
 

 

I  АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

       На основу члана 47. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 3/16), 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 

Добоја („Службени гласник града Добоја“ бр. 

9/12, 3/14 и 12/14)), Скупштина града Добоја, на 

сједници одржаној     13.  априла  2016. године,  

донијела је 

О Д Л У К У 

о утврђивању нацрта  измјене дијела 

регулационог плана „Центар“ Добој 

ревизија (блок 1А) 

 

Члан 1. 

      Утврђује  се  измјена дијела регулационог 

плана „Центар“ Добој -  ревизија (блок 1А) (у 

даљем тексту: нацрт Плана 

Члан 2. 

      Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид 

од 28.04.2016 – 28.05.2016. 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, 106/15 и 3/16). 

                                  Члан 5. 

        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-118/16                   ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 13.04.2016.године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

     Есмин Махмутовић,с.р                                                                                                                                       

______________________________ 
 

    

 

БРОЈ 2 15.AПРИЛ 2016. ГОДИНЕ 

Годишња претплата 100 КМ 
Цијена једног примјерка 10 КМ 

Жиро рачун КМ 5620050000157390 

НЛБ Развојна банка 
Брста прихода 729124 

Буџетска организација 9999999 

---Град Добој--- 
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    На основу члана 47. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 40/13,106/15 и 3/16), 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 Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“ бр. 9/12, 3/14 и 

12/14), Скупштина града Добоја, на сједници 

одржаној   13.   априла  2016. године,  донијела је 

О Д Л У К У 

о утврђивању нацрта  измјене дијела 

регулационог  плана „Центар“ Добој– 

ревизија 

 

Члан1. 

      Утврђује  се  измјена дијела регулационог 

плана „Центар“ Добој ревизија (у даљем тексту: 

нацрт Плана). 

Члан 2. 

      Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид 

од 28.04.2016 – 28.05.2016. године.    

Члан 3. 

      Нацрт  Плана биће изложен у просторијама 

Одјељења за просторно  уређење  и носиоца 

израде плана ЈУ „Институт за урбанизам, 

грађевинарство и екологију РС“  Бања Лука  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, 106/15 и 3/16). 

Члан 5. 

        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-120/16                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој:13.04.2016.године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                             Есмин Махмутовић,с.р                          

______________________________ 

 

       На основу члана 47. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 3/16), 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 

Добоја („Службени гласник града Добоја“ бр. 

9/12, 3/14 и 12/14)), Скупштина града Добоја, на 

сједници одржаној    13.  априла  2016. године,  

донијела је 

О Д Л У К У 

о утврђивању нацрта  измјене дијела 

регулационог плана „Доњи град“ Добој – 

ревизија (Полицајка) 

 

Члан1. 

      Утврђује  се  измјена дијела регулационог 

плана „Доњи град“ Добој, ревизија (у даљем 

тексту: нацрт Плана). 

Члан 2. 

      Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид 

од 28.04.2016 – 28.05.2016. 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 
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прописан чланом  47. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“  

бр. 40/13, 106/15 и 3/16). 

Члан 5. 

        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-119/16                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој:13.04.2016.године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 

       На основу члана 47. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 3/16), 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 

Добоја („Службени гласник града Добоја“ бр. 

9/12, 3/14 и 12/14)), Скупштина града Добоја, на 

сједници одржаној   13.   априла  2016. године,  

донијела је 

О Д Л У К У 

о утврђивању нацрта  измјене дијела 

регулационо гплана „Центар“ Добој – 

ревизија (блок 5)      

                  

Члан1. 

   Утврђује  се  измјена дијела регулационог плана 

„Центар“ Добој, ревизија (блок 5) (у даљем тексту: 

нацрт Плана). 

Члан 2. 

   Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид 

од 28.04.2016 – 28.05.2016. 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, 106/15 и 3/16). 

Члан 5. 

    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-121/16                  ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                            Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

       На основу члана 52. став 2. и 58. став 2. 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 

3/16) 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 Добоја („Службени гласник града Добоја“ 

број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја 

на сједници одржаној  13.   априла 2016. године 

доноси  

О Д Л У К У 

о  измјени и допуни  Програма мјера и 

активности заутврђивање стања и уређења 

простора 

 

Члан 1. 

        У Програму мјера и активности за 

утврђивање стања и уређења простора 

(„Службени гласник града Добоја“ број:1/16), (у 

даљем тексту: Програм), у дијелу плана израде 
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просторно планске документације, додаје  се тачка  

35 и гласи:  

„ 35. Израда  регулационог плана „Стари мост “ 

Добој,       

          Рок израде: 6 мјесеци“ 

Члан 2. 

   Остали дијелови Програма  из члана 1. ове 

Одлуке остају непромијењени. 

Члан 3. 

    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-122/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  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, 106/15 и 3/16), 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 Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“ број: 9/12, 3/14 

и 12/14), Скупштина града Добоја на сједници 

одржаној        13. априла  2016. године,  донијела је 

О Д Л У К У                                                                      

о приступању изради регулационог 

плана„Стари мост“ Добој 

 

Члан 1. 

       Приступа се изради регулационог плана 

„Стари мост“ Добој (у даљем тексту:  План). 

 

 

Члан 2. 

        Подручје за које се врши израда Плана 

обухвата простор који се налази између 

магистралног пута М17 и ријеке Босне , срушеног 

старог моста и новог моста у Добоју, а обухвата 

парцеле означене као: к.ч.5118, к.ч. 5119, к.ч. 

5120, к.ч. 5121, к.ч. 5122, к.ч. 5123, к.ч. 1566, к.ч. 

1565/1, к.ч.1567, к.ч. 1568, к.ч. 1563/3, к.ч. 1555 и 

к.ч. 1556(нови премјер)  у  К.О. Добој.   

Подручје обухвата износи 3,96 ха. 

Члан 3. 

      Саставни дио ове одлуке је графички прилог са 

уцртаном границом обухвата израде Плана. 

Члан 4. 

      Плански период у смислу члана 40. став 3. под 

в.Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

40/13, 106/15 и 3/16) је 10 годинa.  

Члан 5. 

       На подручју за које се врши израда Плана, 

планира се задржавање постојећих објеката и  

изградња  два нова пословна објекта. 

За измјену  Плана дефинишу се следеће 

смјернице: 

- План израдити у складу са одредбама Закона 

о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 40/13,106/16 и 

3/16), 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 
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документом просторног уgређења 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 

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. 

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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-116/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 

       На основу члана 43. став1. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 3/16), 

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 Добоја („Службени гласник града Добоја“ 

број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја, 

на сједници одржаној  13. априла 2016. године, 

донијела је   

О Д Л У К У 

о именовању Савјета                                                 

за праћењеизраде  регулационог 

плана„Стари мост“ Добој                                   

Члан1. 

        Именује се Савјет за  праћење израде, 

регулационог плана  „Стари мост“ 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 

 

Члан 2. 

Савјет се именује за: 
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       1. Израда регулационог плана  „Стари мост“  

Добој.  

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, 106/15 и 3/16) и 

другим прописима заснованим на закону.  

Члан 4. 

      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-117/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 46,47,48 и 49 став 2  

Закона о буџетском систему Републике Српске  

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12,52/14 и 103/15) и члана 33. Статута града 

Добоја („Службени гласник града Добоја“, број: 

9/12,3/14 и 12/14) и члана Пословника Скупштине 

града Добоја („Службени гласник града Добоја, 

број: 2/13 и 3/14), Скупштина града Добоја на 

сједници одржаној дана 13. априла 2016 године, 

доноси      

  

О Д Л У К У                                                        

о годишњем обрачуну  буџета града Добоја           

за 2015. годину 

Члан 1. 

   Усваја се годишњи обрачун Буџета града 

Добоја за 2015. годину са укупним приходима и 

извршеним распоредом прихода (расходима) по 

билансу буџета и то: 

Укупна буџетска средства          31.257.490 КМ 

- остварени порески приходи текућe 

године……......................................... 21.443.344 КМ    

-    остварени непорески приходи текуће године 

............................................................... 6.532.346 КМ 

-      грантови.......................................... 200.636 КМ       200.636 КМ 

-   трансфери између буџетских јединица........... 

............................................................... 2.214.103 КМ    2.214.103 КМ 

-  примици за нефинансијску имовину..........                  

.................................................................. 861.923 КМ 

-      примици од финансијске имовине.... 5.138 КМ        

         

Укупно извршени расходи            30.771.429  КМ 

-       расходи за лична примања......... 8.309.727 КМ          

-       расходи по основу коришћења роба и 

услуга..................................................  6.611.186 КМ                                                                   

-       текући расходи финансирања и 

др.финансијски трошкови.................. 1.233.419 КМ                                               

-       субвенције...................................... 422.609 КМ                                             

-       грантови....................................... 5.871.744 КМ                                          

-      дознаке на име социјалне заштит....................... 

............................................................... 3.421.819 КМ                                                                     

-      издаци за произведену сталну 

имовину...............................................  3.301.511 КМ                                                                              

-      издаци за непроизведену сталну 

имовину................................................... 154.181 КМ                                                                                   

-      издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара ................................................. 39.030 КМ                                                              

-      издаци по основу пореза на додатну 

вриједност............................................... 113.828 КМ                                                       

-      издаци за отплату дугова............ 1.292.375 КМ 

Разлика између буџетских прихода  и расхода 

(суфицит)                                               486.061  КМ      8.30                          

Члан 2. 

 Извјештај о извршењу Буџета града Добоја 

за 2015. годину по врстама прихода и распоред 

прихода по eкономским категоријама, као и 

посебни дио распореда средстава по 



Број II СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 7 
__________________________________________________________________________________________ 

организационо-функционалној класификацији 

саставни су дио ове одлуке. 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику града 

Добоја». 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-114/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 50. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број:121/12, 52/14.),  члана 

62., 63. и 66. Закона о задужењу, дугу и 

гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“,  број:  71/12, 52/14) , 

члана 30, став 1 ,алинеја 21 и члана 68. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), 

члана 33 Статута града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“ број: 9/12,3/14 и 12/14) и 

члана 146.Пословника Скупштине града Добоја, 

на сједници одржаној 13. априла 2016. године, 

донијела је: 

О Д Л У К У                                                               

o кредитном задужењу града Добоја 

Члан 1. 

 Прихвата се дугорочно кредитно 

задужење града Добоја, путем кредитног 

споразума  са најповољније одабраном банком 

путем тендера у износу од 3.000.000,00 КМ 

(тримилиона КМ и 00/100), са ефективном 

каматном стопом до 7% на годишњем нивоу и 

роком отплате од 10 година. 

Члан 2. 

Кредитна средства из члана 1. ове одлуке 

искористиће се за директну помоћ привредницима 

који су претрпили штету у поплавама током 2014. 

године, у облику неповратних средстава  у износу 

од 3.000.000,00 КМ. 

Члан 3. 

Отплата кредита ће се вршити из буџета 

града Добоја, уз издавање мјеница, као средства 

обезбјеђења кредита.               

Члан 4. 

Дугорочно кредитно задужење 

реализоваће се по прибављеној сагласности од 

стране Владе Републике Српске, односно 

Министарства финансија Републике Српске. У 

циљу што бржег обезбјеђења и подјеле средстава 

тражи се од Владе Републике Српске да у што 

краћем року одобри кредитно задужење 

. 

Члан 5. 

Обавезе града Добоја по кредитима у 2016. 

години су сљедеће: 

        1. Уникредит банка Бања Лука  ( 

задужење 929.658,41 КМ), а обавеза у  

2016.  години је 82.356,48 КМ, 

        2. Уникредит банка Бања Лука ( 

задужење 346.768,45 КМ) а обавеза у  

2016. години је 30.306,12 КМ, 

        3. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука ( 

задужење 7.289.394,97 КМ ) а обавеза у 

2016. години је 530.867,75 КМ, 

        4. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука ( 

задужење 7.254.906,14 КМ ) а обавеза у 

2016. години је 536.359,52 КМ, 

        5. Раифаисен банка БиХ Сарајево ( 

задужење 4.776.086,54 КМ ) а обавеза у 

2016. години је 464.165,12 КМ, 

       6. Уникредит банка Бања Лука ( 

задужење 3.427.349,93 КМ ) а обавеза у 

2016. години је 761.021,16 КМ, 

    7. Уникредит банка дд Мостар ( 

задужење 5.718.755,33 КМ) а обавеза у 

2016.години је 848.693,31 КМ, 
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       8. Нова банка Бијељина ( задужење 

14.511.897,97 КМ) а обавеза у 2016.години 

је 1.601.214,48 КМ, 

       9. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука ( 

задужење 2.752.534,89 КМ ) а обавеза у 

2016.години је 297.935,02 КМ, 

10.Предложенидуг(задужење          

4.179.774,00 КМ ) а обавеза у 2016.години 

је 243.820,15 КМ 

Укупне обавезе по кредитним задужењима  

у 2016. години су 5.396.739,11 КМ. 

Члан 6. 

Укупно кредитно задужење у 2016. години 

по претходном и новом дугу износи 5.396.739,11 

КМ, што чини 19,29% изворних прихода 

остварених у 2015. години            ( изворни 

приходи у 2015. години износили су 27.975.690,00 

КМ). 

Члан 7. 

За реализацију ове одлуке задужује се 

градоначелник у координацији са  Одјељењем за 

финансије, Одјељењем за привреду и друштвене 

дјелатности, а критерији за расподјелу средстава 

крајњим корисницима биће регулисани посебним 

актом. 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у Службеном гласнику града 

Добоја,а примјењиват ће се по прибављеном 

позитивном мишљењу надлежног Министарства.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-113/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  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 33. Статута 

града Добој („Службени гласник града Добоја“ 

број: 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја („Службени гласник 

града Добоја“ број 2/13 и 3/14), Скупштина града 

Добоја на сједници одржаној  13. априла 2016. 

године, донијела је: 

 

O Д Л У К У 

о мјерама контроле и накнади штете 

проузроковане коришћењем минералних 

сировина  (шљунка) из корита ријеке Босне 

– приобални дио 
 

Члан 1. 

 

(1) Овом Одлуком дефинишу се услови и 

начин обављања контролних активности из 

надлежности града Добоја, а за област 

експлоатације материјала из водотока и земљишта 

у близини ријеке Босне и износ накнаде за штету 

проузроковану оштећењем локалне путне мреже, 

путног и осталог земљишта на територији града 

Добоја, које захвата или је у непосредној близини 

захваћеног локалитета експлоатације шљунка. 

(2) Контрола експлоатације шљунка 

подразумијева предузимање мјера из надлежности 

локалне самоуправе на обезбјеђењу услова 

заштите земљишта и локалних путева у близини 

ријеке Босне. 

 

Члан 2. 

 

(1)  Накнада из члана 1. ове Одлуке утврђује 

се у износу од 1 КМ/м
3 

(2)  Средства остварена наплатом накнаде из 

става 1. овог члана биће коришћена у сврху 

унапређења локалне путне мреже, 

инфраструктурне имовине и водних објеката у 

надлежности града Добоја.  

 

Члан 3. 

 

(1) Град Добој ће реализацију ове Одлуке 

провести путем Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности и надлежног водног 

инспектора. 

(2  Упутити захтјев Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и  

ЈУ „Воде Српске“ да достави податке о 

регистрованим привредним друштвима која врше 

експлоатацију шљунка и извезеним количинама 
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шљунка из корита ријеке Босне и приобалног 

подручја за 2014. и 2015.годину. 

 

Члан 4. 

 

Овлашћује се градоначелник да у складу са 

чланом 10. Закона о инспекцијама Републике 

Српске именује водног инспектора града Добоја. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Добоја 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-110/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

 На основу члана 2. Закаона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 

Херцеговини („Сл. гласник РС“, број 96/06), 

члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС “, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 

и члана 33. став 1. тачка 2. Статута града  Добоја  

(„Службени  гласник   града Добоја“ број 9/12, 

3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја на 

сједници одржаној дана  13. априла  2016. године,                

д о н о с и 

ОДЛУКУ                                                                            

о  измјенама и допунама Одлуке о 

безбједности саобраћаја на путевима 

Члан 1. 

 У члану 30. Одлуке о безбједности 

саобраћаја на путевима („Сл. гласник општине 

Добој“, број 10/09) иза текса „блокирање точкова“ 

додаје се текст „или издати прекршајни налог“. 

 У ставу 1. иза алинеје два додају се нове 

алинеје: 

- уколико није платио накнаду за паркирање 

возила,   

- ако је потребно премјестити непрописно 

паркирано возило уз помоћ специјалног 

возила „паук“, 

- ако власник возила не плати трошкове 

започетог премијештања, премијештања или 

трошкове  чувања возила након 

премијештања, 

- уколико се власник блокираног моторног 

возила не појави или не плати накнаду за 

непрописно паркирање до краја радног 

времена, 

- ако власник непрописно паркираног возила не 

жели или нема новца да плати накнаду за 

паркирање. 

- уколико је моторно возило паркирано на 

резервисаном паркинг мјесту. 

 

Уколико се ради о возилима страних 

регистарских ознака комунални полицајац ће 

издати налог за блокирање возила. 

Члан 2. 

У члану 52. иза тачке 14. додаје се нова 

тачка 15. који гласи: 

„15. ако поступи супротно одредбама 

члана  30. ове одлуке.“ 

Члан 3. 

Иза  члана 53.  додаје се члан 53а. који 

гласи: 

„Члан 53а. 

Новчаном казном у износу од 60 до 1000 

КМ, за прекршај из члана 30. ове одлуке,  казниће 

се починилац прекршаја коме се издаје прекршаји 

налог.      

 

  Члан 3. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана од  дана 

објављивања  у „Службеном гласнику  града  

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-128/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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                На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

33. Статута града Добоја („Службени гласник 

града Добоја“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146. 

Пословника Скупштине града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“, бр. 2/13 и 3/14), 

Скупштина града Добој на сједници одржаноj 

дана 13. априла 2016. године, донијела је: 

О Д Л У К У 

о финансирању/суфинансирању трошкова 

школарине за студенте у високошколским 

установама на подручју града Добоја у 

школској 2016/2017. години 

                                          

Члан 1. 

             Овом Одлуком дефинишу се услови, начин 

и висина финансирања/суфинансирања трошкова 

школарине за студенте са пребивалиштем у задње 

три године на подручју града Добоја који се 

уписују на високошколске установе на подручју 

града Добоја.  

Члан 2. 

          Град Добој ће из буџета Града за намјене из 

члана 1. издвојити новчана средства у износу до 

500.000,00 КМ. Град Добој ће 

финансирати/суфинансирати цијену утврђене 

школарине, максимално до 2.000,00 КМ у 

зависности од цијене школарине утвђене од 

стране високошколске установе.  

Средства висине школарине уплаћиваће се на 

рачуне високошколских установа на име студента 

који је одабран на основу Јавног позива и 

утврђених критеријума. 

                                    Члан 3. 

   Град Добој ће финансирати/суфинансирати 

трошкове школарине за редовне студенте који 

први пут уписују прву годину студија у школској 

2016/2017 години. Приоритет града Добоја за 

финансирање/суфинансирање студената су 

дефицитарна занимања за којима ће привреда 

имати потребу. 

Анализа потреба ће се извршити на основу 

података Завода за запошљавање и препоруке 

привредника града Добоја. 

У складу са анализом потреба привреде 

процентуално ће се одредити број студената за 

поједине области занимања, водећи рачуна да ове 

високошколске установе и већина профила буде 

заступљена. Највише поена процентуално добиће  

дефицитарна занимања, о остала занимања у 

проценту од броја незапослених са ВСС који се 

налазе у бази података Завода за запошљавање. 

                                      Члан 4. 

            Овлашћује се градоначелник града Добој 

да распише Јавни конкурс за расподјелу средстава 

из члана 1. те именује Комисију која ће сачинити 

критерије на основу којих ће се извршити одабир 

студената који ће се финансирати/суфинансирати 

из буџета Града. 

Члан 5. 

 Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоjа“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-133/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске, број 101/04, 42/05, 118/08, 98/13), члана 

33. Статута града Добоја („Службени гласник 

града Добоја број 09/12,3/14 и 12/14), и члана 146. 

Пословника Скупштине града Добоја („Службени 

гласник града Добоја, број 2/13 и 3/14), 

Скупштина града Добоја  на сједници одржаној 

дана   13. априла 2016. године,  д о н о с и  

О Д Л У К У 

о ангажовању новчаних средстава  

 

Члан 1. 

 Одобрава се ангажовање  новчаних 

средстава  у износу од 50.000,00 КМ, за СЗР 

„ИМАГО“ ДОБОЈ  на име плаћања накнаде за 

ренту и уређење градског грађевинског земљишта 

и проширење пословања. 

Члан 2.  

 Одобрена средства ангажоват ће се из 

Буџета Града Добој, а теретиће потрошачку 

јединицу 00280150 Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности , група конта 414 100  

Субвенције привредним субјектима. 

Члан 3. 

Реализација ове одлуке извршиће се 

преносом средстава на жиро рачун СЗР       „ 

ИМАГО“. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од 

дана објављивања  у „ Службеном гласнику Града  

Добоја“ . 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-115/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  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), чланa 

33. Статута града Добоја („Службени гласник 

града Добоја“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146. 

Пословника Скупштине града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“, бр. 2/13 и 3/14), 

Скупштина града Добоја на сједници одржаноj 

дана 13. априла 2016. године, донијела је: 

О Д Л У К У 

о начину додјеле буџетских средстава 

појединцима и непрофитним 

организацијама 

 

Члан 1. 

           Овом одлуком утврђује се начин додјеле 

буџетских средстава појединцима и непрофитним 

организацијама: 

- за школовање студената и ученика, 

- за помоћ социјално угроженим пензионерима, 

- за финансирање физичке културе, 

- за развој руралних подручја града, 

- за финансирање политичких организација, 

- за финансирање развоја пољопривреде, 

- помоћ у рјешавању проблема избјеглоги 

расељеног становништва и повратника, 

- за финансирање друштвених организација и 

удружења грађана, 

-  за финансирање вјерских организација, 

-  за финансирање потреба бораца РВИ и породица 

погинулих, несталих бораца и цивилних жртава 

рата, 

-  за финансирање активности младих , 

-  за финансирање развоја туризма, 

-  за капиталне помоћи. 
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                                           Члан 2. 

          Одлуку о додјели стипендија доноси 

Градоначелник на приједлог Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности по проведеној 

процедури и критеријима утврђеним у Одлуци о 

расписивању конкурса. 

          На приједлог Градоначелника, Скупштина 

града својом одлуком може одобрити 

финансирање/суфинансирање трошкова 

шкокларине за студенте у високошколским 

установама на подручју града Добоја. 

                                           Члан 3. 

            Помоћ социјално угроженим категоријама 

пензионера оствариваће се путем Удружења 

пензионера Добој а по утврђеним критеријима и 

по проведеном поступку од стране Удружења. 

                                        Члан 4. 

            Финансирање физичке културе вршиће се 

на основу одлуке Скупштине града Добој а 

расподјела средстава ће се одвијати путем 

Општинског спортског савеза. 

Општински спортски савез Добој ће на основу 

свог Правилника о условима и критеријима 

вршити расподјелу средстава спортским 

организацијама. 

Члан 5. 

            Одобравање средстава за развој руралних 

подручја вршиће Градоначелник на основу 

програма и приједлога Одјељења за 

пољопривреду. 

Члан 6. 

           Финансирање политичких организација 

вршиће се на основу законом утврђених правила о 

финансирању политичких организација које 

учествују у власти органа локалне управе у оквиру 

утврђених средстава. 

           Одлуку о расподјели средстава доноси 

Градоначелник на основу приједлога Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности. 

Члан 7. 

         Финансирање развоја пољопривреде вршиће 

се путем Одјељења за пољопривреду на основу 

утврђених критеријума. 

Члан 8. 

 Помоћ у рјешавању проблема избјеглог и 

расељеног становништва и повратника вршиће се 

на основу годишњег програма активности за 

рјешавање проблематике избјеглог и расељеног 

становништва и повратника. 

         На основу Програма из става 1. овог плана 

Градоначелник ће донијети одлуку о додјели 

средстава појединим категоријама. 

Члан 9. 

         Средства за финансирање друштвених 

организација и удружења грађана одобрава 

Градоначелник на основу утврђених критеријума 

и приједлога Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности а након јавно објављеног конкурса. 

         Градоначелник може мимо утврђених 

критеријума својом одлуком одобрити помоћ за 

финансирање друштвених организација и 

удружења грађана у износу до 10.000,00 КМ. 

Члан 10. 

        Одлуку о финансирању вјерских организација 

доноси Градоначелник на основу захтјева и 

приложених пројеката а на приједлог Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности. 

         Износ који се може одобрити по једном 

вјерском објекту је до 10.000,00 КМ по једном 

захтјеву. 

Члан 11. 

        Средства за финансирање потреба бораца, 

РВИ, породица погинулих и несталих бораца, 

цивилних жртава рата и осталих учесника 

отаџбинског рата одобрава Градоначелник на 

основу Програма и приједлога Одјељења за 

борачко инвалидску заштиту. 
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Члан 12. 

        Финансирање активности младих на подручју 

града Добоја вршиће се на основу Програма 

донесеног од стране Савјетодавног одбора младих. 

        Одлуку о додјели средстава доноси 

Градоначелник. 

Члан 13. 

     Додјела средстава намијењених за развој 

туризма вршиће се по програмима  

    Туристичке организације града Добој и ЈП 

Спортско – рекреациони центар „Преслица“  

Добој. 

 Члан 14. 

          Средства намијењена за капиталне помоћи 

одобриће Градоначелник на основу програма и 

приједлога надлежног одјељења.  

Члан 15. 

          Надзор над провођењем ове одлуке вршиће 

Одјељење за финансије града  Добој.    

                                      Члан 16. 

Ступањем на снагу ове Одлуке стављају се 

ван снаге Одлука о начину додјеле средстава 

појединцима и непрофитним организацијама број: 

01-013-65/08 од 14.03.2008. год. и Одлука о 

измјенама и допунама Одлуке о начину додјеле 

буџетских средстава појединцима и непрофитним 

организацијама број: 01-013-91/12 од 27.03.2012. 

год.  

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-131/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 18/06 и 98/13) у вези 

са чланом 356. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 33. Статута 

града Добоја („Службени гласник града Добоја“, 

број: 9/12, 2/13 и 3/14), члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја („Службени гласник 

града Добоја“, број:2/13 и 3/14), Скупштина града 

Добоја на сједници одржаној дана  13.   априла 

2016. године,  донијела је 

О Д Л У К У 

о утврђивању измјене статуса 

непокретности у општој употреби 

 

Члан 1. 

Утврђује се да је изгубило статус непокретности у 

општој употреби земљиште означено са: 

- к. ч. број: 515/30 пруга Шамац-Сарајево, 

неплодно земљиште; пруга, неплодно тло 

површине 260м2, уписана у з. к. ул. 872 КО 

Липац као ИСКАЗ 2 ЖЕЉЕЗНИЦА 

Члан 2. 

У земљишној књизи Републичке управе за 

геодетске и имовинско правне послове, подручна 

јединица Добој, брисаће се извршени упис 

непокретности из члана 1. ове Одлуке као ИСКАЗ 

2 ЖЕЉЕЗНИЦА, а наведена непокретност ће се 

уписати као својина Града Добој. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-127/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник РС“, број:101/04, 

42/05, 118/05 и  98/13.),  члана 33.Статута града 

Добоја                     („Службени гласник града 

Добоја, број: 9/12, 3/14, и 12/14), и члана 146. 

Пословника Скупштине града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“, број 2/13 и 3/14), 

Скупштина града Добоја на сједници одржаној 

дана 13. априла 2016.године, доноси : 

О Д Л У К У 

о издавању у закуп водоводне и 

канализационе инфраструктуре у 

власништву Града Добој Акционарском 

друштву „Водовод“ Добој  

 
Члан 1. 

 

              Издаје се у закуп водоводна мрежа до 

водомјера, јавна канализациона мрежа и 

хидрантски уређаји који су уграђени на градској 

мрежи и прикључном цјевоводу до водомјера, 

који су у власништву града Добоја, Акционарском 

предузећу „Водовод“ Добој. 

 

Члан 2 

 

             Цијена закупа водоводне и канализационе 

инфраструктуре из члана 1. ове Одлуке одређује 

се у висини од 15 % од износа које АД „Водовод“ 

Добој фактурише за услуге испоруке воде и 

одводње отпадних вода свим корисницима својих 

услуга. 

Члан 3. 

 

             Висина мјесечног закупа водоводне и 

канализационе инфраструктуре утврдиће се на 

основу мјесечног извјештаја о фактурисаним 

услугама испоруке воде и одводње отпадних вода, 

који је АД „Водовод“ Добој обавезно доставити 

Одјељењу за финансије града Добоја најкасније у 

року од 7 дана од дана испостављања рачуна 

крајњим корисницима услуга.       

 

Члан 4. 

 

           Задужује се градоначелник да са АД 

„Водовод“ Добој закључи уговор којим ће се 

прецизно дефинисати услови закупа водоводне и 

канализационе инфраструктуре. 

 

 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 

објављивања  у „ Службеном гласнику града  

Добоја“ . 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-111/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 

 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник РС“, број: 

101/04, 42/05, 118/05 и  98/13),  члана 33.  Статута 

града Добоја                      („Службени гласник 

града Добоја, број: 9/12, 3/14, и 12/14), и члана 

146. Пословника Скупштине града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“, број 2/13 и 

3/14), Скупштина града Добоја на сједници 

одржаној дана 13. априла 2016. године, д о н о с и 

: 

О Д Л У К У 

о издавању у закуп топловодне 

инфраструктуре у власништву града 

Добоја Акционарском друштву „Градска 

топлана“ Добој  

 
Члан 1. 

 

              Издаје се у закуп топловодна 

инфраструктура, која обухвата топловодне 

подстанице, вреловод и топловод, која је у 

власништву града Добоја, Акционарском 

предузећу „Градска топлана“ Добој. 

  

Члан 2 

 

             Цијена закупа топловодне инфраструктуре 

из члана 1. ове Одлуке одређује се у висини од 10 

% од износа које АД „Градска топлана“ Добој 

фактурише за услуге испоруке топлотне енергије 

свим корисницима својих услуга. 

 

Члан 3. 

 

             Висина мјесечног закупа топловодне 

инфраструктуре утврдиће се на основу мјесечног 
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извјештаја о фактурисаним услугама испоруке 

топлотне енергије, који је АД „Градска топлана“ 

Добој обавезно доставити Одјељењу за финансије 

града Добоја најкасније у року од 7 дана од дана 

испостављања рачуна крајњим корисницима 

услуга.       

Члан 4. 

 

           Задужује се градоначелник да са АД 

„Градска топлана“ Добој закључи уговор којим ће 

се прецизно дефинисати услови закупа 

топловодне инфраструктуре. 

 

Члан 5 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 

објављивања  у „ Службеном гласнику града  

Добоја“ . 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-112/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  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 

33. став 1 тачка 2. Статута града Добоја 

(„Службени Гласник града Добоја“ број: 9/12, 3/14 

и 12/14), Скупштина града Добоја на сједници 

одржаној дана   13. априла 2016. године доноси: 

О Д Л У К У 

о коришћењу паркинг мјеста 

 

Члан 1. 

Удружењу дијализираних, трансплантираних и 

хроничних бубрежних болесника регије Добој, 

одобрава се коришћење паркинг простора на 

подручју града Добоја. 

Члан 2. 

На име куповине годишњих карата за паркирање 

чланова удружења из члана 1. ове Одлуке Град 

Добој ће извршити уплату средстава јавном 

предузећу „Дирекција за изградњу и развој Града 

Добој“ д.о.о. у износу од 150,00 КМ по једном 

кориснику, односно укупно 5.250,00 КМ за 35 

чланова Удружења. 

Члан 3. 

Уплата средстава ће се извршити на основу 

захтјева Удружења из члана 1. ове Одлуке, а 

према списку чланова Удружења. 

Члан 4. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије Града Добоја. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-109/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

          На основу члана 33. Статута града Добоја 

(,,Службени гласник града Добоја' број 9/12, 3/14 

и 12/14) и члана 130. Пословника Скупштине 

града Добој (,,Службени гласник града 

Добоја“,број:2/13. и 3/14.), Скупштина града 

Добоја на сједници одржаној дана   13. априла 

2016. године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У 

о критеријима за додјелу средстава Буџета 

града за редовне дјелатности спортских 

клубова 

 

Члан 1. 

Средства за редовне дјелатности спортских 

клубова планирају се у Буџету града Добоја 

Под средствима за редовне дјелатности спортских 

клубова подразумијевају се средства која клубови 

користе за учешће у званичним такмичењима 
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(лигама или такмичарским турнирима), али не и 

средства која се користе за организацију 

традиционалних турнира као што су: Божићно-

новогодишњи турнир, Рукометни турнир, Тениски 

турнир, Видовдански турнир.                                          

Члан 2. 

Средства за редовне дјелатности спортских 

клубова пласирају се преко Одјељења за привреду 

и друштвене дјелатности Града Добој у складу са 

критеријима из ове Одлуке – квартално – Одлуком 

Градоначелника . 

Члан 3. 

 Средства за редовне дјелатности под 

условима из ове Одлуке, могу се  дозначити у 

апсолутном износу за носиоце развоја спорта у 

Граду Добој и то: 

• РК ''Слога'' Добој у износу од 100.000,00  

КМ 

• ФК''Слога''Добој и износу од  100.000,00 

КМ 

• Општински Спортски Савез у износу од 

20.000,00КМ 

- и  100.000,00 КМ у процентуалном износу 

сљедећим спортским клубовима: 

1.ФК„Жељезничар“ Добој.................................... 6% 

2.ФК„НашаКрила“ Костајница......................... 4,5% 

3.ФК„Руданка“ Руданка.................................... 4,5% 

4.ФК„Придјел“ Придјел.................................... 4,5% 

5.ФК„Требава'' Осјечани................................... 4,5% 

6.ФК„Вучијак'' Мајевац..................................... 2,5% 

7.ФК„Хајдук“ Кожухе....................................... 3,5% 

8.ФК„БСК'' Бушлетић........................................ 3,0% 

9.ФК''Борац''Которско....................................... 3,0% 

10.ФК'''Полет''Подновље................................... 3,0% 

11.ФК“Озрен“ Пакленица Д. ........................... 4,5% 

12.СУ''Жељезничар''Придјел Горњи................ 3,0% 

13.КМФ''Добој'' Добој..................................... 3,50% 

14.КМФ„Главица“ Добој .................................. 2,0% 

15.Одбојкашки клуб инвалида Добо................ 3,0% 

16.Карате клуб„Слога„ Добој .......................... 4,5% 

17.Џију џицу„Полицајац„ Добој ...................... 2,5% 

18.Текван–доклуб Добој ................................... 2,5% 

19.Карате клуб„Вила“ Добој .......................... 1,50% 

20.Карате клуб„Озренски Соколови“Бољанић 

........................................................................... 1,50% 

21.Атлетски клуб „Добој“ Добој ..................... 5,0% 

22.Женски рукометни клуб„Добој“ Добој ...... 6,0% 

23. Кошаркашки клуб „ Финдо“ Добој .............. 3% 

24. Тениски клуб „Добој“ Добој ......................... 3% 

25. Омладински шаховски клуб „Слога“ Добој 

............................................................................. 2,0% 

26. Кајак кану клуб „Вал“ Добој ...................... 2,0% 

27. Клуб падобранског једрења „Парагост“ Добој 

........................................................................... 1,50% 

28. Џију Џицу клуб „ Јединство“ ..................... 0,5% 

29. Клуб дизача тегова ...................................... 0,5% 

30.Ауто-мото картинг клуб............................... 0,5% 

31.Џудо клуб ''Озрен''Добој.............................. 2,5% 

32.Теквон-до клуб „Слога“Добој..................... 0,5% 

33.Бодибилдинг клуб „Слога Џим“ Добој....... 0,5% 

34.Одбојкашки клуб „Пантер“ Добој.................. 1% 

35.Омладински фудбалски клуб „Фаир Плаy“ 

Добој.................................................................... 0,5% 

36.Џудо клуб „Атхлете-Зецом плус“ Добој..... 0,5% 
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37.Српско соколско друштво „Свети Ђорђе“ 

Добој.................................................................... 0,5% 

38.Друштво педагога физичке културе 

Добој.................................................................... 0,5% 

39.Одбојкашки клуб „Будућност“ Добој......... 0,5% 

40.Омладински фудбалски клуб „Челик“ 

Добој.................................................................... 0,5% 

41.Женски фудбалски клуб „Челик“ Добој..... 1,0% 

Остатак расположивих средстава планираних 

буџетом за 2016.годину од 80.000,00КМ ставља се 

на располагање градоначелнику града који ће 

својом одлуком дефинисати расподјелу наведених 

средстава. 

Члан 4. 

 Прије него се средства за редовне 

дјелатности дозначе клубу, Спортском савезу се 

морају предочити: 

1. Пријава на јавни позив или захтјев за 

додјелу средстава од стране спортских клубова 

2. Копија Рјешења о регистрацији клуба 

3. Имена лица овлаштених потписника клуба 

4. План такмичења за текућу годину 

5. Извјештај о такмичењу у претходној 

години 

6. Извјештај о пословању клуба у претходној 

години 

Клубу се не могу дозначити средства ако се 

претходно Спортском савезу не предоче наведена 

документа. 

Члан 5. 

 Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности зауставиће дознаке средстава оном 

спортском клубу за који се утврди: 

- да не учествује у такмичењима из 

неоправданих разлога 

- да се средства троше незаконито и 

нетранспарентно 

- да спортски клуб напушта такмичења 

- да је спортски клуб дисциплински кажњен 

од органа свог спортског савеза 

Члан 6. 

 Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности дужно је Градоначелника извијестити 

о додјели средстава клубовима. 

Члан 7. 

 На завршетку календарске године сваки 

спортски клуб, који је користио средства Буџета 

града, дужан је о начину утрошка средстава 

поднијети Извјештај Служби за ревизију Града 

Добој. 

 Уколико не поднесе Извјештај о утрошку 

средстава исти спортски клуб губи право на 

кориштење средстава у наредној години. 

Члан 8. 

 Правилност провођења ове Одлуке 

контролисаће Савјет за спорт и културу 

Скупштине града Добоја. 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о критеријима за додјелу средстава Буџета 

града за редовне дјелатности спортских клубова 

број:01-013-120/15 од 05.05.2015.године. 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-123/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Срспке“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

95.став 1.,2.,3. и 4, Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Срспке“ број: 79/15) и члана 33. 

Статута града Добоја („Службени гласник града 

Добоја“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града 

Добоја, на сједници одржаној 13. априла 2016.  

године, донијела је 

О Д Л У К У 

О утврђивању економске цијене услуге 

ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој за календарску 

2016. годину 

 

Члан 1. 

Скупштина града Добој утврђује економску 

цијену услуга ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој у 

висини од 300,00 КМ, за календарску 2016. 

годину. 

Члан 2. 

Економска цијена услуге из члана 1. ове Одлуке 

одређена је на основу структуре програма по 

времену трајања, аналитичке структуре стварних 

трошкова услуге и броја уписане дјеце. 

Члан 3. 

О реализацији ове Одлуке стараће се директор 

ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-129/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

  На основу члана 7. Закона о комуналним 

таксама („Сл. гласник РС “, број 4/12) и члана 33. 

став 1. тачка 2. Статута града  Добоја  („Сл.  

гласник   града Добоја“ број 9/12, 3/14 и 12/14), 

Скупштина града Добоја на сједници одржаној 

дана  13. априла 2016. године, доноси 

ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама  Одлуке о 

комуналним таксама 

 

Члан 1. 

У Одлуци  о комуналним таксама („Сл.  гласник  

општине Добој“ број 8/10, „Сл.  гласник   града 

Добоја“ број 9/12) врше се измјене и допуне како 

слиједи: 

Члан 2. 

Члан 1. брише се. 

Члан 3. 

У члану 2. који постаје члан 1. иза ријечи 

„коришћење“ додаје се текст „права“ 

У истом члану текст „које су утврђене Тарифом 

комуналним такса, а које су саставни дио ове 

одлуке мијења се и гласи: „према утврђеној 

Тарифи комуналних такса  (у даљем тексту: 

„Тарифа“) која је саставни дио ове одлуке и 

представљају приход буџета града Добој.“ 

Члан 4. 

Члан 3. постаје члан  2. мијења се и гласи:   „Члан 

2. 

На подручју града Добоја прописују се комуналне 

таксе за следеће намјене: 

а)    коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословног простора у пословне сврхе, 

осим у сврху продаје штампе књига и других 

публикација 

б)    коришћење витрина ради излагања робе ван 

пословних просторија, 
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в) коришћење слободних површина за привремену 

употребу, 

г) приређивање музичког програма у 

угоститељским објектима и масовним скуповима, 

осим музике која се репродукује електорнским 

или механичким средствима, 

д)      држање ресторана и других угоститељских и 

забавних објеката на води, 

ђ)     коришћење простора за паркирање моторних, 

друмских и прикључних возила на  уређеним и 

обиљеженим мјестима, одређеним за то актом 

Скупштине града. 

 е)    истицање пословног имена правног лица или 

предузетника на  пословнимпросторијама. 

 

Заузимање и кориштење јавних површина врши се 

на основу урбанистичко-техничке документације 

коју издаје Одјељење за просторно уређење града 

Добој.“ 

Члан 5. 

Члан 4. брише се. 

Члан 6. 

Члан 5. постаје члан 3. мијења се и гласи: 

„Члан 3 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, 

предмета и услуга за чије кориштење је прописано 

плаћање комуналне таксе.“ 

 

Члан 7. 

Члан 5а. постаје члан 4. мијења се и гласи:„Члан 4. 

Плаћања комуналних такси ослобођени су органи 

и институције наведени у члану 8.  Законом о 

комуналним таксама („Сл.  гласник   РС“ број 

4/12).“ 

 

Члан 8. 

Члан 6. постаје члан 5. 

Члан 7.  постаје члан 6. мијења се и гласи:„Члан 6. 

Организациона јединица градске управе града 

Добој надлежна за комуналне послове 

појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања 

комуналне таксе из члана 2. тачке од  а) до д) ове 

Одлуке, у складу са Законом и и Тарифом. 

Поступак утврђивања, контроле и наплате 

комуналне таксе из члана 2. тачка ђ)  

спроводи се у складу са Правилником о условима, 

начину кориштења, организацији и начину 

наплате комуналне таксе за паркирање на јавним 

површинама на подручју града Добој. 

Поступак утврђивања, контроле и наплате 

комуналне таксе из члана 2. тачка е) ове Одлуке, 

спроводи се у складу са прописима о пореском 

поступку 

Члан 9. 

Члан 8. брише се. 

Члан 10. 

Члан 9. постаје члан 7. 

Члан 11. 

Члан 10. постаје члан 8. мијења се и гласи:„Члан 

8. 

Провођење ове одлуке обезбјеђују Одјељење за 

стамбено-комуналне послове града Добој и 

Пореска управа Добој. Надзор над спровођењем 

одлуке врше Одјељење за инспекцијске послове, 

Одјељење за послове комуналне полиције градске 

управе града Добој и Пореска управа Републике 

Српске – Подручна јединица Добој.“ 

Члан 12. 

Члан 11. постаје члан 9. и додаје се нови став који 

гласи:  

Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да 

важе алинеје 3,5,6,7,8 и 9  из члана 2. Одлуке о 
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поступку, условима и начину давања у закуп и 

привремено коришћење земљишта, јавних 

површина, пословних простора и гаража („Сл. 

гласник општине Добој“, број 6/08, 2/10 и 7/10). 

Члан 13. 

Досадашњи члан 12. постаје члан 10. 

Члан 14. 

У тарифи комуналних такси  које се плаћају на 

подручју града Добој,  мијењају се  текст и 

тарифни бројеви и гласе:  

„ ТАРИФНИ БРОЈ 1 

Заузимање јавне површине или простора испред 

пословних просторија: 

а)  за продају сладоледа, сјеменки, кикирикија, 

кестења, кукуруза, разгледница, лутрија, 

бижутерије и слично, а према Плану кориштења 

јавних  површина на подручју града Добој, дневно 

се плаћа по 1 м2 

•Прва зона (издвојени дио)......................... 1,80 КМ 

•Прва зона .................................................... 1,50 КМ 

•Друга зона.................................................... 1,00 КМ 

•Трећа зона.................................................... 0,70 КМ 

•Четврта зона ............................................... 0,50 КМ 

•Пета зона ..................................................... 0,30 КМ  

•Шеста зона .................................................. 0,10 КМ 

 

 

НАПОМЕНА   

1) Комунална такса утврђује се сразмјерно 

времену коришћења површине, а плаћа се 

унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, 

до 5-тог у мјесецу. 

2) Површина која се заузима износи 

максимално 5 м2. 

б) за постављање столова испред угоститељских 

објеката у периоду од 01. маја до 30. септембра 

плаћа се дневно по 1м2: 

   Прва зона (издвојени дио)  ...................... 0,70 КМ 

   Прва зона.................................................... 0,60 КМ 

   Друга зона.................................................. 0,40 КМ   

   Трећа зона ................................................. 0,20 КМ 

   Четврта зона .............................................. 0,15 КМ 

    Пета зона .................................................. 0,10 КМ 

    Шеста зона ............................................... 0,05 КМ 

НАПОМЕНА уз тачку в) 

1) Комунална такса утврђује се сразмјерно 

времену коришћења површине, а плаћа се 

унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, 

до 5-ог у мјесецу. 

2) Површина која се заузима износи 

максимално 5 м2. 

г) за заузимање јавне површине за постављање 

реквизита и забавних радњи које се врше од мјеста 

до мјеста, а према Плану кориштења јавних  

површина на подручју града Добој, дневно се 

плаћа по 1 м2 ............................................... 2,50 КМ 

НАПОМЕНА уз тачку г) 

Комунална такса се плаћа даном издавања 

рјешења којим се утврђује таксена обавеза у 

укупном износу за одобрени период. 

д) за заузимање јавне површине, ради постављања 

покретних тезги према Плану кориштења јавних 

површина на подручју града Добој, дневно се 

плаћа по 1 м2: 

•Прва зона (издвојени дио) ...................... 10,00 КМ 

•Прва зона..................................................... 8,00 КМ 

•Друга зона.................................................... 6,00 КМ 

•Трећа зона.................................................... 4,00 КМ 

•Четврта зона ............................................... 3,00 КМ 
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•Пета зона ..................................................... 2,00 КМ  

•Шеста зона .................................................. 1,00 КМ 

НАПОМЕНА уз тачку д) 

1) Комунална такса се плаћа даном издавања 

рјешењна којим се утврђује таксена обавеза у 

укупном износу за одобрени период, а заузета 

површина износи 2 м2. 

2) Површина која се заузима износи 

максимално 2 м2. 

ђ) За коришћење површина за привремену 

употребу, а према Плану кориштења јавних   

површина на подручју града Добој (покретни 

бифеи, грилови и сл.) плаћа се дневно по 1м2 

........................................................................ 4,00 КМ 

НАПОМЕНА 

Такса из овог тарифног броја плаћа се унапријед 

за одобрени период. Максимална површина 

заузимања износи 5 м2. 

е) за заузимање јавне површине за одржавање 

манифестација, промоција и сл. плаћа се дневно 

по 1 м2........................................................... 2,50 КМ 

НАПОМЕНА  

1) За заузимање јавних површина за 

одржавање манифестација, промоција и сл. у 

хуманитарне сврхе комуналне таксе се не плаћају. 

2) Комунална такса се плаћа даном издавања 

рјешења којим се утврђује таксена обавеза у 

укупном износу за одобрени период. 

    ж) за заузимање површине за постављање 

привременог терена за клизање, а према        

Плану кориштења јавних површина на подручју 

града Добој, плаћа се мјесечно: 

     - до 50 м2.............................................. 200,00 КМ 

    - од 50 м2 до 100 м2 ............................ 250,00 КМ 

    - од 100 м2 до 200 м2........................... 350,00 КМ 

    - од 200 м2 до 300 м2.......................... 400,00 КМ 

    - преко 300 м2...................................... 500,00 КМ 

НАПОМЕНА уз тачку ж) 

Комунална такса утврђује се сразмјерно времену 

коришћења површине, а плаћа се унапријед 

мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у 

мјесецу. 

з)  за одлагање и држање грађевинског и другог 

материјала, постављање грађевинских скела, 

дневно се плаћа по 1 м2: 

-тротоар и зелена површина ....................... 1,00 КМ 

-коловоз ........................................................ 2,00 КМ 

НАПОМЕНА уз тачку з) 

Комунална такса се плаћа даном издавања 

рјешења којим се утврђује таксена обавеза у 

укупном износу за одобрени период. 

и) за прекопавање јавне површине дневно се плаћа 

по 1 м2 .......................................................... 5,00 КМ 

НАПОМЕНА уз тачку и) 

Комунална такса се плаћа даном издавања 

рјешења којим се утврђује таксена обавеза у 

укупном износу за одобрени период. 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 

а) за ангажовање музике уживо у угоститељским и 

другим објектима на име комуналне таксе плаћа 

се дневно....................................................... 8,00 КМ 

б) за приређивање естрадних садржаја и концерата 

у угоститељским објектима и масовним скуповима 

на име комуналне таксе плаћа се дневно 

...................................................................... 50,00 КМ  

НАПОМЕНА 

1) Под угоститељским објектима у смислу 

овог тарифног броја подразумијевају се како сами 

пословни локали (кафане, гостионице, ресторани, 

клубови), тако и истурена пословна мјеста (баште, 

терасе и сл.). 

2) Такса по овом тарифном броју утврђује се 

и плаћа  унапријед за тражени период тако што је 
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обвезник дужан Одјељењу за стамбенокомуналне 

послове пријавити кориштење музике прије њеног 

почетка рада на основу потписаног уговора. 

3) Приређивање музичког програма у 

хуманитарне сврхе ослобођено је плаћања  таксе. 

ТАРИФНИ БРОЈ  3 

За истицање пословног имена правних лица или 

предузетника на пословним просторијама плаћа се 

комунална такса у годишњем износу и то: 

1. Привредна друштва 

а)  привредна друштва из области индустрије и 

грађевинаства:  

 - мала привредна друштва (до 10 запослених 

радника).................................................... 200,00 КМ                                              

- средња привредна друштва  

(од 10-50 запослених радника) .............. 300,00 КМ 

- велика привредна друштва 

 (преко 50 запослених радника ) ............ 400,00 КМ 

б) Привредна друштва из области 

електропривреде и електродистрибуцијe 

............................................................…. 5.000,00 КМ 

в) привредна друштва из области пољопривреде, 

шумарства, лова и роболова: 

- мала привредна друштва 

(до 10 запослених радника) .................... 100,00 КМ 

- средња привредна друштва  

 (од 10-50 запослених радника) ............. 200,00 КМ 

- велика привредна друштва  

(преко 50 запослених радника) 

.................................................................... 300,00 КМ 

г) привредна друштва из области занатства и 

задруге....................................................... 100,00 КМ 

д) привредна друштва за превоз путника и робе 

.................................................................... 500,00 КМ 

ђ) привредна друштва за шпедитерске послове 

.................................................................... 500,00 КМ 

е) привредна друштва из области 

телекомуникација и ПТТ-а................... 5.000,00 КМ 

ж) привредна друштва из области трговине  

- мала привредна друштва 

(до 10 запослених радника) .................... 500,00 КМ 

- средња привредна друштва  

 (од 10-50 запослених радника) .......... 1.000,00 КМ 

- велика привредна друштва  

(преко 50 запослених радника)............ 3.000,00 КМ 

з) Привредна друштва из области промета 

 нафте и нафтних деривата .................. 4.000,00 КМ 

и)Привредна друштва из области угоститељства: 

- хотели и мотели ................................. 1.000,00 КМ 

- ресторани ............................................... 300,00 КМ 

- бифеи, гостионице, кафе барови ......... 150,00 КМ 

- ноћни барови, барови, диско барови 

 и диско клубови (дискотеке) .............. 3.500,00 КМ 

- покретни угоститељски објекти .......... 150,00 КМ 

 

- апартмани, пансиони, преноћишта, собе за 

изнајмљивање……………………........... 300,00 КМ 

- кафетерија, посластичарница и остали 

непоменути угоститељски објекти 

.................................................................... 250,00 КМ 

ј) Пројектна привредна друштва .......... 300,00 КМ 

к) Привредна друштва за приказивање филмова 

.................................................................... 100,00 КМ 

л) Привредна друштва из области резане грађе 

(пилане)..................................................... 500,00 КМ 
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љ) Привредна друштва за експлоатацију камена, 

пијеска и шљунка ................................. 1.000,00 КМ 

м) Привредна друштва из области игара на срећу 

(кладионице, лутрија, покерапарати и сл) 

………………………………………… 3.000,00 КМ 

-Пословне јединице привредних друштава из 

области игара на  

-срећу, уплатна мјеста ......................... 1.000,00 КМ 

н) ауто куће, ауто салони и ауто-мото друштва 

................................................................. 1.000,00 КМ 

њ) остала непоменута привредна друштва: 

- мала привредна друштва 

(до 10 запослених радника) .................... 100,00 КМ 

- средња привредна друштва  

 (од 10-50 запослених радника) ............. 200,00 КМ  

- велика привредна друштва  

(преко 50 запослених радника)............... 300,00 КМ 

2. Банке: 

а ) сједишта, издвојене локације изван сједишта, 

филијале,подружнице и пословнице... 5.000,00 КМ 

 

б) Остале јединице банака (истурени шалтери, 

повјереништва и сл.) ............................ 1.000,00 КМ  

3. Микрокредитне организације и 

осигуравајуће и реосигуравајуће куће и 

посредовање у осигурању 

а) Сједишта, филијале, експозитуре и остали 

организациони дијелови............................ 3.000 КМ 

4.  Медији 

а) телевизијске станице .......................... 400,00 КМ 

б) радио станице ..................................... 200,00 КМ 

в)издавање грамофонских плоча,компакт дискова, 

на музичким и другим записима............ 400,00 КМ 

г)предузећа и агенције за компјутерски 

инжењеринг ............................................  600,00 КМ   

д) новинско издавачка дјелатност ......... 100,00 КМ 

ђ) остала издавачка дјелатност ............... 50,00 КМ 

5. Самосталне радње- дјелатности које физичка 

лица обављају у својству самосталног 

занимања 

5.1. Угоститељски објекти 

а) Ноћни барови, барови, диско барови и диско 

клубови(дискотеке),спортско-рекреативни центри 

................................................................. 3.000,00 КМ 

б) Хотели, мотели ................................ 1.000,00 КМ 

в) Ресторани ............................................. 300,00 КМ 

г)Апартмани,пансиони,преноћишта, одмаралишта, 

изнајмљивање  ......................................... 300,00 КМ 

д) кафе бар, бифе, гостионица, снек бар ...                    

.................................................................... 150,00 КМ 

ђ) Покретни угоститељски објекти ....... 150,00 КМ 

е)Ћевабџинице, бурегџинице, ашчинице 70,00 КМ 

ж) Кафетерија, пицерије, печењаре, објекат брзе 

хране, посластичарница, пекотека и остали 

непоменути угоститељски објекти  ......  100,00 КМ 

5.2 Трговинске радње 

а ) самопослуге, мини маркети  ............. 200,00 КМ 

б) подруми алкохолних и безалкохолних пића 

.................................................................... 150,00 КМ 

в)  продавнице и  бутици, киосци .......... 100,00 КМ 

г) трговинске радње прехрамбене и не 

прехрамбене робе ................................... 100,00  КМ 

д)  трговинска радња типа – киоск .......... 70,00 КМ 

ђ) пијачне тезге (самосталне трговинске 

дјелатности)................................................ 20,00 КМ 
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5.3 Остале дјелатности  

а ) Златарска дјелатност .......................... 350,00 КМ 

б ) Каменорезци ....................................... 250,00 КМ 

в)Израда крзнених одјевних предмета 

.................................................................... 250,00 КМ 

г)Производња алкохолних и безалкохолних пића 

.................................................................... 600,00 КМ 

д)Љекарске и стоматолошке ординације 

.................................................................... 500,00 КМ 

ђ)Апотеке-здравствене ........................... 500,00 КМ 

е)Апотеке-ветеринарске ......................... 250,00 КМ 

ж) Апотеке- пољопривредне .................. 200,00 КМ 

з ) Апотеке- биљне................................... 300,00 КМ 

и ) Адвокатске канцеларије .................... 400,00 КМ 

ј ) Агенција за промет некретнина  и геодетско-

катастарске послове ................................ 500,00 КМ 

к ) нотари ............................................... 1.000,00 КМ 

л) ревизорске организације   .................. 400,00 КМ  

љ) Ауто школа ........................................... 90,00 КМ 

м ) Фризери, хемијске чистаонице .......... 60,00 КМ 

н ) Козметичар ......................................... 150,00 КМ 

њ)Аутомеханичари,аутолимари,електромеханичар

и, столари.................................................... 40,00 КМ 

о ) Пржионице кафе ................................ 150,00 КМ 

п)Занатске дјелатности у области 

грађевинарства(зидари,тесари, лимари, бравари, 

паркетари, молери, водоинсталатери, 

електроинсталатери и сл. ) .....................   40,00 КМ 

р ) Израда бетонске галантерије,  

предмета од гуме и пластике ................. 100,00 КМ 

с ) Кројачи, производња трикотаже и дјечијих 

играчака ...................................................... 40,00 КМ 

т ) Књиговодствене услуге ..................... 150,00 КМ 

ћ ) Превозници лица и ствари  ( аутопревозници, 

такси и аутобуски превоз ) ..................... 100,00 КМ 

у)  технички прегледи возила ................ 125,00 КМ 

ф ) Обућари и сајџије ................................ 40,00 КМ 

х ) Аутопраоница, вулканизери ............... 70,00 КМ 

ц ) Производња тјестенина ....................... 40,00 КМ 

ч ) Пекарске радње .................................... 70,00 КМ 

џ ) Месарске радње и рибарнице ........... 130,00 КМ 

ш ) Млинови ............................................ 400,00 КМ 

ш1) Салон забавних игара ...................... 200,00 КМ 

ш2) Оптичарске радње ..............................70,00 КМ 

ш3) Регистровани пољопривредни произвођачи 

...................................................................... 40,00 КМ  

ш4) Остале непоменуте дјелатности којима се 

порезутврђује према вођењу књига.......... 80,00 КМ 

ш5 ) Остале дјелатности којима се порез утврђује 

у годишњем паушалном износу............... 80,00 КМ 

НАПОМЕНА уз тарифни број 3: 

1) За сваку издвојену пословну јединицу, 

пословну просторију, продавницу или неки други 

организациони дио привредног друштва, радње 

или других правних лица,  а чији је основни 

субјекат регистрован на подручју града Добоја, 

плаћа се такса за истицање пословног имена у 

висини од 50% од утврђеног износа за одређену 

дјелатност. 

2) У смислу одредаба овог тарифног броја, 

под истакнутом фирмом подразумијева се свака 

ознака или натпис који означава да одређено 

физичко или правно лице обавља одређену 

дјелатност или занимање, изузев ознака и натписа 

на зградама државних органа, органа локалне 

самоуправе, предузећа и других организација и 

заједница које се финансирају из буџета грађана, 

спортских клубова и фондација. 



Број II СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 25 
__________________________________________________________________________________________ 

3) Таксени обвезници подносе пореску 

пријаву за комуналну таксу за истакнуту фирму 

најкасније до 31. марта текуће године, а уплату су 

обавезни извршити  најкасније  до  30.  јуна  

текуће  године. Ако у току године настану услови 

за плаћање таксе у већем износу (за постојеће 

обвезнике), таксени обвезник је дужан у року од 

15 дана од настанка промјене поднијети пријаву и 

платити таксу. 

4) Обвезник који у току године региструје 

дјелатност за коју се плаћа комунална такса из 

члана 2. тачка и) ове одлуке дужан је у року од 15 

дана од дана почетка обављања дјелатности 

пријавити таксену обавезу сразмјерно броју 

мјесеци до краја календарске године и уплатити 

утврђени износ таксе најкасније до краја године. 

Порески обвезник који одјави дјелатност у току 

године, а платио је комуналну таксу у складу са 

ставом 3. овог члана, има право на поврат више 

уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци 

до краја календарске године, у складу са 

прописима којима се уређује порески поступак.   

5)  Ако се у једном пословном објекту налази 

више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 

плаћа само за једну фирму (плаћа се највећи износ 

комуналне таксе). 

6) За сваку фирму истакнуту ван пословног 

објекта плаћа се такса посебно. 

7) У првој години пословања обвезници 

комуналне таксе плаћају 50%  износа предвиђене 

комуналне таксе за истицање пословног имена.  

Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-130/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС “, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута 

града  Добоја  („Сл.  гласник   града Добоја“ број 

9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја на 

сједници одржаној дана  13. априла 2016. године, 

д о н о с и 

ОДЛУКУ 

о  давању на управљање водоводне мреже 

 

Члан 1. 

 Предузећу „Водовод“ АД Добој даје се на 

управљање  изграђена водоводна мрежа у улицама 

Марка Краљевића и Крајишких бригада. 

Члан 2. 

 Сви корисници водоводне мреже у 

улицама наведеним у члану 1. ове одлуке дужни 

су у сарадњи са „Водовод“ АД Добој обавити све 

неопходне радње за прикључење на водоводну 

мрежу, а у складу са одредбама Закона о 

комуналним дјелатностима („Сл. гласник РС“, 

број 124/11 и одредбама Одлуке о водоводу и 

канализацији („Сл. гласник града Добој“, број 

1/16). 

 

Члан 3. 

Саставни дио ове одлуке је графички приказ улица 

које се спајају на водоводну мрежу. 

Члан 4. 

 Ова  одлуке  ступа  на  снагу  осмог  дана 

од  дана објављивања  у „Службеном гласнику  

града  Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-108/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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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,  

95/11 и 60/15), 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 

Добоја („Службени гласник града Добоја“ број: 

9/12, 3/14 и 12/14) и Процјене тржишне 

вриједности непокретности вјештака грађевинско-

архитектонске струке Мехмедагић Сејада из 

Добоја Скупштина града Добоја, на сједници 

одржаној дана 13. априла 2016.  године доноси: 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у 

државној својини  у КО Добој – насеље 

Вила 

 

Члан 1. 

Под условом и на начин регулисан овом одлуком 

провешће се лицитацијом продаја неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у државној 

својини означеног као к.ч. број: 8241/7 Напуштена 

пруга пут без ознаке површине 458 м2, уписана у 

ПЛ број 729 КО Добој (новог премјера), а што по 

старом премјеру одговара к.ч. број: 299/4 

Напуштена пруга пут без ознаке површине 458 м2, 

уписана у ЗК улошку број 382 КО СП 

Макљеновац М. 

Члан 2. 

Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове 

одлуке за укупну површину од 458 м2 износи 

5.496,00 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 градског 

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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-132/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                            Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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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,  

95/11 и 60/15), 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 

Добоја („Службени гласник града Добоја“ број: 

9/12, 3/14 и 12/14) и Процјене тржишне 

вриједности непокретности вјештака грађевинско-

архитектонске струке Мехмедагић Сејада из 

Добоја Скупштина града Добоја, на сједници 

одржаној дана 13. априла 2016.  године доноси: 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у 

државној својини у КО Добој – насеље Баре 

 

Члан 1. 

Под условом и на начин регулисан овом одлуком 

провешће се лицитацијом продаја неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у државној 

својини означеног као к.ч. број: 467/8 Баре њива 3. 

класе површине 345 м2, уписана у ПЛ број 729 КО 

Добој (новог премјера), а што по старом премјеру 

одговара к.ч. број 1201/20 Баре њива 3. класе 

површине 354 м2, уписана у ЗК улошку број 4034 

КО СП Добој и к.ч. број: 8229/14 Улица 27 јули 

улица површине 39 м2, уписана у ПЛ број 729 КО 

Добој (новог премјера), а што по старом премјеру 

одговара к.ч. број 509/112 Улица 27 јули улица 

површине 39 м2, уписана у ЗК улошку број 4034 

КО СП Добој, све укупне површине 393 м2. 

Члан 2. 

Почетна продајна цјена земљишта из члана 1. ове 

одлуке за укупну површину од 393 м2 износи 

4.716,00 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 градског 

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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-124/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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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,  

95/11 и 60/15), 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 

Добоја („Службени гласник града Добоја“ број: 

9/12, 3/14 и 12/14) и Процјене тржишне 

вриједности непокретности вјештака грађевинско-

архитектонске струке Мехмедагић Сејада из 

Добоја Скупштина града Добоја, на сједници 

одржаној дана  13. априла 2016. године доноси: 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у КО 

Добој – насеље Баре I 

 

Члан 1. 

Под условом и на начин регулисан овом одлуком 

провешће се лицитацијом продаја неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у државној 

својини означеног као к.ч. број: 468/5 Доње баре 

њива 3. класе површине 415 м2, уписана у ПЛ број 

729 КО Добој (новог премјера), а што по старом 

премјеру одговара к.ч. број 1201/22 Доње баре 

њива 3. класе површине 415 м2, уписана у ЗК 

улошку број 4034 КО СП Добој. 

Члан 2. 

Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове 

одлуке за укупну површину од 415 м2 износи 

8.300,00 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 градског 

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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-125/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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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,  

95/11 и 60/15), 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 

Добоја („Службени гласник града Добоја“ број: 

9/12, 3/14 и 12/14) и Процјене тржишне 

вриједности непокретности вјештака грађевинско-

архитектонске струке Мехмедагић Сејада из 

Добоја Скупштина града Добоја, на сједници 

одржаној дана 13. априла 2016. године доноси: 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у КО 

Добој – насеље Баре II 

 

 

Члан 1. 

Под условом и на начин регулисан овом одлуком 

провешће се лицитацијом продаја неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у државној 

својини означеног као к.ч. број: 468/6 Доње баре 

њива 3. класе површине 349 м2, уписана у ПЛ број 

729 КО Добој. 

Члан 2. 

Почетна продајна цјена земљишта из члана 1. ове 

одлуке за укупну површину од 349 м2 износи 

6.980,00 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 градског 

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 

Добоја“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-126/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 33. и члана 69. Статута 

града  Добоја («Службени гласник  града  Добоја», 

број 9/12, 3/14 и 12/14), те члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града  Добоја», број 2/13 и 3/14 )  Скупштина 

града  на сједници одржаној дана  13. априла  2016  

године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч A K  

  1. Усваја се Извод из записника  са 29-те редовне 

сједнице Скупштине града          Добој одржане 29. 

фебруара 2016. године. 

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-87/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

 На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  13. 

априла 2016. године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 

                     1. Усваја се Извјештај о извршењу 

буџета Града Добој за период 01.01.-        

31.12.2015. године. 

              2.   Овај закључак биће објављен у 

„Службеном гласнику града  Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-88/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  13. 

априла 2016. године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 

                    1. Усваја се Програм кориштења 

средстава за унапређење пољопривредне      

производње на подручју града Добој за 2016 

.годину. 

                   2.Саставни дио закључка чини Програм 

кориштења средстава за унапређење     

пољопривредне производње на подручју града 

Добој за 2016. годину. 

                   3.   Овај закључак биће објављен у 

„Службеном гласнику града  Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-89/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 

 
На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  13. 

априла 2016. године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 

1. Нацрт Програма рада Јавног предузећа 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ ДОБОЈ за 2016. годину 

суштински и формално технички је прихватљив за 

даљу скупштинску процедуру. 

2. Задужује се ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

ДОБОЈ  да у складу са Одлуком о јавним 

расправама у општини Добој („Сл. гласник 
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општине Добој“, број: 1/06.) организује и проведе 

јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 

изнесене на јавној расправи и припреми приједлог  

Програма рада Јавног предузећа РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈЕ ДОБОЈ за 2016. годину. 

      3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-96/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  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 20/08) у вези 

са чланом 356. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 33. Статута 

града Добоја („Службени гласник града 

Добоја“број:9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146. 

Пословника Скупштине града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“ број: 9/12, 2/13 и 3/14) 

Скупштина града Добоја  на сједници одржаној 

дана 13. априла 2016. године д о н о с и:  

З А К Љ У Ч А К 

1. Прихвата се Информација о продатим 

пословним просторима и гаражама у власништву 

града Добоја у периоду 2010 – 2015 године на 

основу Одлуке о начину и условима продаје 

пословних простора и гаража у власништву 

Општине Добој број: 01-013-336/10 од 28.10.2010. 

године  расписане од стране градоначелника града 

Добоја. 

2 Задужује се градоначелник града Добоја да и 

даље на основу Одлуке о начину и условима 

продаје пословних простора и гаража у 

власништву Општине Добој број: 01-013-336/10 од 

28.10.2010. године о донесеним својим 

појединачним одлукама информише Скупштину 

града Добоја о продатим пословним просторима и 

гаражама најмање једном годишње уз обавезу 

назначења процјењене вриједности, продајне 

вриједности и назива купца.   

3. Овај закључак биће објављен  у „Службеном 

гласнику града Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-98/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

_____________________________ 

 
На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  13. 

априла 2016. године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 

  1.Усваја се Информација о раду 

Правобранилаштва Републике Српске –      

сједиште замјеника у Добоју  за период од 

01.01.2015. до 31.12.2015.     године за Град Добој. 

  2.   Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-99/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  13. 

априла 2016. године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација о утрошку електричне 

енергије за јавну расвјету јануар-децембар 2015. 

године. 

   2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-100/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 

 
На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  13. 

априла 2016. године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 

1.Усваја се  Информација у вези извршавања 

обавеза града Добој по питању омогућавања 

откупа другог одговарајућег стана носиоцима 

станарског права чији је стан у саставу ратом 

уништене зграде. 

2. Предлаже се градоначелнику  да кроз учешће у 

Савезу општина и градова иницира измјене Закона 

о приватизацији државних станова („Службени 

гласник Републике Српске“, број 118/11, 67/13 и 

60/15 ) како би општинама и градовима било 

омогућено располагање бар једним дијелом 

стамбеног фонда, а имајући у обзир обавезе према 

носиоцима станарског права. 

    3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-101/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  13. 

априла 2016. године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А K 

1.Усваја се Извјештај о реализацији Програма 

уређења грађевинског земљишта за 2015. годину. 

   2.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-102/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

 На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  13. 

априла 2016. године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 

1.Усваја се Извјештај о остваривању Програма 

одржавања, санације и реконструкције 



Број II СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 33 
__________________________________________________________________________________________ 

водопривредних објеката и водотокова у 2015. 

години. 

2. Саставни дио закључка чини  Извјештај  о 

остваривању Програма одржавања, санације и 

реконструкције водопривредних објеката и 

водотокова у 2015. години 

     3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-103/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  13. 

априла 2016. године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 

1.Усваја се Извјештај о оствривању Програма 

одржавања, заштите, реконструкције и изградње 

локалних путева у току 2015. године. 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о 

оствривању Програма одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних путева у 

току 2015. године. 

 3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-104/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  13. 

априла 2016. године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извјештај о раду Агенције за развој 

малих и средњих предузећа града Добој за 2015. 

годину. 

2.   Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-105/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  13. 

априла 2016. године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извјештај о раду (са финансијским 

извјештајем) ЈУ „Дом за старија лица Добој“ 

Добој за 2015. годину. 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

(са финансијским извјештајем) ЈУ „Дом за старија 

лица Добој“ Добој за 2015. годину. 
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3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-106/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  13. 

априла 2016. године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извјештај о раду градоначелника и 

Градске управе града Добој  за период 01.01.2015. 

до 31.12.2015. године. 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

Градоначелника и Градске управе града Добој  за 

период 01.01.2015. до 31.12.2015. године. 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-107/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  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 

33. Статута града Добоја („Службени гласник 

града Добоја“ број: 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146. 

Пословника Скупштине града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“ број 2/13 и 3/14), 

Скупштина града Добоја на сједници одржаној    

13. априла 2016. године, донијела је: 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на наставак 

кориштења стана 

 

Члан 1. 

Скупштина града Добој је сагласна да Вељко 

Брајић из Добоја и даље настави са кориштењем 

стана у Добоју, ул. Николе Пашића бр. 27. стан 

број:4. који се налази на првом спрату стамбено-

пословног објекта „Сања“, уз обавезу плаћања 

комуналних накнада по основу кориштења истог.  

Члан 2. 

Међусобни односи поводом статуса стана из члана 

1. овог закључка ће се ријешити до легализације 

стамбено-пословног објекта и уписа предметног 

стана у књигу уложених уговора код Републичке 

управе за геодетске и имовинско правне послове 

Бања Лука- ПЈ Добој. 

Члан 3. 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику  града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-88/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 18. Закона о систему 

јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 68/07 и 109/12), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи (“Сужбени гласник  

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и  

98/13),  члана 33.  Статута града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“, број 9/12. 3/14 

и 12/14) и члана 146. Пословника Скупштине 

града Добоја (Сужбени гласник града Добоја“,број 

2/13 и 3/14), Скупштина града Добоја, на сједници 

одржаној  13. априла 2016. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. директора Туристичке 

организације Града Добој 

                                                                

1. Митра Ђуричић, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности директора Туристичке 

организације Града Добој.                                                                              

2.  Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-91/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 18. Закона о систему 

јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 68/07 и 109/12), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи (“Сужбени гласник  

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и  

98/13),  члана 33.  Статута града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“, број 9/12. 3/14 

и 12/14) и члана 146. Пословника Скупштине 

града Добоја (Сужбени гласник града Добоја“,број 

2/13 и 3/14), Скупштина града Добоја, на сједници 

одржаној  13. априла 2016. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  в.д. директора Туристичке 

организације Града Добој 

 

1. Владимир Марковић именује се за вршиоца 

дужности директора Туристичке организације 

града Добоја.                                                                                

2.  Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-92/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Сужбени гласник  Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и  98/13), 

члана 81. Закона о предшколском васпитању и 

образовању(„Службени гласник Републике 

Српске,“ број 79/15),  члана 33.  Статута града 

Добоја(„Службени гласник града Добоја“, број 

9/12. 3/14 и 12/14) и члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја ( Сужбени гласник града 

Добоја“,број 2/13 и 3/14),Скупштина града Добоја, 

на сједници одржаној  13. априла 2016. године    

доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. директора  ЈПУ „Мајке 

Југовић“ Добој                                   

1. Славица Живковић, дипломирани правник,   

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

директора Јавне предшколске установе „Мајке 

Југовић“ Добој.                                                                            

2.  Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-94/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Сужбени гласник  Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и  98/13), 

члана 81. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске,“ број 79/15),  члана 33.  Статута града 

Добоја („Службени гласник града Добоја“, број 

9/12. 3/14 и 12/14) и члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја ( Сужбени гласник града 

Добоја“,број 2/13 и 3/14), Скупштина града 

Добоја, на сједници одржаној  13. априла 2016. 

године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  в.д. директора  ЈПУ „Мајке 

Југовић“ Добој   

             

  1.  Славица Живковић, дипломирани правник,   

именује се за  вршиоца дужности директора Јавне 

предшколске установе „Мајке Југовић“ Добој.                                                                         

 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-95/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Сужбени гласник  Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и  98/13), 

члана 81. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске,“ број 79/15),  члана 33.  Статута града 

Добоја („Службени гласник града Добоја“, број 

9/12. 3/14 и 12/14) и члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја ( Сужбени гласник града 

Добоја“,број 2/13 и 3/14), Скупштина града 

Добоја, на сједници одржаној  13. априла 2016. 

године  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора 

ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој         

                                                                        

1.Разрјешавају се дужности вршиоца дужности 

чланова Управног одбора Јавне предшколске 

установе  „Мајке Југовић“ Добој 

- Мишо Божичковић 

- Алма Видојевић 

- Босиљка Стојчиновић                                                                               

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-90/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Сужбени гласник  Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и  98/13), 

члана 81. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске,“ број 79/15),  члана 33.  Статута града 

Добоја („Службени гласник града Добоја“, број 

9/12. 3/14 и 12/14) и члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја ( Сужбени гласник града 

Добоја“,број 2/13 и 3/14), Скупштина града 

Добоја, на сједници одржаној  13. априла 2016. 

године      д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  в.д. чланова Управног одбора 

ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој      

                                                                               

1. Иименују  се  вршиоци дужности чланова 

Управног одбора Јавне предшколске установе  

„Мајке Југовић“ Добој. 
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- Мишо Божичковић 

- Алма Видојевић 

- Свјетлана Јокић Дејановић                                                                                

 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-93/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 13.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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II АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

          На основу члана 3. став 1. и члана 25. став 2. 

Закона о превозу у друмском саобраћају 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

111/08, 50/10, 12/13 и 13/14), члана 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/06, 

20/08 и 98/13), члана 8. Одлуке о јавном превозу 

лица и ствари у друмском саобраћају на подручју 

града Добоја, („Службени гласник града Добоја“, 

број: 7/15) и члана 70. Статута града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“, број: 9/12, 3/14 

и 12/14), градоначелник града Добоја, донио је дана 

10.3.2016. године  

О Д Л У К У 

о допуни Даљинара са минималним 

временима вожње наградским аутобуским 

линијама 

 

Члан 1. 

Врши се допуна постојећег Даљинара са путним 

правцима РУДАНКА ШКОЛА – ВЕЛИКА 

БУКОВИЦА Р. и ЋАЛИЋА ЋУПРИЈА – КАЉУГЕ. 

Члан 2. 

 Утврђују се аутобуска стајалишта, међустајалишна 

растојања и минимална времена вожње између 

стајалишта, како је наведено у прилогу 

Одлуке.Поменути путни правци налазиће се на 

страни 30. и 31. књиге Даљинара и чиниће саставни 

дио постојећег Даљинара. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 

објављена у Службеном гласнику града Добоја.                                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

Број: 02-022-401/16                 ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:10.03.2016.године           Обрен Петровић 

______________________________ 
 

                На основу чланова 2,4,5,6,7,11 и 12 Закона 

о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

47/10) и члана  70 Статута града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“, број 9/12),  

градоначелник града Добоја, д о н о с и: 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезној систематској дератизацији на 

цијелој територији града Добоја у 2016. 

години 

 

I 

1.   У циљу заштите становништва од појаве и 

ширења заразних болести које преносе мишеви и 

глодари, наређује се вршење обавезне систематске 

дератизације на цијелој територији града Добоја. 

 2. Дератизацију извршити у периоду април, мај 

„Прољетна дератизација“, и у периоду октобар, 

новембар „Јесења дератизација“, 2016. године. 

 3. Систематском дератизацијом обухватити све 

објекте и површине на цијелој територији града 

Добоја и то: 

- друштвена предузећа, 

- здравствене установе, 

- предшколске установе, 

- школске установе,  

- вјерске објекте и установе,  

- депоније смећа,  

- канализациону мрежу,  

- водоводну мрежу, 

- угоститељске објекте, 

- стамбене објекте у друштвеној својини (подруми, 

поткровља и тавани), 

- објекте дионичарских друштава,  
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- објекте, покретна и  непокретна средства 

жељезничког и друмског саобраћаја, 

- приватна предузећа, 

- објекте пошта и телекомуникација, као и објекте 

електродистрибуције, 

- приватне стамбено-породичне куће, господарске и  

помоћне објекте, 

 - објекте друштвених установа, 

- пословне објекте у приватном власништву 

(продавнице, угоститељске радње, пекарске радње, 

сластичарске радње, све занатске радње и друге 

пословне просторије и објекте у приватном 

власништву), 

- у свим другим објектима и просторијама, као и 

површинама гдје постоје епидемиолошке 

индикације за дератизацију, 

- војне објекте и установе,  

- полицијске и друге објекте,  

- све објекте у којима се врши производња и промет 

животних намирница и предмета опште употребе 

итд. 

4. Систематску дератизацију ће извршити добављач 

изабран у складу са Законом о јавним набавкама. 

5. Трошкове систематске дератизације у јавном 

сектору сносе предузећа, установе и друга правна 

лица. 

6. Трошкове систематске дератизације буџетских 

потрошача (колекторе, депоније смећа и јавне 

површине) сноси Скупштина Града. 

7. Трошкове систематске дератизације у пословним 

објектима у приватном власништву , стамбено-

породичним зградама, господарским и другим 

помоћним објектима у приватном власништву, 

сносе власници приватних пословних објеката, 

стамбено-породичних кућа, господарско-помоћних 

објеката. 

8. Непосредан надзор над извођењем систематске 

дератизације вршиће санитарна инспекција Града. 

II 

   Ова наредба ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-439/16              ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 16.03.2016.године      Обрен Петровић 

______________________________ 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13.), члана 

13. став 4. Закона о јавним путевима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број:89/13) и члана 56. и 70. Статута града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“, број 9/12, 3/14 

и 12/14), градоначелник града Добоја,  д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за израду Стратегије 

развоја мреже локалних путева и улица у 

насељу на подручју града Добоја 

 

I 

У Комисију за израду Стратегије развоја мреже 

локалних путева и улица у насељу на подручју 

града Добоја (у даљем тексту Комисија) именују се: 

1. Марица Илић, предсједник Комисије 

2. Драган Павлић, члан 

3. Верица Благојевић, члан 

4. Зоран Гојковић, члан 

5. Синиша Лукић, члан  

II 

Задатак Комисије из тачке I је да сачини Стратегију 

развоја мреже локалних путева и улица у насељу у 

складу са чланом 13. и 14. Закона о јавним 
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путевима Републике Српске и подзаконским 

актима у области путне мреже из надлежности 

јединице локалне самоуправе, најкасније до 

31.12.2016. године. 

III 

 Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-14/16                ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 24.03.2016.године      Обрен Петровић 

______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

III OСТАЛИ АКТИ 

Одјељење за финансије града Добоја издаје  

САОПШТЕЊЕ 

1. Просјечна бруто плата запослених у 

Градској управи града Добоја, не 

укључујући плате функционера, у 2015. 

години износи 1.484 КМ. 

 

2. Просјечна нето плата запослених у Градској 

управи града Добоја, не укључујући плате 

функционера, у 2014. години износи 915 

КМ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                        

ГРАД ДОБОЈ                                                       

ГРАДСКА УПРАВА                                    

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ДОБОЈ 

Број: 06-403-118/16                                              

Добој: 04.03.2016.године 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЉЕЊА 

КРШИЋ МИРОСЛАВ, дипл. екон. 

 

_____________________________
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IV  ОГЛАСИ 
ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-1/16  од 

01.02.2016  године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број : 476/5  упис 

Издвајања Заједнице етажних власника зграде у 

улици Ћупријска број : 32 у Добоју са сљедећим 

подацима:  

              Издваја се Заједница етажних власника 

зграде у улици Ћупријска број : 32 у Добоју из 

Заједнице етажних власника зграде у улици 

Ђенерала Драже број : 28 – 36 Добој.Назив и 

сједиште : Заједница етажних власника зграде у 

улици Ћупријска број : 32 у Добоју. Оснивачи : 

двадесетри етажних власника. Дјелатност : 

управљање зградом за рачун етажних власника, 

иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности,за обавезе одговара цјелокупном 

имовином , чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. Заједницу заступају : Лазић Рендал и 

Суботић Душко – самостално и без ограничења.             

               

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-1/16  В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 01.02.2016.     Славко Ковачевић, с.р 

_____________________________ 

 
ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-9/16  од 

17.03.2016  године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број : 483/5  упис оснивања  

промјене лица овлашћених за заступање 

Заједнице етажних власника Немањина 52 Добој  

са сљедећим подацима:     Врши се промјена 

лица овлаштеног за заступање Заједнице 

етажних власника Немањина 52 Добој.Из 

регистра се брише ранији заступник Мисимовић 

Бранислав, а у регистар се уписују лица 

овлашћена за заступање : Божић Вељко и Клопић 

Саша – заступају заједницу самостално и без 

ограничења.          

ГРАД ДОБОЈ                                            

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-9/16  В.Д  Начелник одјељења                                          

Добој, 17.03.2016.         Славко Ковачевић, с.p 

_____________________________ 

 
ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-8/16  од 

10.03.2016  године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број : 482/5  упис 

оснивања  промјене лица овлашћених за 

заступање Заједнице етажних власника зграде у 

улици Југ Богдана број : 24-26 у Добоју са 

сљедећим подацима:  

              Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника зграде  у 

улици Колубарска бр: СП - 83 у Добоју. Из 

Регистра се бришу ранији заступници Васић 

Раденко и Челик Стојан , а у регистар се уписују 

лица овлашћена за заступање : Ђекић Миомир и 

Стевић Младин – заступају заједницу самостално 

и без ограничења.              

                

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-8/16  В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 10.03.2016.       Славко Ковачевић, с.р 

____________________________ 
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ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-11/16  од 

25.03.2016  године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број : 485/5  упис 

оснивања  промјене лица овлашћених за 

заступање Заједнице етажних власника зграде у 

улици Војводе Степе број : 96 - 98 у Добоју са 

сљедећим подацима:  

              Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника зграде  у 

улици Војводе Степе бр: 96 - 83 у Добоју. Из 

Регистра се бришу ранији заступник Марковић 

Драган , а у регистар се уписују лица овлашћена 

за заступање : Удовичић Саша и Караћ Илија – 

заступају заједницу самостално и без 

ограничења.              

                

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-11/16В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 25.03.2016.       Славко Ковачевић, с.р 

_____________________________ 

 
ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-47/15 од 

21.12.2015 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда у 

регистарском листу број: 475/5 упис  промјене 

лица овлашћених за заступање Заједнице 

етажних власника зграде у улици Ђенерала 

Драже број : 31-А у Добоју са сљедећим 

подацима:  

              Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника зграде 

Добој, Ђенерала Драже бр. 31-а из Регистра се 

бришу Букејловић Небојша и Дабић Рајко , а у 

Регистар се уписују као нова лица овлаштена за 

заступање : Рубил Дејан предсједник УО , 

заступа заједницу самостално и без ограничења и 

Дабић Рајко предсједник ЗЕВ-а , заступа 

заједницу самостално и без ограничења.              

 

 

ГРАД ДОБОЈ                                           

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-47/15В.Д  Начелник одјељења                                          

Добој,21.12.2015.         Славко Ковачевић, с.р 

_____________________________ 

 
ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-2/16 од 

09.02.2016 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда у 

регистарском листу број: 478/5 упис  оснивања  

Заједнице етажних власника зграде у улици Цара 

Душана зграда „КАТЕДРА“ Л-3 ББ у Добоју  са 

следећим подацима :  

     Назив и сједиште: Заједница етажних 

власника у улици Цара Душана зграда 

„КАТЕДРА“ Л-3 ББ у Добоју.Оснивачи : 

двадесет и три етажна власника.Дјелатност: 

управљање зградом за рачун етажних власника, 

иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином,чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде.Заједницу заступа : Бркић Сања – заступа 

заједницу самостално и без ограничења. 

ГРАД ДОБОЈ                                          

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-2/16  В.Д  Начелник одјељења                                          

Добој, 09.02.2016.       Славко Ковачевић, с.р 

_____________________________ 
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ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-3/16 од 

05.02.2016  године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број : 477/5 упис 

оснивања  промјене лица овлашћених за 

заступање Заједнице етажних власника зграде у 

улици Стефана Првовенчаног  број : 21-23  у 

Добоју са сљедећим подацима:  

              Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника зграде  у 

улици Стефана Првовенчаног бр: 21-23 у Добоју. 

Из Регистра се брише ранији заступник Мишура 

Славко , а у регистар се уписује лице овлашћено 

за заступање : Станишић Синиша – заступа 

заједницу самостално и без ограничења.              

                

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-3/16  В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 05.02.2016.       Славко Ковачевић, с.р 

____________________________ 
 

ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-4/16  од 

10.02.2016  године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број : 467/5  упис оснивања  

промјене назива заједнице етажних власника 

зграде у улици Светог Саве бб „ЦЕНТАР“ у 

Добоју са сљедећим подацима: 

Врши се промјена назива Заједнице етажних 

власника зграде у улици Светог Саве бб 

„ЦЕНТАР“ у Добоју.Нови назив : Заједница 

етажних власника у улици Светог Саве број : 59 

А1 и А2 у Добоју.                   

ГРАД ДОБОЈ                                           

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ  

Број:07-372-1-4/16  В.Д  Начелник одјељења                                          

Добој, 10.02.2016.       Славко Ковачевић, с.р 

 

 

 

ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-6/16  од 

19.02.2016  године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број : 480/5  упис 

оснивања  промјене лица овлашћених за 

заступање Заједнице етажних власника зграде у 

улици Колубарска број : СП - 83 у Добоју са 

сљедећим подацима:  

              Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника зграде  у 

улици Колубарска бр: СП - 83 у Добоју. Из 

Регистра се брише ранији заступник Стојановић 

Миладин , а у регистар се уписује лице 

овлашћено за заступање : Лазаревић Бранко и 

Тодоровић Милан – заступају заједницу 

самостално и без ограничења.              

                

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-6/16  В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 19.02.2016.       Славко Ковачевић, с.р 

 

____________________________
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Оснивач и издавач листа „Службени гласник града Добоја” је град Добој, тел. (053) 242-153, 

факс (053) 242-258.  

„Службени гласник града Добоја” излази по потреби. Штампа се на српском језику, 

ијекавског изговора у тиражу од 100 примјерака. Главни и одговорни уредник: Mилош 

Букејловић. Редакцијски одбор: Славојка Сегдар и Светислав Васиљевић. Рјешењем 

Министарства информисања Републике Српске, број 01-213/96. од 07. 06. 1996. године Јавно 

гласило „Службени гласник општине Добој” је уписан у Регистар јавних гласила под редним 

бројем 143. 

 

Штампа: “СИПОС” доо Добој. За штампарију: Станислав Деспотовић 

 


