
Туристичке организације општине Добој, број: 
01-013-564/06 од 28.12.2006. године додјељује се 
Туристичкој организацији општине Добој послов-
ни простор у улици Немањина број 2, укупне повр-
шине 56,42 м2 са подрумским простором површине 
139,30 м2 а за потребе смјештаја исте.

Члан 2.

За додијељени пословни простор закупац ће 
плаћати закупнину у мјесечном износу од 0,10 КМ 
по 1 м2.
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На горе наведени износ закупнине додаће се порез 
на додату вриједност као и друге накнаде које произ-
илазе по основу кориштења пословног простора.

Члан 3.

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

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-381/10              ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
         Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

220.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11 Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) члана 30. став 
1. алинеја 11 Статута општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број. 5/05 и 3/08) и чла-
на 129. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 
и 9/08) Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 24.11.2010. године, донијела је

О Д Л У К У 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 17.616,70 КМ (седамнаестхи љадаше-
стошеснаест КМ и 70/100) Д.о.о. Дугме на име не-
опходног улагања у санацију пословног простора 
у Ул. Цара Душана број 11 у Добоју, који је влас-
ништво општине Добој.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој а теретиће потрошачку јединицу 
0028 140 Одјељење за финансије, економски код 

821 600 под.ек.код 140 004 - средства за инвестици-
оно одржавање и реконструкцију објеката у влас-
ништву општине Добој.

Одобрена средства ће се уплатити на жиро ра-
чун закупопримца Д.о.о. Дугме.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-369/10        ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО
Добој, 24.11.2010. г.    Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

221.
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) члана 30. став 
1. алинеја 11 Статута општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и чла-
на 129. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 
и 9/08) Скупштина општине Добој на сједници 
одржаној дана 24.11.2010. године, донијела је

О Д Л У К У 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава 
у износу од 17.616,70 КМ (седамнаестхи љадаше-
стошеснаест КМ и 70/100) Ковачевић Мири, на име 
неопходног улагања у санацију пословног просто-
ра у Ул. Немањина број 2 у Добоју, који је влас-
ништво општине Добој.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из буџета 
општине Добој а теретиће потрошачку јединицу 
0028 140 Одјељење за финансије, економски код 
821 600 под.ек.код 140 004 - средства за инвестици-
оно одржавање и реконструкцију објеката у влас-
ништву општине Добој.

Одобрена средства ће се уплатити на жиро ра-
чун закупопримца Ковачевић Мире број: 551 004 
0001797098.
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Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-370/10    ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

222.
На основу члана 8. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник РС“, број: 112/06), 
члана 29. Закона о промету непокретности („Служ-
бени гласник РС“, број: 29/94), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05) члана 30. Статута општине 
Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
5/05) и члана 129. Пословника Скупштине општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“, број. 
10/05), Скупштина општине Добој, на сједници 
одржаној дана 24.11.2010. године, донијела је

О Д Л У К У 
о неприхватању понуде

Члан 1.

Не прихвата се понуда Скопљак Сеада за купо-
вину некретнина и то:

- к.ч. 4700/3 КО Добој а што по старом премјеру 
одговара к.ч. 16/9 КО Добој укупне површине 512 м2

која је Скупштини општине Добој понуђена 
по цијени од 5.000,00 КМ за укупну површину 
увећану за обрачунати износ пореза на промет не-
кретнина.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
биће објављена у Службеном гласнику општине 
Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-385/10    ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

223.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148.  Пословника Скуп-
штине општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој», број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине 
Добој, на сједници од  24.  новембра  2010. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Нацрт  Одлуке о  начину плаћања трошкова 

јавне расвјете у мјесним заједницама на подручју 
општине Добој, суштински и формално технички 
је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

2. Задужује се Одјељење за стамбено-кому-
налне послове Добој, да у складу са Одлуком о 
јавним расправама у општини Добој („Сл. гласник 
општине Добој“, број: 1/06.) организује и проведе 
јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије из-
несене на јавној расправи и припреми приједлог 
Одлуке о начину плаћања трошкова јавне расвјете 
у мјесним заједницама на подручју општине Добој.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-365/10    ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

224.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148.  Пословника Скуп-
штине општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој», број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине 
Добој, на сједници од  24.  новембра 2010. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Нацрт  Програма рада Скупштине општине 

Добој за 2011. годину, суштински и формално тех-
нички је прихватљив за даљу скупштинску проце-
дуру.

2. Задужује се Стручна служба  Скупштине 
општине Добој, да у складу са Одлуком о јавним 
расправама у општини Добој („Сл. гласник општи-
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не Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну 
расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене 
на јавној расправи и припреми приједлог Програма 
рада Скупштине општине Добој за 2011. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-366/10    ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

225.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148.  Пословника Скуп-
штине општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој», број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине 
Добој, на сједници од   24.  новембра  2010. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Нацрт Програма уређења градског грађеви-

нског земљишта за 2011. годину, суштински и фор-
мално технички је прихватљив за даљу скупштин-
ску процедуру.

2. Задужује се Одјељење за  просторно уређење 
Добој, да у складу са Одлуком о јавним расправа-
ма у општини Добој („Сл. гласник општине Добој“, 
број: 1/06.) организује и проведе јавну расправу, 
сумира приједлоге и сугестије изнесене на јавној 
расправи и припреми приједлог Програма уређења 
градског грађевинског земљишта за 2011. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-367/10    ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

226.
На основу члана 30. и  66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148.  Пословника Скуп-

штине општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој», број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине 
Добој, на сједници од   24.  новембра  2010. године,  
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Нацрт  Програма  активности рјешавања про-

блематике избјеглог, расељеног становништва и 
повратника  у 2011. години, суштински и формал-
но технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

2. Задужује се Одјељење за обнову и развој 
Добој, да у складу са Одлуком о јавним расправа-
ма у општини Добој („Сл. гласник општине Добој“, 
број: 1/06.) организује и проведе јавну расправу, су-
мира приједлоге и сугестије изнесене на јавној рас-
прави и припреми приједлог Програма  активно-
сти рјешавања проблематике избјеглог, расељеног 
становништва и повратника  у 2011. години.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-368/10    ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

227.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136.  Пословника Скупшти-
не општине Добој («Службени гласник општине 
Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине 
Добој, на сједници од   24. новембра  2010. године,  
д о н о с и 

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

штине Добој у периоду 01.01.2010 – 30.09.2010. го-
дине.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-362/10    ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.
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228.
На основу члана 30. и  66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136.  Пословника Скупштине оп-
штине Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   24.  новембра  2010. године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч A K
1. Усваја се Информација о кориштењу послов-

них простора, гаража и јавних површина у влас-
ништву општине Добој у периоду I-Х  2010. године.

2. Ради инвестиционог улагања у пословне про-
сторе и гараже у власништву општине Добој у буџету 
општине Добој планирати намјенска средства.

  
3. Задужује се Одјељење за инспекцијске и по-

слове комуналне полиције да појача инспекцијски 
надзор и предузме прописане мјере у случају 
неплаћања обавеза на име закупа и бесправног 
кориштења јавних површина. 

4. Задужује се Одјељење за стамбено-комунал-
не послове да и даље прати наплату прихода по 
свим основима те да против свих лица која нере-
довно измирују обавезе припреми приједлоге от-
каза уговора, приједлоге тужби за исељења и  на-
плату дуга те исте достави начелнику општине на 
потпис  и даљи поступак.

5. Овај Закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-372/10    ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

229.
На основу члана 30. и  66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136.  Пословника Скупштине оп-
штине Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   24.  новембра  2010. године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Извјештај о наплати средстава 

на име комуналне накнаде, накнаде за кориштење 

градског грађевинског земљишта, закупа јавних 
површина, пословних простора и гаража у влас-
ништву општине у периоду I-Х  2010. године.

2. Овлашћује се начелник општине да ангажује 
вјештака геодетске струке у циљу идентификације 
некретнина које користе Жељезнице Републике 
Српске, а ради доношења рјешења о утврђивању 
обавеза на име комуналне накнаде и накнаде за 
кориштење грађевинског земљишта. 

3.    Упутити ургенцију Народној скупштини Ре-
публике Српске за давање аутентичног тумачења 
одредби Закона о грађевинском земљишту Репу-
блике Српске („Сл. гласник РС“, број 112/06) веза-
но за питање трајне ренте, а чије је тумачење тра-
жено ранијим актом.  

4. Задужује се Одјељење за стамбено-кому-
налне послове да и даље прати наплату прихода 
по свим основима те да против свих лица која не-
редовно измирују обавезе припреми приједлоге 
оказа уговора, приједлоге тужби за исељења и  на-
плату дуга те исте достави начелнику општине на 
потпис  и даљи поступак.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-363/10    ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

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

прави („Службени гласник РС” број 101/04, 42/05 
и 118/05, 20/07), члана 30. Статута општине Добој 
(Службени гласник општине Добој 5/05 и 3/08)) и 
члана 129. Пословника СО Добој (Службени глас-
ник општине Добој број 10/05 и 9/08) Скупштина 
општине Добој, на сједници од 24.11.2010. године, 
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности начелнику 

за потписивање уговора

I

Овлашћује се начелник општине да закључи 
уговор са НВО - Омладински центар „Искористи 
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Дан - Carpe diem” о преузимању пословног просто-
ра потписивањем Споразума о сарадњи са НВО - 
Омладински центар „Искористи дан - Carpe diem” 
број 02-022-1-2406/10 од 14.09.2010. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у Службеном гласнику општине 
Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-382/10    ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.еk., с.р.

231.
На основу члана 14. Закона о експропријацији 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
112/06), члана 30. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08) и 
члана 136. Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“, број: 10/05 
и 9/08), Скупштина општине Добој, на сједници 
одржаној дана 24.11.2010. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К 
o давању сагласности

I

Скупштина општине Добој сагласна је са по-
ступком утврђивања општег интереса за покретање 
поступка експропријације за потребе изградње 
електроенергетских објеката у сврху побољшања 
квалитетнијег напајања електричном енергијом на 
подручју општине Добој и то:

- прикључни далековод 10 KV и TC 10/0,4 KV 
Сочковац Кечковац у насељу Сочковац КО Сочко-
вац на следећим:

К.ч. 2782/2  к.ч. 1717 к.ч. 1747
К.ч. 416  к.ч. 1728 к.ч. 1746/1
К.ч. 1726  к.ч. 1731 к.ч. 493
К.ч. 294  к.ч. 1736 к.ч. 1752/3
К.ч. 296/2  к.ч. 1723 к.ч. 1751
К.ч. 298  к.ч. 1724 к.ч. 1752/1
К.ч. 292  к.ч. 1725 к.ч. 1752/2
К.ч. 412  к.ч. 1742/1 к.ч. 1760/2
К.ч. 413  к.ч. 1741 к.ч. 1752/4

К.ч. 1718  к.ч. 1787 к.ч. 1596
К.ч. 415  к.ч. 1788 к.ч. 1759
К.ч. 1716  к.ч. 1786 к.ч. 1722

- прикључни далековод 10 KV и TC 10/0,4 KV 
Станари Гостимировићи у насељу Станари КО ста-
нари на следећим:

к.ч. 1675  к.ч. 1711 к.ч. 1716
к.ч. 1767  к.ч. 1715 к.ч. 1717/2
к.ч. 1686  к.ч. 1714 к.ч. 1725
к.ч. 1687  к.ч. 1717/1 к.ч. 1677
к.ч. 1688  к.ч. 1727 к.ч. 1678/1
к.ч. 1695  к.ч. 1710 к.ч. 1678/2

II

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

III

Оваj Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
обја вљивања у Службеном гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-383/10    ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
         Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

232.
На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи («Службени гласник Републике Српске», 
број: 101/04. и 42/05.),  члана 5. Уредбе о давању са-
гласности на цијене одређених производа и услуга 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:41/00) 
члана 30. и члана 66. Статута општине Добој 
(«Службени гласник општине Добој», број:5/05 
и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине оп-
штине Добој («Службени гласник општине Добој 
број: 10/05.и 9/08) Скупштина општине Добој,  на 
сједници одржаној дана 24. новембра 2010. године, 
д  о  н  о  с  и

З А К Љ У Ч А К

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбо-
ра „Градска топлана“ АД Добој  о усклађивању 
цијена  испоруке топлотне енергије број 3449/09 
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од 29.10.2009.год., а која ће се примјењивати од 
01.12.2010. године.

Цијена гријања стамбеног простора прерачу-
ната на 12 мјесеци износи 0,975КМ/м² мјесечно са 
урачунатим ПДВ.

Цијена гријања стамбеног простора прерачу-
ната на 6 мјесеци износи 1,95КМ/м²   мјесечно са 
урачунатим ПДВ.       

Цијена гријања стамбеног  простора за MWh 
прерачуната на 6 мјесеци износи 54,99КМ/MWh са 
урачунатим ПДВ плус 1,05КМ/м² са урачунатим 
ПДВ за инсталисану топлотну снагу, мјесечно.

Цијена гријања пословног простора прерачу-
ната на 12 мјесеци износи 2,93КМ/м² мјесечно са 
урачунатим ПДВ.

Цијена гријања пословног простора прерачуна-
та на 6 мјесеци износи 5,85КМ/м² мјесечно са ура-
чунатим ПДВ.

Цијена гријања пословног простора за MWh 
прерачуната на 6 мјесеци износи 54,99КМ/MWh са 
урачунатим ПДВ плус 2,10КМ/м² са урачунатим 
ПДВ за инсталисану топлотну снагу, мјесечно.

Цијена гријања школског простора и здравстве-
ног простора прерачуната на 12 мјесеци износи 
1,46КМ/м² мјесечно са урачунатим ПДВ.

Цијена гријања школског и   здравственог про-
стора на 6 мјесеци износи 2,93КМ/м² мјесечно са 
урачунатим ПДВ

Цијена гријања школског и здравственог про-
сто ра за MWh прерачуната на 6 мјесеци износи 
54,99КМ/MWh са урачунатим ПДВ плус 1,57КМ/м² 
са урачунатим ПДВ за инсталисану топлотну снагу, 
мјесечно.

II

Тражи се од Надзорног одбора „Градске топла-
не“ да се уз категорије „школских и здравствених 
простора“  обухвате и простори који користе не-
профитне установе, невладине организације и 
удружења грађана.

III

Препоручује се Надзорном одбору „Градске 
топлане“ да сагледа могућност смањења цијене 
гријања за пословне просторе како би се створи-
ли услови за враћање у систем централног гријања 

великих потрошача  и спријечио одлазак нових ко-
рисника.

IV

Препоручује се менаџменту „Градске топла-
не“ АД Добој  да испоштује све законом прописа-
не мјере везане за заштиту човјекове околине од 
аерозагађења и депоновање троске.

V

Овај Закључак  биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-360/10               ПОТПРЕДСЕДНИК
Добој, 24.11. 2010.г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

233.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05, 
118/05), члана 30. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“, број 5/05. и 3/08.), 
члана 129.  Пословника општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“, број 10/05. и 9/08)   
Скупштина општине Добој, на сједници одржаној 
дана 24. новембра 2010. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К 
о регулисању односа између 

општине Добој и  ЈП „Српске шуме“ 
РЈ Шумско газдинство Добој

I

Одобрава се закључивање Споразума о начину 
регулисања међусобних обавеза насталих по осно-
ву експлоатације шуме од стране ЈП „Српске шу-
ме“ и накнаде за уступљено земљиште које општи-
на Добој користи на локалитету Преслица наста-
лог на основу Уговора о преносу права коришћења 
на шумама и земљишту број:  02-022-1-1147/08. 
од 29.04.2008. године и Одлуке Надзорног одбора 
ЈПШ „Шуме РС“ АД Соколац број: НО-263/08. од 
26.03.2008. године.
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II

 Овлашћује се Начелник општине Добој 
да потпише Споразум о начину регулисања 
међусобних обавеза насталих по основу 
експлоатације шуме од стране ЈП „Српске шуме“ 
и накнаде за уступљено земљиште које општина 
Добој користи на локалитету Преслица.

III

Утврђена накнада за изузето земљиште 
измириваће се за период од 01.01.2010. године до 
31.12.2014. године на крају сваке календарске го-
дине у висини која буде одговарала обавезама 
Шумског газдинства Добој за експлоатацију шуме 
на основу члана 89. Закона о шумама („Службени 
гласник Републике Српске“, број:  75/08).

Шумско газдинство Добој се обавезује да на 
крају сваке године за протекли период достави 
Скупштини општине Добој извјештај о правилном 
утрошку средстава.

IV

За праћење реализације међусобних обавеза 
између општине Добој и ЈП Српске шуме РЈ Шум-
ско газдинство Добој задужује се Одјељење за 
финансије општине Добој.

V

Даном доношења овог закључка престаје да ва-
жи Одлука о закључивању споразума о динамици 
плаћања обавеза Шумског газдинства „Добој“ из  
Добоја број: 01-013-357/06.  од 17.10.2006. године.

Овај Закључак објавит ће се у „Службеном глас-
нику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-361/10    ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
         Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

234.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 20/08), члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 
3/08) и члана 129. Пословника о раду Скупшти-
не општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине 
Добој је на сједници одржаној 24.11.2010. године 
донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о стављању ван снаге Рјешења

I

Ставља се ван снаге Рјешење о разрјешењу 
Иванишевић Синише, члана Надзорног одбора ЈП 
Спортско рекреационог центра „Преслица“ број: 
01-013-255/10 од 16.06.2010. године и Рјешење о 
именовању Лазаревић Слободана в.д. члана Над-
зорног одбора ЈП Спортско рекреационог центра 
„Преслица“ број: 01-013-290/10 од 16.06.2010. годи-
не.

II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-371/10     ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

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

прави („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 30. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“, број. 5/05 и 3/08), и 
члана 129. Пословника општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, броЈ. 10/05 и 9/08), Скуп-
штина општине Добој, на сједници одржаној дана 
24.11.2010. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника Комисије

I

Разрјешава се предсједник Комисије за одабир 
корисника помоћи и реконструкције на лични 
захтјев
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Енес Суљкановић, дипл.инж.

II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-378/10     ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

236.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“, број. 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 30. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), и 
члана 129. Пословника општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скуп-
штина општине Добој, на сједници одржаној дана 
24.11.2010. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника Комисије

I

Именује се предсједник Комисије за одабир ко-
рисника помоћи и реконструкције

Здравко Петровић, дипл. економиста

II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-379/10     ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић дипл.ецц. с.р.

237.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 30. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), и 
члана 129. Пословника општине Добој („Службени 

гласник општине Добој“, број. 10/05 и 9/08), Скуп-
штина општине Добој, на сједници одржаној дана 
24.11.2010. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Скупштине ЈП 

Дирекције за изградњу и развој града
I

Именује се члан Скупштине ЈП „Дирекције за 
изградњу и развој града“ Добој

Радојчић Радмила, дипл. правник

II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-376/10     ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.

238.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“, борј: 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 30. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), и 
члана 129. Пословника општине Добој („Службени 
гласник општине Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скуп-
штина општине Добој, на сједници одржаној дана 
24.11.2010. године, донијела је

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

Територијалне ватрогасне јединице
I

Именује се в.д. старјешине Територијалне ва-
трогасне јединице

Ратко Трифуновић
II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-377/10     ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 24.11.2010. г.         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          Здравко Петровић, дипл.ек., с.р.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

III ОГЛАСИ

239.
На основу члана 43. став 1. алинеја 14. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 101/04), члан 42. став 1. 
Општег колективног уговора (пречишћен текст) 
и члан 5. Посебног колективног уговора за запо-
слене у области локалне самоуправе у Републици 
Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број. 114/07), Начелник општине Добој (у даљем 
тексту: Послодавац) и Синдикат општинских ор-
гана управе општине Добој (у даљем тексту: Син-
дикат), доносе

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ 
ПОЈЕДИНАЧНОГ 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ 
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Члан 1.

Члан 18. став 1. тачка 1. Појединачног ко-
лективног уговора за запослене у општинској 
Административној служби општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“, број: 2/08 и 4/08), 
мијења се и гласи:

„ – Накнада трошкова превоза у јавном 
саобраћају ради доласка на посао и повратка са по-
сла – у висини пуне цијене превозне карте у јавном 
саобраћају признаје се и исплаћује свим службени-
цима и радницима Административне службе оп-
штине Добој који имају пребивалиште на подручју 
општине Добој или изван подручја општине Добој 
до удаљености од 50 км.

- Исплата накнада трошкова пореза у јавном 
саобраћају из члана 18. став 1. тачка 1 вршиће се 
готовински (исплатом на благајни) или плаћањем 
превозне карте код овлаштеног превозника у 
јавном саобраћају.“

Члан 2.

Ова Измјена и допуна Појединачног колектив-
ног уговора ступа на снагу даном објављивања у 
Службеном гласнику општине Добој.

ПРЕДСЈЕДНИК
СИНДИКАТА ОРГАНА
УПРАВЕ          НАЧЕЛНИК
Стојаковић Зоран, с.р.  Обрен Петровић, с.р.
Број: 47/10             Број: 02-022-1-3072/10
Добој, 09.11.2010. године           Добој, 08.11.2010. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 
на основу Рјешења број: 07-372-1-20/10 од 12.08.2010. 
године, извршило је у Регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 314/4 упис оснивања Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Николе Пашића „Прогрес 2“ 
Л-1 Добој са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власни-
ка зграде Добој, ул. Николе Пашића „Прогрес 2“ 
Л-1, оснивачи: двадесет 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: Куљанин 
Јовица - предсједник УО, самостално и без 

ограничења и Цвијановић Цвијетин - предсједник 
ЗЕВ-а, самостално и без ограничења.

Општина Добој  
 Одјељење за стамбено  комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-20/10
Дана: 12.08.2010. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 
на основу Рјешења број: 07-372-1-17/10 од 11.08.2010. 
године, извршило је у Регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском ли-
сту број: 313/4 упис издвајања Заједнице етажних 
власника зграде у улици Краља Петра I број 2-4 у 
Добоју са сљедећим подацима:

Издваја се Заједница етажних власника зграде 
у ул. Краља Петра I бр.2-4 из Добоја из Заједнице 



Broj 7 Strana  201S L U @ B E N I  G L A S N I K

етажних власника зграде у ул. Краља Петра I бр.2-
8 из Добоја, оснивачи: тринаест 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 заступају: Кузмић 
Љубица - предсједник ЗЕВ-а, самостално и без 
ограничења и Кикић Осман - предсједник УО, са-
мостално и без ограничења.

Општина Добој  
 Одјељење за стамбено  комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-17/10
Дана: 11.08.2010. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 
на основу Рјешења број: 07-372-1-19/10 од 10.08.2010 
године, извршило је у Регистру заједница етаж-
них власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 78/1 упис промјене лица овлашћених 
за заступање Заједнице етажних власника стам-
бене зграде Војводе Степе број 15-19 у Добоју са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштених за 
заступање Заједнице етажних власника стамбене 
зграде у улици Војводе Степе број 15-19 у Добоју. 
Из Регистра се бришу Јованка Митровић и Мило-
ван Перић – ранији заступници, а у Регистар се 
уписују лица овлашћена за заступање: Благојевић 
Боро и Ђурђевић Гордана – заступају заједницу са-
мостално и без ограничења.

Општина Добој  
 Одјељење за стамбено  комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-19/10
Дана: 10.08.2010. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 
на основу Рјешења број: 07-372-1-25/10 од 14.09.2010 
године, извршило је у Регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском ли-
сту број: 253/3 упис промјене лица овлашћених 
за заступање Заједнице етажних власника згра-
де у улици Карађорђева број: 48 Л1 у Добоју са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштених за 
заступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Карађорђева 48 Л1. Из Регистра се брише 
Бабић Драган – ранији заступник, а у Регистар 
се уписује лице овлашћено за заступање: Ерић 
Данијела – предсједник Управног одбора, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој  
 Одјељење за стамбено  комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-25/10
Дана: 14.09.2010. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 
на основу Рјешења број: 07-372-1-26/10 од 15.09.2010 
године, извршило је у Регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском ли-
сту број: 318/4 упис промјене лица овлашћеног за 
заступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Стефана Првовенчаног број 22 у Добоју са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, ул.С. 
Првовенчаног бр. 22. па се из Регистра бришу Алић 
Мирвета и Ристић Владо, а као нова лица овлаш-
тена за заступање Заједнице уписују се Палексић 
Младен - предсједник ЗЕВ-а, заступа Заједницу 
самостално и без ограничења и Ружела Горан - 
предсједник УО, заступа Заједницу самостално и 
без ограничења.

Општина Добој  
 Одјељење за стамбено  комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-26/10
Дана: 15.09.2010. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 
на основу Рјешења број: 07-37-1-27/10 од 16.09.2010 
године, извршило је у Регистру заједница етаж-
них власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 278/3 упис промјене лица овлаштених 
за заступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Видовданска број: 18 у Добоју са сљедећим 
подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, ул. 
Видовданска бр.18 па се из Регистра бришу Лукић 
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Госпава и Куртовић Раде, а као нова лица овлаш-
тена за заступање Заједнице уписују се Пијуновић 
Драго - предсједник ЗЕВ-а, заступа Заједницу 
само стално и без ограничења и Божић Госпава - 
предсједник УО, заступа Заједницу самостално и 
без ограничења.

Општина Добој  
 Одјељење за стамбено  комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-27/10
Дана: 16.09.2010. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 
на основу Рјешења број: 07-372-1-28/10 од 21.10.2010 
године, извршило је у Регистру заједница етаж-
них власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 180/2 упис промјене лица овлаштених 
за заступање Заједнице етажних власника згра-
де у улици Краља Драгутина број: 5 и 7 Добој са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, ул. 
Краља Драгутина бр.5-7 па се из Регистра брише 
Тодоровић Драженко - предсједник УО а као ново 
лице овлаштено за заступање Заједнице уписује 
се Ристић Здравко - предсједник УО, заступа 
Заједницу самостално и без ограничења.

Општина Добој  
 Одјељење за стамбено  комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-28/10
Дана: 21.10.2010. године

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој 
на основу Рјешења број 07-372-1-29/10 од 21.10.2010 
године, извршило је у Регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 319/4 упис оснивања Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Југ Богдана број 77 у Добоју, 
са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде Добој, ул. Југ Богдана бр.77, оснивачи: шес-
наест етажних власника зграде, дјелатност 70320 
– управљање зградом за рачун етажних власника, 
иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, а за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде, заједницу заступају: Љубичић Дејан - 
предсједник УО, самостално и без ограничења и 
Пијуновић Дарко - предсједник ЗЕВ-а, самостално 
и без ограничења.

Општина Добој  
 Одјељење за стамбено  комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-29/10
Дана: 21.10.2010. године
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Оснивач и издавач листа  “Службени гласник општине Добој” је Општина Добој, тел. (053) 242-153,  
факс (053) 242-258. “Службени гласник општине Добој” излази по потреби на српском језику, 
ћириличним писмом, ијекавског изговора у тиражу око 100 примјерака. Главни и одговорни уред-
ник Миленко Иванчевић. Редакцијски одбор: Славица Живковић, Миленко Ђукановић и Џевад 
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под редним бројем 143.
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