СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ДОБОЈ

БРОЈ 10

29. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

Годишња претплата 100 КМ
Цијена једног примјерка 10 КМ
Жиро рачун КМ 5620050000157390
НЛБ Развојна банка
Врста прихода 729124
Буxетска организација 9999999
--- Град Добој ---

						

I АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр.
40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05,118/05
и 98/13) и члана 33. Статута града Добој („Службени
гласник града Добој“ бр. 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина
града Добој, је на сједници одржаној 28. децембра 2015.
године, донијела

ОДЛУКУ
о утврђивању нацрта
регулационог плана
„Средњошколски центар
- Усора“ Добој
Члан1.
Утврђује
се
нацрт
регулационог плана
„Средњошколски центар - Усора“ Добој (у даљем тексту: Нацрт Плана).
Члан 2.
Утврђени Нацрт Плана ставља се на јавни увид од
04.01.2015. – 03.02.2016. године.
Члан 3.
Нацрт
плана биће изложен у просторијама
Одјељења за просторно уређење и носиоца израде плана „Добојинвест“ а.д. Добој у времену од 7-15 часова.
Примједбе на Нацрт Плана могу се уписати у књигу
примједби у Одјељењу за просторно уређење или доставити писмено.

Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта Плана
биће обавијештена јавност на начин прописан чланом
47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 40/13).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-462/15
Добој: 28.12.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр.
40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05,118/05
и 98/13) и члана 33. Статута града Добој („Службени
гласник града Добој“ бр. 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина
града Добој, је на сједници одржаној 28 децембра 2015.
године, донијела

ОДЛУКУ
о утврђивању нацрта измјене дијела
регулационог плана „Центар“
Добој- ревизија
(тужилаштво)
Члан1.
Утврђује се нацрт измјене дијела регулационог
плана „Центар“ Добој - ревизија (у даљем тексту: Нацрт
Плана).

Страна 2

Члан 2.

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

Члан 2.

Број 10

Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни увид од
04.01.2015. – 03.02.2016. године.

Утврђени нацрт плана ставља се на јавни увид од
04.01.2015. – 03.02.2016. године.

Члан 3.

Члан 3.

Нацрт
плана биће изложен у просторијама
Одјељења за просторно уређење и носиоца израде плана „Добојинвест“ а.д. Добој у времену од 7-15 часова.
Примједбе на нацрт плана могу се уписати у књигу
примједби у Одјељењу за просторно уређење или доставити писмено.

Нацрт
плана биће изложен у просторијама
Одјељења за просторно уређење и носиоца израде плана „Добојинвест“ а.д. Добој у времену од 7-15 часова.
Примједбе на нацрт плана могу се уписати у књигу
примједби у Одјељењу за просторно уређење или доставити писмено.
Члан 4.

Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана
биће обавијештена јавност на начин прописан чланом
47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 40/13).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

О мјесту, времену и начину излагања нацрта плана
биће обавијештена јавност на начин прописан чланом
47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 40/13).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-464/15
Добој: 28.12.2015. године

Број: 01-013-463/15
Добој: 28.12.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр.
40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05,118/05
и 98/13) и члана 33. Статута града Добој („Службени
гласник града Добој“ бр. 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина
града Добој, је на сједници одржаној 28. децембра 2015.
године, донијела

ОДЛУКУ
о утврђивању нацрта измјене дијела
регулационог плана „Центар“
Добој- ревизија
(блок 6. Центар за културу)
Члан1.
Утврђује се нацрт измјене дијела регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 6. (у даљем тексту:
Нацрт плана).

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 35 став 1. члана 40. став 1. и члана 52. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13),
члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина
града Добој je на сједници одржаној 28. децембра
2015. године, донијела

ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
регулационог плана
„Центар“ Добој - ревизија, блок 2.
Члан 1.
Приступа се измјени дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 2. (у даљем тексту:
измјена Плана).

Број 10

Члан 2.

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

Подручје за које се врши измјена Плана налази се у
Добоју у улици Карађорђевој а обухвата парцеле означене као: к.ч. 4845, к.ч. 4847, к.ч. 4849, к.ч. 4850, к.ч. 4852,
к.ч.5555/1, к.ч. 5555/2, к.ч. 5556/3 и 5556/1(дио) у К.О. Добој.
Подручје обухвата износи 1,0 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 2016. године.
Члан 5.
На подручју за које се врши измјена Плана планира се изградња стамбено пословних објеката, са припадајућим интерним саобраћајницама, паркинг површинама и зеленилом.

Члан 8.

Страна 3

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење. Носилац израде Плана биће одређен у складу
са процедуром прописаном Законом о јавним набавкама. Град Добој ће закључити уговор са носиоцем израде
планског документа. Инвеститор ће уговорену цијену
за израду планског документа уплатити граду Добој
а град Добој након извршене уплате носиоцу израде у
складу са уговором.
Члан 9.
Скупштина Града утврђује нацрт Плана, мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни увид у
трајању од најмање 30. дана.
О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у складу
са одлуком Скупштине Града.
Члан 10.
На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама на нацрт Плана, носилац припреме утврђује приједлог Плана и подноси га
на усвајање и доношење.

За измјену Плана дефинишу се следеће смјернице:

Члан 11.

- План израдити у складу са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13), те другим прописима
из посебних области релевантних за планирање и
уређење простора (саобраћај, снабдијевање водом
и енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита
ваздуха, воде, тла, природних вриједности, културних добара, пољопривредног и шумског земљишта и
других елемената животне средине и др.);
- Приликом израде Плана потребно је водити рачуна
о јавном интересу и општим и посебним циљевима
просторног развоја;
-Носилац израде Плана обавезан је обезбиједити
усаглашеност његове израде са документом просторног уређења ширег подручја, односно да је
у сагласности са важећим планским документом
најближег претходног нивоа.

Сви субјекти планирања дужни су да дају расположиве податке и друге информације неопходне за израду
Плана.
Члан 12.

Члан 6.
Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца израде Плана.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбиједиће подносилац
захтјева за измјену Плана.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-465/15
Добој: 28. 12. 2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

Страна 4
Број 10
С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
На основу члана 43. став1. Закона о уређењу простоЧлан 4.
ра и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
број: 40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града Добој
РЕПУБЛИКА СРПСКА
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
12/14), Скупштина града Добој, на сједници одржаној
28. децембра 2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за праћење
израде измјене дијела
регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија,
блок 2.
Члан1.
Именује се Савјет за праћење израде, измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 2:
1. Мишић Радислав, дипл. инг. арх. предсједник
2. Небојша Марић, дипл. правник, члан
3. Александар Стјепановић, дипл.инг.ел. члан
4. Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан
5. Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан
Члан 2.

Број: 01-013-466/15
Добој: 28.12.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 35 став 1. члана 40. став 1. и члана 52. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13),
члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина
града Добој, је на сједници одржаној
28. децембра
2015. године, донијела

ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија
(блок 5.)

Савјет се именује за:
1. Измјену дијела регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија, блок 2.

Члан 1.
Приступа се измјени дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 5. (у даљем тексту:
измјена Плана).

Члан 3.

Члан 2.

Савјет плана прати израду документа просторног
уређења и заузима стручне ставове према питањима
општег, привредног и просторног развоја територијалне јединице, односно подручја за које се документ доноси, и заузима стручне ставове у погледу рационалности
и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа са документима просторног уређења,
који представљају основу за његову израду, као и усаглашеност документа са одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број: 40/13) и другим прописима заснованим на
закону.

Подручје за које се врши измјена Плана налази се у
Добоју улица Колубарска у Добоју, а обухвата парцелу означену као: к.ч.5345/1 у К.О. Добој.
Подручје обухвата износи 0,5 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 2016. године.
Члан 5.
На подручју за које се врши измјена Плана планира
се изградња паркинга са пратећим инфраструктурним
садржајима за потребе постојећег изграђеног објекта.

Број 10
С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
За измјену Плана дефинишу се следеће смјернице:
- План израдити у складу са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13), те другим прописима
из посебних области релевантних за планирање и
уређење простора (саобраћај, снабдијевање водом
и енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита
ваздуха, воде, тла, природних вриједности, културних добара, пољопривредног и шумског земљишта и
других елемената животне средине и др.);
- Приликом израде Плана потребно је водити рачуна
о јавном интересу и општим и посебним циљевима
просторног развоја;
- Носилац израде Плана обавезан је обезбиједити
усаглашеност његове израде са документом просторног уређења ширег подручја, односно да је
у сагласности са важећим планским документом
најближег претходног нивоа.
Члан 6.
Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца израде Плана.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбиједиће подносилац
захтјева за измјену Плана.
Члан 8.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење. Носилац израде Плана биће одређен у складу
са процедуром прописаном Законом о јавним набавкама. Град Добој ће закључити уговор са носиоцем израде
планског документа. Инвеститор ће уговорену цијену
за израду планског документа уплатити граду Добој
а град Добој након извршене уплате носиоцу израде у
складу са уговором.
Члан 9.
Скупштина Града утврђује нацрт Плана, мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни увид у
трајању од најмање 30. дана.
О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у складу
са одлуком Скупштине Града.
Члан 10.
На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама на нацрт Плана, носилац припреме утврђује приједлог Плана и подноси га
на усвајање и доношење.
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Члан 11.

Сви субјекти планирања дужни су да дају расположиве податке и друге информације неопходне за израду
Плана.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-467/15
Добој: 28.12.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 43. став1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и
12/14), Скупштина града Добој, на сједници одржаној
28. децембра 2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за праћење
израде измјене дијела
регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија,
блок 5.
Члан1.
Именује се Савјет за праћење израде, измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 5:
1. Мишић Радислав, дипл. инг. арх. предсједник
2. Небојша Марић, дипл. правник, члан
3. Александар Стјепановић, дипл.инг.ел. члан
4. Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан
5. Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан
Члан 2.
Савјет се именује за:
1. Измјену дијела регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија, блок 5.
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Члан 3.

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

Савјет плана прати израду документа просторног
уређења и заузима стручне ставове према питањима
општег, привредног и просторног развоја територијалне јединице, односно подручја за које се документ доноси, и заузима стручне ставове у погледу рационалности
и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа са документима просторног уређења,
који представљају основу за његову израду, као и усаглашеност документа са одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број: 40/13) и другим прописима заснованим на
закону.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-468/15
Добој: 28.12.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 35 став 1. члана 40. став 1. и члана 52. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13),
члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина
града Добој на сједници одржаној 28. децембра 2015.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
регулационог плана
„Центар“ Добој - ревизија, блок 7.
Члан 1.
Приступа се измјени дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 7. (у даљем тексту:
измјена Плана).
Члан 2.
Подручје за које се врши измјена Плана налази се у
Добоју у улици Војводе Синђелића а обухвата парцеле означену као: к.ч. 5685/1, к.ч. 5685/2, к.ч. 5686/1 и к.ч.
5687 у К.О. Добој.
Подручје обухвата износи 0,5 ха.

Члан 3.

Број 10

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 2016. године.
Члан 5.
На подручју за које се врши измјена Плана планира се изградња стамбено пословног објекта, у улици
Војводе Синђелића у Добоју.
.
За измјену Плана дефинишу се следеће смјернице:
- План израдити у складу са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13), те другим прописима
из посебних области релевантних за планирање и
уређење простора (саобраћај, снабдијевање водом
и енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита
ваздуха, воде, тла, природних вриједности, културних добара, пољопривредног и шумског земљишта и
других елемената животне средине и др.);
- Приликом израде Плана потребно је водити рачуна
о јавном интересу и општим и посебним циљевима
просторног развоја;
- Носилац израде Плана обавезан је обезбиједити
усаглашеност његове израде са документом просторног уређења ширег подручја, односно да је
у сагласности са важећим планским документом
најближег претходног нивоа.
Члан 6.
Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца израде Плана.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбиједиће подносилац
захтјева за измјену Плана.
Члан 8.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење. Носилац израде Плана биће одређен у складу
са процедуром прописаном Законом о јавним набавкама. Град Добој ће закључити уговор са носиоцем израде
планског документа. Инвеститор ће уговорену цијену
за израду планског документа уплатити граду Добој
а град Добој након извршене уплате носиоцу израде у
складу са уговором.
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Страна 7
С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
3. Александар Стјепановић, дипл.инг.ел. члан
4. Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан
Скупштина Града утврђује нацрт Плана, мје5. Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан
сто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни увид у
трајању од најмање 30. дана.
Члан 2.
О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у складу
са одлуком Скупштине Града.
Савјет се именује за:
1. Измјену дијела регулационог плана „Центар“
Члан 10.
Добој – ревизија, блок 7.
Члан 9.

На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама на нацрт Плана, носилац припреме утврђује приједлог Плана и подноси га
на усвајање и доношење.
Члан 11.
Сви субјекти планирања дужни су да дају расположиве податке и друге информације неопходне за израду
Плана.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-469/15
Добој: 28.12.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 43. став1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и
12/14), Скупштина града Добој, на сједници одржаној
28. децембра 2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за праћење
израде измјене дијела
регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија,
блок 7.
Члан1.
Именује се Савјет за праћење израде, измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 7:
1. Мишић Радислав, дипл. инг. арх. предсједник
2. Небојша Марић, дипл. правник, члан

Члан 3.
Савјет плана прати израду документа просторног
уређења и заузима стручне ставове према питањима
општег, привредног и просторног развоја територијалне јединице, односно подручја за које се документ доноси, и заузима стручне ставове у погледу рационалности
и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа са документима просторног уређења,
који представљају основу за његову израду, као и усаглашеност документа са одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број: 40/13) и другим прописима заснованим на
закону.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-470/15
Добој: 28.12.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић. с.р.

На основу члана 35 став 1. члана 40. став 1. и члана 52. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13),
члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина
града Добој на сједници одржаној 28. децембра 2015.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о приступању изради
регулационог плана,
„Медицинска школа“ Добој
Члан 1.
Приступа се изради регулационог плана „Медицинска школа“ Добој, (у даљем тексту: План).
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Број 10
С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
а град Добој након извршене уплате носиоцу израде у
складу са уговором.
Подручје за које се врши израда Плана налази се у
Члан 9.
Добоју у кругу Медицинске школе у Добоју а обухвата
парцелу означену као: к.ч.3390/1 у К.О. Добој.
Скупштина Града утврђује нацрт Плана, мјеПодручје обухвата износи 1,0 ха.
сто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни увид у
трајању од најмање 30. дана.
Члан 3.
О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у складу
са
одлуком
Скупштине Града.
Саставни дио ове одлуке је графички прилог са уцрЧлан 2.

таном границом обухвата. израде Плана.
Члан 4.

Период за који се утврђују плански параметри је период до 2016. године.
Члан 5.
На подручју за које се врши израда Плана планира
се изградња фискултурне дворане.
За израду Плана дефинишу се следеће смјернице:
- План израдити у складу са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13), те другим прописима
из посебних области релевантних за планирање и
уређење простора (саобраћај, снабдијевање водом
и енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита
ваздуха, воде, тла, природних вриједности, културних добара, пољопривредног и шумског земљишта
и других елемената животне средине и др.);
- Приликом израде Плана потребно је водити рачуна
о јавном интересу и општим и посебним циљевима
просторног развоја;
- Носилац израде Плана обавезан је обезбиједити
усаглашеност његове израде са документом просторног уређења ширег подручја, односно да је
у сагласности са важећим планским документом
најближег претходног нивоа.
Члан 6.
Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца израде Плана.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбиједиће подносилац
захтјева за израду Плана.
Члан 8.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење. Носилац израде Плана биће одређен у складу
са процедуром прописаном Законом о јавним набавкама. Град Добој ће закључити уговор са носиоцем израде
планског документа. Инвеститор ће уговорену цијену
за израду планског документа уплатити граду Добој

Члан 10.
На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама на нацрт Плана, носилац припреме утврђује приједлог Плана и подноси га
на усвајање и доношење.
Члан 11.
Сви субјекти планирања дужни су да дају расположиве податке и друге информације неопходне за израду
Плана.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-471/15
Добој: 28.12.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и
12/14), Скупштина града Добој, на сједници одржаној
28. децембра 2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за праћење
израде регулационог плана
„Медицинска школа“ Добој
Члан1.
Именује се Савјет за праћење израде регулационог
плана „Медицинска школа“ Добој:
1. Мишић Радислав, дипл. инг. арх. предсједник
2. Небојша Марић, дипл. правник, члан
3. Александар Стјепановић, дипл.инг.ел. члан
4. Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан
5. Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан
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Страна 9
С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
винског земљишта у државној својини означеног као
к.ч. број: 181/2 Баре двориште површине 688 м2, уписана у ПЛ број 486 КО Осјечани Доњи (новог премјера), а
Савјет се именује за:
1. Израду регулационог плана „Медицинска што по старом премјеру одговара: к.ч. број: 326/27 Баре
двориште површине 688 м2 уписана у ЗК улошку број
школа“ Добој.
466 КО СП Осјечани Доњи.
Члан 3.
Члан 2.

Савјет плана прати израду документа просторног
уређења и заузима стручне ставове према питањима
општег, привредног и просторног развоја територијалне јединице, односно подручја за које се документ доноси, и заузима стручне ставове у погледу рационалности
и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа са документима просторног уређења,
који представљају основу за његову израду, као и усаглашеност документа са одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број: 40/13) и другим прописима заснованим на
закону.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-472/15
Добој: 28.12.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“ број:
124/08, 58/09 и 95/11), члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број:
20/12), члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ број: 9/12 и 3/14) и Процјене тржишне
вриједности непокретности Пореске управе Републике Српске, ПЈ Добој број: 06/1.04/0801-052-4102/15 од
24.12.2015. године Скупштина града Добој, на сједници
одржаној дана 28. децембра 2015. године доноси:

ОД ЛУКУ
о начину и условима продаје
неизграђеног грађевинског земљишта
у државној својини у
КО Осјечани Доњи
Члан 1.
Под условом и на начин регулисан овом одлуком
провешће се лицитацијом продаја неизграђеног грађе-

Члан 2.
Почетна продајна цјена земљишта из члана 1. ове
одлуке укупно износи 412,80 КМ.
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесник је дужан
уплатити аконтацију у износу од 1.000,00 КМ на на жиро рачун продавца број: 555-008-01240202-37 отворен
код Нове Банке а.д. Бања Лука, накнада за излицитирано земљиште.
Члан 4.
Продајну цијену земљишта из члана 1. ове одлуке,
учесник лицитације са којим ће се закључити уговор
обавезан је уплатити у року од 8 дана након закљученог
поступка лицитације, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 8 дана од дана уплате продајне
цијене о чему ће се сачинити записник о примопредаји.
Члан 5.
Поступак лицитације неизграђеног грађевинског
земљишта у државној својини спровешће Комисија за
спровођење јавног надметања за продају непокретности
у својини Града Добој, коју је именовао овај орган.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-474/15
Добој, 28.12.2015. године.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

					

Страна 10
СЛУЖБЕНИ
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 18/06 и 98/13), члана 33. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и
12/14), члана 146. Пословника Скупштине града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 2/13 и 3/14) и
Одлуке о поступку, условима и начину давања у закуп
и привремено коришћење земљишта, јавних површина, пословних простора и гаража („Службени гласник
општине Добој“ број: 6/08, 2/10 и 7/10), Скупштина града Добој на сједници одржаној дана 01. децембра 2015.
године донијела је :

ОДЛУКУ
о додјели канцеларијског простора
Члан 1.
Републичком заводу за статистику, Одјељење у Добој, додјељује се канцеларијски простор који се налази у власништву града Добој у улици Хиландарска 1, а
састоји се од три просторије, укупне површине од 40,00
м2.
Члан 2.
За додјељени канцеларијски простор закупац ће
плаћати закупнину у мјесечном износу од 0,10 КМ/м2
почев од момента закључивања Уговора о закупу предметног простора.
Члан 3.
Утврђени износ закупнине за канцеларијски простор из члана 1. ове Одлуке увећава се за износ пореза
на додану вриједност те за износ комуналне накнаде и
осталих обавеза које проистичу из важећих законских
прописа.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник града Добој да у складу са одредбама ове Одлуке са закупцем потпише Уговор о закупу којем ће закупнина бити утврђена у складу
са чланом 2. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-426/15.
Добој, 01.12.2015 год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

Број 10
ГЛ АС Н И К
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 33. и 69. Статута града Добој («Службени гласник града Добој», број 9/12, 3/14
и 12/14.), члана 146. Пословника Скупштине града Добој («Службени гласник града Добој», број 2/13. и 3/14.),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној дана 28.
децембра 2015. године д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о позитивном Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора, чији
је саставни дио Извјештај о статусу датих препорука
приликом ревизије Консолидованих финансијских извјештаја Града Добој за 2012. годину број ИП 005-15 од
11.11.2015.године
2. Саставни дио овог Закључка чине Информација о позитивном Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора и Извјештај о статусу препорука из
тачке 1.
3. Задужују се све организационе јединице Градске управе града Добој да препоруке Главне службе за
ревизију јавног сектора дате у Извјештају из тачке 1
проводе континуирано у потпуности.
4. Овај Закључак биће достављен Главној служби
за ревизију јавног сектора, сходно одредбама члана 21.
Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске.
5. Овај Закључак биће објављен у „Службеном
гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013.473/2015
Добој, 28.12. 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р

Број 10
СЛУЖБЕНИ
На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној самоуправи (“Сужбени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске,“ број 68/07), члана 33. став 1. тачка 30. Статута
Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 9/12.
3/14 и 12/14) и члана 192. Пословника Скупштине града
Добој ( Сужбени гласник Града Добој“,број 2/13 и 3/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 28. .децембра 2015. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. директора
ЈЗУ Апотеке
„Јован Јовановић Змај“ Добој

Страна 11
ГЛ АС Н И К
На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној самоуправи (“Сужбени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске,“ број 68/07), члана 33. став 1. тачка 30. Статута
Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 9/12.
3/14 и 12/14) и члана 192. Пословника Скупштине града
Добој ( Сужбени гласник Града Добој“,број 2/13 и 3/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 28. .децембра 2015. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. директора ЈУ
„Дом за старија лица Добој“ Добој

1. Mr. ph.Снежана Мићановић, разрјешава се дужности вршиоца дужности директора ЈЗУ Апотеке „Јован
Јовановић Змај“ Добој

1. Дејан Старчевић, дипломирани економиста , разрјешава се дужности вршиоца
Дужности директора ЈУ „Дом за старија лица Добој“
Добој.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број, 01-013-475/15
Добој, 28.12.2015. године.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

Број, 01-013-477/15
Добој, 28.12.2015. године.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној самоуправи (“Сужбени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске,“ број 68/07), члана 33. став 1. тачка 30. Статута
Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 9/12.
3/14 и 12/14) и члана 192. Пословника Скупштине града
Добој ( Сужбени гласник Града Добој“,број 2/13 и 3/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 28. .децембра 2015. године д о н о с и

На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној самоуправи (“Сужбени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске,“ број 68/07), члана 33. став 1. тачка 30. Статута
Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 9/12.
3/14 и 12/14) и члана 192. Пословника Скупштине града
Добој ( Сужбени гласник Града Добој“,број 2/13 и 3/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 28. .децембра 2015. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора
ЈЗУ Апотеке
„Јован Јовановић Змај“ Добој

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора ЈУ
„Дом за старија лица Добој“ Добој

1. Mr. ph.Маја Иванчевић, именује се за вршиоца
дужности директора ЈЗУ Апотеке „Јован Јовановић
Змај“ Добој

1. Давор Савић, дипломирани економиста , именује
се за вршиоца дужности директора ЈУ „Дом за старија
лица Добој“ Добој.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број, 01-013-476/15
Добој, 28.12.2015. године.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број, 01-013-478/15
Добој, 28.12.2015. године.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.
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