БРОЈ 6

31.АВГУСТ 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---

I АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
На основу члана 33. и члана 69. Статута
Града Добој («Службени гласник града Добој»,
број 9/12, 3/14 и 12/14), те члана 146. Пословника
Скупштине града Добој («Службени гласник
града Добој», број 2/13 и 3/14 ) Скупштина
града на сједници одржаној дана 30. августа
2016. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извод из записника са 31. редовне
сједнице Скупштине града Добој одржане 02.
јуна 2016. године.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику града Добој“.

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 Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14
и 12/14), Скупштина града Добој на сједници
одржаној
30. августа 2016. године,
донијела је

Одлуку
o измјени и допуни Одлуке о приступању
измјени дијела регулационог плана „Доњи
град“ Добој – ревизија
(кружни ток)
Члан 1.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-221/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

У Одлуци о приступању измјени дијела
регулаионог „Доњи град“ Добој – ревизија
(кружни ток), број: 01-013-347/15 од 29.10.2015.
године бришу у цијелом тексту ријечи „кружни
ток“, мијења се члан 2, члан 4, члан 5. став 1. и
члан 7. и гласи:

„ Члан 2.
Подручје за које се врши измјена Плана
налази се у Добоју на углу улица Стефана
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Првовенчаног и магистралног пута М17, а
обухвата парцеле означене као к.ч. 3310/1, к.ч.
3309/2, к.ч. 8232 и к.ч. 8229/1 у КО Добој.
Подручје обухвата износи 0,5 ха.
Члан 4.
Плански период у смислу члана 40. став 3.
под в. („Службени гласник Републике Српске
број: 40/13, 106/15 и 3/16) је 10. година.
Члан 5.

На основу члана 50. став 5. 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 Добој („Службени
гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној
30. августа 2016. године, донијела је

Одлуку

На подручју за које се врши измјена Плана
планира се изградња бензинске пумпе са
пратећим садржајима.

о усвајању измјене дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија
(блок 7)

Члан 7.
Средства за израду плана обезбиједиће
подносилац захтјева за измјену Плана.“

Члан1.

Члан 2.

Усваја се измјена
дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија (блок 7). (у
даљем тексту: План).

Остали чланови Одлуке из члана 1.
остају непромијењени.

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела. План садржи:

Члан 3.
Ова одлука ступа
доношења а објавиће се
гласнику града Добој“.

Члан 2.

на снагу даном
у „Службеном

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-226/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

ОПШТИ ДИО
I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А.
Б.
В.
Г.
Д.

Уводни дио
Анализа и оцјена стања
Циљеви просторног развоја
Програм(концепт) плана
Урбанистичко-технички услови

II. ГРАФИЧКИ ДИО
А. КАРТЕ СТАЊА
1. Ажуран план парцелације
2. Карта власништва над земљиштем
3. Подјела обухвата плана на зоне по
намјенама, типологијама изградње према
врстама, објеката, заузетости парцела,
спратности и другим критеријумима
4. Постојећа функционална организација у
обухвату плана
5. Инжињерско-геолошка карта
6. Извод из важећег регулационог плана –
план намјене површина

Број VI
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 3
__________________________________________________________________________________________
7. Извод из важећег регулационог
план саобраћаја са планом нивелације
8 Извод из важећег регулационог
план размјештаја партерних садржаја,
хоризонталних и вертикалних
нових објеката
9. Извод из важећег регулационог
план парцелације

плана –

Члан 8.

плана –

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

габарита
плана –

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
1. Границе плана
одређене постојећим
катастарским честицама
2. План парцелације и препарцелације
3. План организације простора
4. План саобраћаја
5. План хидротехничке инфраструктуре
6. План енергетске и телекомуникационе
инфраструктуре
7. План термоенергетске инфраструктуре
8. План регулационих и грађевинских линија
9. План зелених површина
Члан 3.
Елаборат Плана, израдио је „Добојинвест“
а.д. Добој у августу 2016. године, и чини
саставни дио ове одлуке.
Елаборат из претходног става овог члана налази
се у прилогу Одлуке из члана 1.
Члан 4.
План је основа за парцелацију грађевинског
земљишта по прописима о уређењу простора и
грађењу.
Члан 5.
План се излаже на стални јавни увид код
органа управе надлежног за послове просторног
уређења.
Члан 6.
О провођењу ове одлуке стараће се орган из
члана 5. ове одлуке.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да
важе раније донесени просторно-плански
документи проведбеног карактера, у дијелу у
којем нису у сагласности са Планом.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-232/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

На основу члана 50. став 5. 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 Добој („Службени
гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној
30.августа 2016. године, донијела је

Одлуку
о усвајању измјене дијела регулационог
плана„Центар“ Добој – ревизија
(градска топлана)
Члан1.
Усваја се измјена
дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија (у даљем
тексту: План).
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела. План садржи:
ОПШТИ ДИО
I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А. Уводни дио
Б. Анализа и оцјена стања
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В. Циљеви просторног развоја
Г. Програм(концепт) плана
Д. Урбанистичко-технички услови
II. ГРАФИЧКИ ДИО
А. КАРТЕ СТАЊА
1. Ажуран план парцелације
2. Карта власништва над земљиштем
3. Извод из важећег регулационог плана –
план намјене површина
4. Извод из важећег регулационог плана –
план парцелације
Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
1. План парцелације и препарцелације
2. План организације простора
3. План грађевинских линија
Члан 3.
Елаборат Плана, израдио је „Добојинвест“
а.д. Добој у августу 2016. године, и чини
саставни дио ове одлуке.
Елаборат из претходног става овог члана налази
се у прилогу Одлуке из члана 1.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-230/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
_________________________________________
На основу члана 50. став 5. 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 Добој („Службени
гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној
30. августа 2016. године, донијела је

Члан 4.
План је основа за парцелацију грађевинског
земљишта по прописима о уређењу простора и
грађењу.
Члан 5.
План се излаже на стални јавни увид код
органа управе надлежног за послове просторног
уређења.

Одлуку
о усвајању измјене дијела регулационог
плана„Центар“ Добој – ревизија
(блок 10)
Члан1.

Члан 6.

Усваја се измјена
дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија (блок 10). (у
даљем тексту: План).

О провођењу ове одлуке стараће се орган из
члана 5. ове одлуке.

Члан 2.

Члан 7.

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела. План садржи:

Ступањем на снагу ове одлуке престају да
важе раније донесени просторно-плански
документи проведбеног карактера, у дијелу у
којем нису у сагласности са Планом.

ОПШТИ ДИО
I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А.
Б.
В.
Г.
Д.

Уводни дио
Анализа и оцјена стања
Циљеви просторног развоја
Програм (концепт) плана
Урбанистичко-технички услови
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II. ГРАФИЧКИ ДИО
А. КАРТЕ СТАЊА
1. Ажуран план парцелације
2. Карта власништва над земљиштем
3. Подјела обухвата плана на зоне по
намјенама, типологијама изградње према
врстама, објеката, заузетости парцела,
спратности и другим критеријумима
4. Постојећа функционална организација у
обухвату плана
5. Инжињерско-геолошка карта
6. Извод из важећег урбанистичког плана
града Добој-намјена површина
7. Извод из важећег регулационог плана –
план размјештаја партерних садржаја,
хоризонталних и вертикалних габарита
нових објеката
Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
1. Границе плана
одрeђене постојећим
катастарским честицама
2. План парцелације и препарцелације
3. План организације простора
4. План саобраћаја и нивелације
5. План хидротехничке инфраструктуре
6. План енергетске и телекомуникационе
инфраструктуре
7. План термоенергетске инфраструктуре
8. План уређења зелених и рекреационих
површина
9. План регулационих и грађевинских линија
Члан 3.
Елаборат Плана, израдио је „Добојинвест“
а.д. Добој у августу 2016. године, и чини
саставни дио ове одлуке.
Елаборат из претходног става овог члана налази
се у прилогу Одлуке из члана 1.
Члан 4.
План је основа за парцелацију грађевинског
земљишта по прописима о уређењу простора и
грађењу.
Члан 5.
План се излаже на стални јавни увид код
органа управе надлежног за послове просторног
уређења.

Члан 6.
О провођењу ове одлуке стараће се орган из
члана 5. ове одлуке.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да
важе раније донесени просторно-плански
документи проведбеног карактера, у дијелу у
којем нису у сагласности са Планом.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-231/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

На основу члана 50. став 5. 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 Добој („Службени
гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној
30. августа 2016. године, донијела је

Одлуку
о усвајању регулационог плана
„Медицинска школа “ Добој
Члан 1.
Усваја се регулациони план „Mедицинска
школа“ Добој (у даљем тексту: План).
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Члан 2.

Члан 6.

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела. План садржи:

О провођењу ове одлуке стараће се орган из
члана 5. ове одлуке.

ОПШТИ ДИО
I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А.
Б.
В.
Г.
Д.

Уводни дио
Анализа и оцјена стања
Циљеви просторног развоја
Програм (концепт) плана
Урбанистичко-технички услови

II. ГРАФИЧКИ ДИО
А. КАРТЕ СТАЊА
1. Ажуран план парцелације
2. Карта власништва над земљиштем
3. Инжињерско - геолошка карта
4. Оцјена стања - информациона карта
Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
1. Границе плана
одрeђене постојећим
катастарским честицама
2. План парцелације и препарцелације
3. План организације простора
4. План саобраћаја
5. План хидротехничке инфраструктуре
6. План енергетске и телекомуникационе
инфраструктуре
7. План термоенергетске инфраструктуре
8. План регулационих и грађевинских линија
9. План зелених површина
Члан 3.
Елаборат Плана, израдио је „Добојинвест“
а.д. Добој у августу 2016. године, и чини
саставни дио ове одлуке.
Елаборат из претходног става овог члана налази
се у прилогу Одлуке из члана 1.
Члан 4.
План је основа за парцелацију грађевинског
земљишта по прописима о уређењу простора и
грађењу.
Члан 5.
План се излаже на стални јавни увид код
органа управе надлежног за послове просторног
уређења.

Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да
важе раније донесени просторно-плански
документи проведбеног карактера, у дијелу у
којем нису у сагласности са Планом.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-227/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________
На основу члана 50. став 5. 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 Добој („Службени
гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној
30. августа 2016. године, донијела је

Одлуку
о усвајању измјене дијела регулационог
плана„Центар“ Добој – ревизија
(блок 2)
Члан1.
Усваја се измјена
дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија (блок 2). (у
даљем тексту: План).
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Члан 2.

Члан 5.

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела. План садржи:

План се излаже на стални јавни увид код
органа управе надлежног за послове просторног
уређења.

ОПШТИ ДИО
I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А. Уводнo образложење
Б. Стање организације уређења и коришћења
простора
В. Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора
Г. План организације, уређења и коришћења
простора
Д. Одредбе и смјернице за провођење плана
Е. Трошкови уређења грађевинског земљишта
II. ГРАФИЧКИ ДИО
Р = 1 : 1000
1. Ажуран план парцелације
2. Карта власништва
3. Подјела обухвата плана
4. Постојећа функционална организација
5. Инжињерско-геолошка карта
6. План намјене површина
7. Извод из РП
8. Извод из РП – План парцелације
9. Границе плана
10. План парцелације
11. План организације простора
12. План организације јавних површина
13. План ЕЕ и ТТ
14. План хидроинсталација
15. План топлификације
16. План саобраћаја
17. План зeленила
18. План грађевинских и регулационих линија
Члан 3.
Елаборат Плана, израдио је „Добојинвест“
а.д. Добој у августу 2016. године, и чини
саставни дио ове одлуке.
Елаборат из претходног става овог члана налази
се у прилогу Одлуке из члана 1.
Члан 4.
План је основа за парцелацију грађевинског
земљишта по прописима о уређењу простора и
грађењу.

Члан 6.
О провођењу ове одлуке стараће се орган из
члана 5. ове одлуке.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да
важе раније донесени просторно-плански
документи проведбеног карактера, у дијелу у
којем нису у сагласности са Планом.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-233/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________
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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 Добој
(„Службени гласник града Добој“ бр. 9/12, 3/14 и
12/14), Скупштина града Добој, на сједници
одржаној 30. августа 2016. године, донијела је

Одлуку
о утврђивању нацрта измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој –
ревизија, (блок 4.)

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-234/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

Члан1.
Утврђује
се
нацрт
измјене
дијела
регулационог
плана
„Центар“
Добој
–
ревизија,(блок 4.)
(у даљем тексту: нацрт
Плана).
Члан 2.
Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни
увид од 25.09.2016 – 25.10.2016. године.

На основу члана 50. став 5. 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 Добој („Службени
гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној
30.августа.2016. године, донијела је

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).

Одлуку
о усвајању измјене дијела регулационог
плана„Доњи град“ Добој – ревизија
Члан1.
Усваја се измјена
дијела регулационог
плана „Доњи град“ Добој – ревизија (у даљем
тексту: План).
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела. План садржи:
ОПШТИ ДИО
И. ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А.
Б.
В.
Г.
Д.

Уводни дио
Анализа и оцјена стања
Циљеви просторног развоја
Програм(концепт) плана
Урбанистичко-технички услови

Број VI
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 9
__________________________________________________________________________________________
ИИ. ГРАФИЧКИ ДИО
А. КАРТЕ СТАЊА
1. Ажуран план парцелације
2. Карта власништва над земљиштем
3. Подјела обухвата плана на зоне по
намјенама, типологијама изградње према
врстама, објеката, заузетости парцела,
спратности и другим критеријумима
4. Постојећа функционална организација у
обухвату плана
5. Инжињерско-геолошка карта
6. Извод из важећег урбанистичког плана
града Добој - намјена површина
7. Извод из важећег урбанистичког плана –
основна концепција. саобраћаја и
саобраћајница
8. Извод из важећег регулационог плана –
план парцелације,
9. Извод из важећег регулационог плана –
план саобраћаја и нивелациони план
Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
1. Границе плана одређене по постојећим
катастарским честицама
2. План парцелације и препарцелације
3. План организације простора
4. План организације јавних површина
објеката
5. План саобраћаја
6. План хидротехничке инфраструктуре
7. План енергетске и телекомуникационе
инфраструктуре
8. План термоенергетске инфраструктуре
9. План регулационих и грађевинских линија
10. План зелених површина
Члан 3.
Елаборат Плана, израдио је „Добојинвест“
а.д. Добој у августу 2016. године, и чини
саставни дио ове одлуке.
Елаборат из претходног става овог члана налази
се у прилогу Одлуке из члана 1.
Члан 4.
План је основа за парцелацију грађевинског
земљишта по прописима о уређењу простора и
грађењу.
Члан 5.
План се излаже на стални јавни увид код
органа управе надлежног за послове просторног
уређења.

Члан 6.
О провођењу ове одлуке стараће се орган из
члана 5. ове одлуке.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да
важе раније донесени просторно-плански
документи проведбеног карактера, у дијелу у
којем нису у сагласности са Планом.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-228/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.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 Добој
(„Службени гласник града Добој“ бр. 9/12, 3/14 и
12/14), Скупштина града Добој, на сједници
одржаној 30. августа 2016. године, донијела је

Одлуку
о утврђивању нацрта измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој –
ревизија, (блок 1.)
Члан1.
Утврђује
се
нацрт измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија,
(блок 1.) (у даљем тексту: нацрт Плана).
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Члан 2.
Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни
увид од 25.09.2016 – 25.10.2016. године.
Члан 3.
Нацрт Плана биће изложен у просторијама
Одјељења за просторно уређење и носиоца
израде плана „Урбис Центар“ д.о.о. 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.

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 Добој
(„Службени гласник града Добој“ бр. 9/12, 3/14 и
12/14), Скупштина града Добој, на сједници
одржаној 30. августа 2016. године, донијела је

Одлуку

Члан 4.

о утврђивању нацрта измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој –
ревизија, (блок 2.)

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).

Члан1.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.

Утврђује
се нацрт измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија,
(блок 2.) (у даљем тексту: нацрт Плана).
Члан 2.
Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни
увид од 25.09.2016 – 25.10.2016. године.
Члан 3.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-237/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

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).

Број VI
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 11
__________________________________________________________________________________________
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-236/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.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 Добој
(„Службени гласник града Добој“ бр. 9/12, 3/14 и
12/14), Скупштина града Добој, на сједници
одржаној 30. августа 2016. године, донијела је

Одлуку
о утврђивању нацрта измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој –
ревизија,блок 2.(Павловић банка)
Члан1.
Утврђује
се
нацрт измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија,
блок 2. (у даљем тексту: нацрт Плана).
Члан 2.
Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни
увид од 25.09.2016 – 25.10.2016. 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
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-235/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

На основу члана 50. став 5. 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 Добој („Службени
гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној
30. августа.2016. године, донијела је

Одлуку
о усвајању измјене дијела регулационог
плана„Доњи град“ Добој – ревизија
(блок 4)
Члан1.
Усваја се измјена
дијела регулационог
плана „Доњи град“ Добој – ревизија (блок 4). (у
даљем тексту: План).
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Члан 2.

Члан 4.

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела. План садржи:

План је основа за парцелацију грађевинског
земљишта по прописима о уређењу простора и
грађењу.

ОПШТИ ДИО
I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А.
Б.
В.
Г.
Д.

Уводни дио
Анализа и оцјена стања
Циљеви просторног развоја
Програм(концепт) плана
Урбанистичко-технички услови

II. ГРАФИЧКИ ДИО
А. КАРТЕ СТАЊА
1. Ажуран план парцелације
2. Карта власништва над земљиштем
3. Подјела обухвата плана на зоне по
намјенама, типологијама изградње према
врстама, објеката, заузетости парцела,
спратности и другим критеријумима
4. Постојећа функционална организација у
обухвату плана
5. Инжињерско-геолошка карта
6. Извод из важећег урбанистичког плана
града Добој - намјена површина
7. Извод из важећег регулационог плана –
информациони план,
8. Извод из важећег регулационог плана –
намјена и биланс површина
Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
1. Границе плана одређене по постојећим
катастарским честицама
2. План парцелације и препарцелације
3. План организације простора
4. План саобраћаја и нивелације
5. План хидротехничке инфраструктуре
6. План енергетске и телекомуникационе
инфраструктуре
7. План термоенергетске инфраструктуре
8. План регулационих и грађевинских линија
Члан 3.
Елаборат Плана, израдио је „Добојинвест“
а.д. Добој у августу 2016. године, и чини
саставни дио ове одлуке.
Елаборат из претходног става овог члана налази
се у прилогу Одлуке из члана 1.

Члан 5.
План се излаже на стални јавни увид код
органа управе надлежног за послове просторног
уређења.
Члан 6.
О провођењу ове одлуке стараће се орган из
члана 5. ове одлуке.

Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да
важе раније донесени просторно-плански
документи проведбеног карактера, у дијелу у
којем нису у сагласности са Планом.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-229/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________
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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 Добој („Службени гласник града
Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града
Добој на сједници одржаној 30.августа 2016.
године, донијела је

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 Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14
и 12/14), Скупштина града Добој на сједници
одржаној
30. августа 2016. године,
донијела је

Одлуку
о измјени и допуни Програма мјера и
активности за утврђивање стања и уређења
простора
Члан1.
У Програму мјера и активности за
утврђивање стања и уређења простора
(„Службени гласник града Добој“ број:1/16 и
2/16), (у даљем тексту: Програм), у дијелу плана
израде просторно планске документације, додајe
се тачка 38 и гласи:
„38. Израда измјене дијела регулационог плана
„Центар “ Добој – ревизија, (блок 6)
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
Добој“.

Одлуку
о приступању измјени дијела регулационог
плана
„Центар“ Добој – ревизија
(блок 6)
Члан 1.
Приступа се измјени дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија (блок 6) (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
Подручје за које се врши измјена Плана
налази се у Добоју на углу улица Кнеза Лазара и
Хиландарске, а обухвата парцеле означене као:
к.ч. 5655 и к.ч.5656/1 (нови премјер) у К.О.
Добој.
Подручје обухвата износи 0,5 ха.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је графички прилог
са уцртаном границом обухвата измјене Плана.
Члан 4.
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.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Члан 5.
На подручју за које се врши измјена Плана,
планира се доградња постојећег објекта.

Број: 01-013-238/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

За измјену Плана дефинишу се следеће
смјернице:
- План израдити у складу са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“
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-

-

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 документом просторног
уређења ширег подручја, односно да је у
сагласности са важећим планским
документом
најближег
претходног
нивоа.
Члан 6.

Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца
израде Плана.
Члан 7.

Члан 10.
На основу резултата јавне расправе и
заузетих ставова по приспјелим примједбама на
нацрт Плана, носилац припреме утврђује
приједлог Плана и подноси га на усвајање и
доношење.
Члан 11.
Сви субјекти планирања дужни су да дају
расположиве податке и друге информације
неопходне за израду Плана.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-239/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

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.

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 Добој („Службени гласник града Добој“
број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добој,
на сједници одржаној 30. августа 2016. године,
донијела је
Одлуку
о именовању Савјета за праћење
израде измјене дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија,
(блок 6)
Члан1.
Именује се Савјет за
праћење израде,
измјене дијела регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија (блок 6):
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1. Мишић Радислав, дипл. инг. арх.
предсједник
2. Небојша Марић, дипл. правник, члан
3.
Александар
Стјепановић,
дипл.инг.ел. члан
4. Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан
5. Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан
Члан 2.
Савјет се именује за:
1. Израду измјене дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија (блок 6) .
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
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-240/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

На основу члана 41. Закона о буџетском систему
РС( Сл.гласника РС 121/12, 52/14,103/15), и
члана 30. став 1 алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („ Службени гласник РС „ број
:101/04,42/05,118/05,98/13 и 20/08), члана 33.
Статута града Добој („Службени гласник града
Добој“ број 9/12,3/14 и 12/14) и члана 146.
Пословника Скупштине града Добој („Службени
гласник града Добој“ број 2/13. и 3/14),
Скупштина града Добој на сједници одржаној
дана 30. августа 2016. године д о н о с и :

Одлуку
о прерасподјели средстава
Члан. 1.
Одобрава се прерсаподјела средстава
распоређених Одлуком о буџету града Добој за
2016. годину на сљедеће начин:
Кабинет Градоначелника
- Група конта 412 700 подекономски
код 120 010 Расходи за стручне
услуге умањује се за износ 200.000
КМ
Цивилна заштита
- Група конта 511 200 Издаци за
инвестиционо
одржавање,
реконструкију и адаптацију зграда и
објеката умањује се у износу од
100.000 КМ
Одјељење за просторно уређење
- Група конта 511 100 Издаци за
изградњу и прибављање зграда и
објеката умањује се у износу од
100.000 КМ
- Група конта 511 200 Издаци за
инвестиционо
одржавање,
реконструкију и адаптацију зграда и
објеката умањује се у износу од
100.000 КМ
Одјељење за стамбено - комуналне
послове
- Група конта 412 500 подекономски
код 170 015 Расходи за текуће
одржавање умањује се у износу од
50.000 КМ
- Група конта 511 200 Издаци за
инвестиционо
одржавање,
реконструкију и адаптацију зграда и
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објеката умањује се у износу од
70.000 КМ.
Одјељење за борачко- инвалидску
заштиту
- Група конта 412 500 Расходи за
текуће одржавање умањује се у
износу од 50.000 КМ
Одјељење за изградњу обнову и развој
- Група конта 412 500 Расходи за
текуће одржавање умањује се у
износу од 80.000 КМ

Одјељење за пољопривреду
- Група конта 412 500 Расходи за
текуће одржавање умањује се у
износу од 100.000 КМ.
- Група конта 415 200 подекономско
код 151 025 Средства за изградњу
противградних станица умањује се у
износу од 10.000 КМ
- Група конта 511 200 Издаци за
инвестиционо
одржавање,
реконструкију и адаптацију зграда и
објеката умањује се у износу од
100.000 КМ
Одјељење за европске интеграције и
енергетско еколошку ефикасност
- Група конта 511 100 Издаци за
изградњу и прибављање зграда и
објеката умањује се у износу од
10.000 КМ
- Група конта 511 200 Издаци за
инвестиционо
одржавање,
реконструкију и адаптацију зграда и
објеката умањује се у износу од
10.000 КМ

-

-

-

-

-

-

-

Територијална ватрогасна јединица
- Група конта 511 300 Набавка опреме
умањује се у износу од 100.000 КМ

-

Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
- Група конта 414 100 подекономски
код 150 037 Средства за учешће у
финансирању Радио Добоја повећава
се у износу од 30.000 КМ,
- Група конта 414 100 подекономски
код 150 039 Субвенције јавним

-

-

нефинансијском субјектима повећава
се у износу од 50.000 КМ,
Група конта 415 200 подекономски
код 150 003 Текући грантови
спотрским
и
омладинским
организацијама и
удружењима
повећава се у износу од
100.000
КМ,
Група конта 415 200 подекономски
код 150 036 Текући грантови
организацијама
и
удружењима
повећава се у износу од 200.000 КМ,
Група конта 415 200 подекономски
код 150 019 Текући грантови
вјерским организацијама повећава се
у износу од 100.000 КМ,
Група конта 415 200 подекономски
код 150 030 Средства за финансирање
„СРЦ Преслица“Добој повећава се у
износу од 50.000 КМ,
Група конта 415 200 подекономски
код 150 041 Средства за финансрање
„Дома за старија лица“ повећава се у
износу од 70.000 КМ,
Група конта 415 200 подекономски
код 150 001 Средства за финансирање
Развоја туризма повећава се у износу
од 15.000 КМ,
Група конта 415 200 подекономски
код 150 007 Средства за финансирање
„Дирекције за изградњу и развој
града Добој“ повећава се у износу од
70.000 КМ,
Група конта 415 200 подекономски
код 150 031 Средства за фондацију
„Центар за дјецу и омладину са
сметњама у развоју“ повећава се у
износу од 70.000 КМ,
Група конта 415 200 подекономски
код 150 049 Улагање у капиталне
пројекте повећава се у износу од
50.000 КМ,
Група конта 416 100 подекономски
код 150 026 Помоћи пензионерима и
незапосленим лицима повећава се у
износу од 100.000 КМ,
Група конта 414 100 подекономски
код 150 029 Помоћи породици, дјеци
и омладини повећава се у износу од
115.000 КМ,
Група конта 415 200 подекономски
код 150 002 Средства за финансирање
рукометног ТВ турнира повећава у
износу од 60.000 КМ.
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Члан. 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику града
Добој“

Члан 3.
Реализацију ове Одлуке извршиће се
преносом средстава на жиро рачун извођача
радова.
Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-248/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске, број 101/04, 42/05, 118/08, 98/13), члана
33. Статута града Добој („Службени гласник
града Добој број 9/12, 3/14 и 12/14), и члана 146.
Пословника Скупштине града Добој („Службени
гласник града Добој, број 2/13 и 3/14),
Скупштина града Добој на сједници одржаној
дана 30. августа 2016. године, д о н о с и

Одлуку
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање
новчаних
средстава у износу до 122.000,00 КМ, Основној
школи „Свети Сава“ Добој, на име помоћи у
санацији кровног покривача фискултурне сале
комплекса, унутрашњим молерским радовима на
комплетном објекту и изради вањске ограде са
пратећим елементима.
Члан 2.
Одобрена средства ангажоват ће се из
Буџета Града Добој, а теретиће потрошачку
јединицу 00280150 Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности , група конта 511 200,
Издаци за изградњу зграда и објеката.
Коначан износ средстава који ће бити
ангажован из буџета града Добој, утврдиће се
након спроведене процедуре
о избору
најповољнијег понуђача, који не може бити већи
од износа из члана 1. ове Одлуке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-241/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске, број 101/04, 42/05, 118/08, 98/13), члана
33. Статута града Добој („Службени гласник
града Добој број 09/12,3/14 и 12/14), и члана 146.
Пословника Скупштине града Добој („Службени
гласник града Добој, број 2/13 и 3/14),
Скупштина града Добој на сједници одржаној
дана 30. августа 2016. године, д о н о с и

Одлуку
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање
новчаних
средстава у износу од 50.000,00 КМ, за ДОО
„BOTEX COMPANY“ ДОБОЈ на име плаћања
накнаде за ренту и уређење градског
грађевинског земљишта.
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.
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Члан 3.
Реализацију ове Одлуке извршиће се
преносом средстава на жиро рачун ДОО
„BOTEX COMPANY“ ДОБОЈ.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику Града
Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-242/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.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) и
члана 33. Статута града Добој („Службени
гласник града Добој“, број: 9/12, 3/14 и 12/14),
Скупштина града Добој на сједници одржаној
30. августа 2016. године, доноси

Одлуку
о ослобађању плаћања земљишта, накнаде за
трошкове уређењa грaђевинског земљишта,
накнаде за природне погодности(ренте) и
накнаде за претварање пољопривредног у
грађевинско земљиште у избјегличким
насељима„Баре“,„Липац“,„Мала
Буковица“,„Вила“,
„Пољице“ и „Гаврићи“
Члан 1.
Ослобађају се
градитељи
објеката,
плаћања земљишта, накнаде за уређење
грађевинског земљишта и накнаде за природне
погодности(ренте) у избјегличким насељима
„Баре“, „Липац“, Мала Буковица“, „Вила“,
„Пољице“ и „Гаврићи“.
Члан 2.
Ослобађају се градитељи објеката из
избјегличких насеља из члана 1. ове Одлуке,

плаћања накнаде за претварање пољопривредног
у грађевинско земљиште.
Члан 3.
Град Добој ће платити земљиште, накнаду
за уређење грађевинског земљишта, накнаду за
природне погодности(ренту) и накнаду за
претварање пољопривредног
у грађевинско
земљиште, за градитеље објеката из члана 1. ове
Одлуке у складу са Законом и другим
прописима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-243/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.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), члана
33. Статута града Добој („Службени гласник
града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), члана 146.
Пословника Скупштине града Добој („Службени
Гласник града Добој“ број: 2/13,3/14) Скупштина
града Добој на сједници одржаној дана 30.
августа 2016. године донијела је :

Одлуку
о начину и роковима измирења обавеза
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се начин и рокови
измирења
обавеза
од
стране
Партије
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демократског прогреса, Градски одбор у Добоју,
насталих по основу неплаћене закупнине за
пословни простор који је власништву Града
Добоја, у укупном износу од 121.742,60 КМ.
Члан 2 .
Овлашћује се Градоначелник Града Добоја, да са
Партијом демократског прогреса, Градски одбор
у Добоју, потпише Споразум о начину и
роковима отплате дуга којим ће се поближе
одредити услови измирења обавеза, а чијим
потписивањем престају да теку рокови за
законске затезне камате.
Члан 3.
Рок за исплату предметног дуга је десет година,
у једнаким ратама у износу од 12.174,26 КМ, те
прва рата по овом основу доспјева најкасније 31.
децембра 2017. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-244/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.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 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник РС“ број: 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15), члана 6. Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број 20/12),
члана 33. Статута града Добој („Службени
гласник града Добој“, број: 9/12, 3/14 и 12/14), и
члана 146. Пословника Скупштине града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 2/13 и
3/14), Скупштина града Добој на сједници
одржаној дана 30. августа 2016. године, донијела
је

Одлуку
о продаји неизграђеног градског грађевинског
земљишта непосредном погодбом ради
обликовања грађевинске честице у КО Добој
Члан 1.
Продаје се д.о.о. „Енерготехника“ Добој
неизграђено градско грађевинског земљиште
непосредном погодбом ради обликовања
грађевинске честице у КО Добој, и то
некретнине означене као к.ч. број: 308/77
„Десетак двориште, површине 29 м2 уписано у
ЗК улошку број 236 КО СП Добој.
Члан 2.
Продајна цијена земљишта из члана 1. ове
Одлуке ће бити накнадно утврђена од стране
овлаштеног лица.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Добој да на
основу
ове
Одлуке
може
закључити
купопродајни угвор са предметним купцем.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-245/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.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, 98/13 ) члана
33. Статута града Добој („Службени гласник
града Добој“ број : 9/12, 3/14, 12/14) и члана 146.
Пословника Скупштине града Добој („Службени
гласник града Добој“ број: 2/13, 3/14) и Одлуке о
поступку, условима и начину давања у закуп и
привремено коришћење земљишта, јавних
површина, пословних простора и гаража
(„Службени гласник општине Добој“ број: 6/08,
2/10 и 7/10 ) , Скупштина града Добој на
сједници одржаној 30. августа 2016.
године
донијела је :

Члан 3.
Утврђени износ закупнине за пословни
простор из члана 1. ове Одлуке увећава се за
износ пореза на додану вриједност те за износ
комуналне накнаде и осталих обавеза које
проситичу из важећих законских прописа
(комуналне обавезе и друго).
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник града Добој
да у складу са одредбама ове Одлуке са закупцем
потпише Уговор о закупу којем ће закупнина
бити утврђена у складу са чланом 2. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-246/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

Одлуку
о додјели пословног простора
Члан 1.
Удружењу
„Клуб
новинара“
Добој,
додјељује се у закуп пословни простор број 40. у
улици Немањиној број 40 у Добоју чија укупна
корисна површина износи 39,00 м2, а који је
изграђен на к.ч.5663 КО Добој те који се налази у
власништву града Добој.

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 Добој („Сл. гласник
града
Добој“ број 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града
Добој на сједници одржаној дана 30. августа
2016. године,
доноси

Одлуку
Члан 2 .
За додјељени послoвни простор закупац ће
плаћати закупнину у мјесечном износу од 0,10
КМ/М2 а почев од момента закључивања
Уговора о закупу предметног пословног
простора.

о кориштењу јавних површина
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се општи услови за
давање на привремено
кориштење јавних
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површина на урбаном подручју града Добоја и
осталим насељима на подручју грaда Добој.

одлуке, не може се пренијети на друго лице
(подзакуп и сл.).
Члан 5.

Члан 2 .
Јавним површинама у смислу важећих
прописа, сматрају се површине земљишта у
државном власништву које су намјењене општој
употреби, и то:
1. Улице (коловози, тротоари и
риголи), путеви, стазе, прилази,
пасажи, тргови, подвожњаци,
надвожњаци,
мостови,
степеништа
ван
зграде,
паркиралишта,
скверови,
приступни платои и пјешачке
зоне ( заштитни појасеви),
2. зелене површине: паркови, паркшуме, парк-гробља, парковске
стазе,
дрвореди,
природна
подручја
и
природне
вриједности,
зеленило
уз
саобраћајнице, травњаци и друго,
3. аутобуска и такси стајалишта,
4. отворени пијачни
и
тржни
простори
и
простори
око
продајних објеката,
5. водотоци са обалама,
6. магистрални и
регионални
путеви
који
пролазе
кроз
подручје града,
7. спортски, рекреативни и забавни
терени на одређеном простору.
Члан 3.
Заузимање
и
кориштење јавне
површине врши се на основу локацијских
услова, одобрења за грађење, одобрења за
употребу које издаје Одјељење за просторно
уређење и уговора о закупу јавне површине,
између града Добој и закупца.
Члан 4.
Корисник јавне површине може исту
користити само у сврху и на начин одређен
овом одлуком у складу са локацијским
условима, одобрењем за грађење, одобрењем за
употребу и уговором о закупу.
Право привременог кориштења јавне
површине, стечено на основу одредаба ове

Додјела
јавних
површина
на
привремено кориштење врши се путем
лицитације зависно од намјене и то за:
1. постављање типских киоска у складу са
Планом кориштења јавних површина на
подручју града Добоја,
2. постављање рекламних паноа, рекламних
стубова, јарбола и других рекламних
објеката.
3. закуп градског грађевинског земљишта
у сврху
привременог кориштења
(земљиште за пољопривредну обраду)
Члан 6.
Нико не смије почети користити јавну
површину за намјене из члана 5. прије него што
прибави локацијске услове, одобрење за грађење
и одобрење за употребу објекта те закључи
уговор о закупу јавне површине.
Локацијске услове, одобрење за грађење
и одобрење за употребу објекта, уговор о
закупу и доказ о плаћеној
закупнини,
корисник је обавезан имати код себе за
цијело вријеме кориштења јавне површине,
те исте показати на захтјев органа надзора
одређеног овом одлуком.
Члан 7.
Закупљену јавну површину, закупац је
обавезан одржавати у реду и чистоћи, те исту
након престанка кориштења довести у стање
прије почетка закупа.
II ПОСТУПАК ПО ЗАХТЈЕВУ ЗА
КОРИШТЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
Члан 8.
Физичка или правна лица која су
остварила право кориштења јавне површине, за
намјене из члана 5. ове одлуке,
путем
лицитације или која користе јавну површину на
основу раније лицитације, подносе захтјев за
издавање локацијских услова, одобрења за
грађење и одобрење за употребу објекта
Одјељењу за просторно уређење.
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Члан 9.
Уз захтјев за издавање локацијских
услова, одобрења за грађење и одобрење за
употребу објекта поред законом прописаних
прилога обавезно се доставља и доказ о
оствареном праву на лицитацији одређене
локације.
Члан 10.
Захтјев за закључивање
кориштење јавне површине за
члана 5. треба да садржи:
-

уговора за
намјене из

име и презиме, односно
назив и адресу подносиоца,
опис микролокације,
врсту дјелатности,
опис, димензију,
односно
намјену објекта,
величину јавне
површине
изражену у м2,
веременски
период
кориштења,
локацијске услове, одобрење
за грађење и одобрење за
употребу објекта.
Члан 11.

Заузимање дијела јавне површине ради
постављања сликарских столова за непосредну
израду, умјетничких слика и продају истих на
подручју града Добој, може се одобрити лицима
која имају статус слободних умјетника, односно
члановима Удружења ликовних и примјењених
умјетника и студентима школа и академија за
ликовну
и примијењену умјетност, као и
члановима клубова ликовних аматера у ком
случају ће за ову намјену микролокацију
одредити Одјељење за просторно уређење, а
одобрење за кориштење без накнаде ће издати
Одјељења за стамбено-комуналне послове.
Члан 12.
Поводом државних празника
и
одржавања културно-умјетничких и спортских
манифестација, може се одобрити кориштење
дијела јавне
површине ради
постављања
трибина и сличних објеката.
По завршетку јавне манифестације,
трибина или објекат се одмах уклања, а
простор треба обавезно очистити и довести у
првобитно стање.

За мјеста предвиђена за ове намјене
одобрење ће издати Одјељење за стамбенокомуналне послове.
III УГОВОР О ЗАКУПУ
Члан 13.
Уговор
о закупу јавне површине
закључује
се
између града Добој као
закуподавца и физичког или правног лица
(закупац).
Члан 14.
Уговор о закупу садржи:
- име и презиме , односно
назив предузећа (уговорних
страна),
- број и датум,
- микролокацију и величину
закупљене јавне површине,
- вријеме трајања закупа,
- појединачну цијену закупа,
односно закупнине, те рок и
начин плаћања,
- сврху и начин кориштења
закупљене јавне површине
(урбанистичко –техничке
услове),
- услов и начин престанка
трајања закупног односа
(члан 15),
- обавезу закупца о
успостављању пријашњег
стања након престанка
закупног односа.
Члан 15.
Уговор о кориштењу јавне површине
престаје важити истеком времена на које је
закључен.
Закуподавац
може
једнострано
раскинути уговор
и о томе обавијестити
закупца и прије истека времена, у следећим
случајевима:
а) ако закупац
не користи јавну
површину на начин и у сврхе како је то
одређено овом одлуком или локацијским
условима,
б) ако без сагласности закуподавца,
закупљену јавну површину користи, односно
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на њој обавља дјелатност особа која није
наведена у уговору о закупу,
в) ако корисник буде три или више
пута у току календарске године кажњен за
прекршај због непридржавања одредаба из
ове одлуке или других важећих прописа,
г) ако
објективне потребе
налажу
другачији начин кориштења јавне површине
на коју се односи уговор о закупу,
д) ако се јавна површина приводи трајној
намјени,
ђ) ако се утврди да је кориснику јавне
површине правоснажном одлуком надлежног
органа забрањено обављање дјелатности
наведене у уговору о закупу за кориштење
јавне површине.

- за рекламни пано минимално 4 м2, с
тим да се у обзир узима површина
рекламног простора уколико је иста
већа од прописаног минимума.
V ПОЧЕТНЕ ЦИЈЕНЕ ЗАКУПА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Члан 19.
Почетна лицитациона цијена за давање
у зауп јавних површина по 1 м2 мјесечно, а
које су предмет лицитације, одређује се према
намјени и зонама, и то за:
1. Постављање типских киоска

Члан 16.
Уговор о закупу јавне површине
закључује се на период од 1 (једне) године уз
могућност продужења на период до 5 (пет)
година уколико закупац уредно измирује своје
обавезе, а након ког рока се јавна површина
поново лицитира.
За
кориштење
јавне
површине
закупнина се плаћа мјесечно до 5-ог у мјесецу
за текући мјесец.
IV ЗАКУПНИНА
Члан 17.
За привремено кориштење јавних
површина плаћа се закупнина.
Закупнина се уплаћује на јединствени
рачун трезора града и приход је града Добој.
Члан 18.
Под заузетом јавном површином, у
смислу ове одлуке, подразумијева се површина
тла коју заузимају објекти из члана 5. ове
одлуке и њихови додаци, као и површине тла
у непосредној близини тих објеката за коју
се претпоставља да је заузета редовним
кориштењем објеката (простор који заузимају
купци, продавци, простор за комуницирање и
сл.).
У смислу претходног става ове одлуке,
као заузета јавна површина за намјене из члана
5. сматра се:
- за киоск – 12 м2, односно сваки
започети квадратни метар преко
утврђене површине рачуна се као
пуни метар,

Прва зона (издвојени дио)
.................................15,00 КМ по м2
Прва зона .............12,00 КМ по м2
Друга зона ...........10,00 КМ по м2
Трећа зона .............8,00 КМ по м2
Четврта зона ..........6,00 КМ по м2
Пета зона ..............4,00 КМ по м2
Шеста зона .............2,00 КМ по м2
2. Постављање рекламних паноа,
рекламних стубова, јарбола и других
рекламних објеката, почетна цијена
по зонама је:
Прва зона (издвојени дио)
......................................35,00 КМ по
Прва зона ...........30,00 КМ по
Друга зона ..........25,00 КМ по
Трећа зона .......20,00 КМ по
Четврта зона .......15,00 КМ по
Пета зона ...........10,00 КМ по
Шеста зона .............5,00 КМ по

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

3. Закуп градског грађевинског
земљишта у сврху привременог
кориштења (земљиште за
пољопривредну обраду) ...........
0,10 КМ по м2, годишње).
VI НАДЗОР И УПРАВНЕ МЈЕРЕ
Члан 20.
Надзор над провођењем одредаба ове
одлуке врше Одјељење за инспекцијске послове
и Одјељење за послове комуналне полиције.
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Члан 21.
Приликом обављања
надзора, орган
надзора има право и дужност да од лица које
затекне у кориштењу
јавних површина
затражи на увид уговор о закупу и доказ о
уплаћеној закупнини.
Ако лице из претходног става одбија
да покаже тражене исправе, или ако их из било
којих разлога није у стању показати, орган
надзора доноси рјешење о забрани кориштења
јавне површине.
Против корисника јавне површине, које
није платило закупнину у прописаном року,
провешће се поступак принуде наплате или
административног извршења.
На име закупнине која није плаћена у
прописаном року плаћа се затезна камата.
Члан 22.
Кад
орган
надзора утврди да су
наступиле околности из члана 21. ове одлуке,
или кад утврди да се јавна површина користи
супротно одредбама члана 6. став 1. ове одлуке
, наредиће рјешењем кориснику да без одлагања
престане користити закупљену јавну површину
и да је у одређеном року доведе у стање прије
заснивања закупног односа, односно прије
почетка кориштења.
Ако корисник јавне
површине не
поступи по рјешењу из претходног става, орган
надзора одредиће да се потребне радње изврше
на терет корисника који није извршио рјешење у
остављеном року.

3. Ако започне кориштење јавне
површине прије него што
прибави локацијске услове,
одобрење за грађење и одобрење
за употребу објеката те закључи
уговор о закупу јавне површине
(члан 6. став 1. );
4. Ако јавну површину не одржава
у реду и чистоћи те ако након
престанка закупног односа не
уклони све трагове свог
кориштења јавних површина (
члан 7., члан 12. став 2.)
5. Ако користи већу површину од
оне за коју је закључио уговор о
закупу и платио закупнину,
6. Ако на захтјев органа надзора из
било којих разлога не покаже
уговор о закупу и потврду о
плаћеној закупнини (члан 6. став
2).
Одговорно лице у предузећу или
другом правном лицу казниће се
за прекршај из претходног става
новчаном казном у износ од 50
до 5.000 КМ.
Члан 25.
Физичко лице - корисник јавне
површине казниће се за прекршаје из члана 24.
новчаном казном у износу од 30 до 3.000 КМ.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.

Члан 23.
Жалба изјављена на рјешење из члана
21. ове одлуке не задржава извршење рјешења.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Предузеће или друго правно лице као и
самостални предузетник казниће се за прекршај
новчаном казном у износу од 500 до
10.000КМ:
1. Ако јавну површину користи
супротно одредбама члана 4. став
1. ове одлуке:
2. Ако јавну површину издаје у
подзакуп (члан 4. став 2);

Досадашњи корисници јавних површина
дужни су ускладити кориштење јавних
површина са одредбама ове одлуке у року од
30 (тридесет) дана од дана њеног ступања на
снагу.
Уколико досадашњи корисници јавних
површина не поступе у смислу претходног
става, из исте ће се примјенити одребе члана
22, 24. и 25. ове одлуке, укључујући и раскидање
уговора о закупу ( чл. 15.ове одлуке).
Члан 27.
У поступку усклађивања из члана 26.
ове одлуке закључиће се нови уговор о
закупу у складу са чланом 14. и 16. ове
одлуке.
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Члан 28.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о кориштењу јавних
површина
(„Службени гласник општине
Добој“, број 4/07, 7/07, 8/07, 2/11 и 1/14)

Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања
у „Службеном гласнику
града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-247/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________
На основу члана 33. и члана 69. Статута Града
Добој («Службени гласник Града Добој», број
9/12, 3/14 и 12/14), те члана 146. Пословника
Скупштине града Добој («Службени гласник
Града Добој», број 2/13 и 3/14 ) Скупштина
града на сједници одржаној дана 30. августа
2016 године,
доноси

Закључак
1. Усваја се Информација о
државном становима на којима
не постоји станарско право.
2. Овај закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-222/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

На основу члана 33. и члана 69. Статута Града
Добој («Службени гласник Града Добој», број
9/12, 3/14 и 12/14), те члана 146. Пословника
Скупштине града Добој («Службени гласник
Града Добој», број 2/13 и 3/14 ) Скупштина
града на сједници одржаној дана 30. августа
2016 године,
доноси
Закључак
1. Усваја се Информација о
утрошку електричне енергије за
јавну расвјету јануар-јун 2016.
године.
2. Овај закључак биће објављен у
„Службеном гласнику града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-223/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________
На основу члана 33. и члана 69. Статута Града
Добој («Службени гласник Града Добој», број
9/12, 3/14 и 12/14), те члана 146. Пословника
Скупштине града Добој («Службени гласник
Града Добој», број 2/13 и 3/14 ) Скупштина
града на сједници одржаној дана 30. августа
2016 године, д о н о с и
Закључак
1.Усваја се Извјештај о извршењу
буџета града Добој у периоду
01.01.2016.-30.06.2016. године.
2.Овај закључак биће објављен
„Службеном гласнику града Добој“.

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-224/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________
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На основу члана 33. и члана 69. Статута Града
Добој («Службени гласник Града Добој», број
9/12, 3/14 и 12/14), те члана 146. Пословника
Скупштине града Добој («Службени гласник
Града Добој», број 2/13 и 3/14 ) Скупштина
града на сједници одржаној дана 30. августа
2016 године,
доноси
Закључак
1. Усваја се Ревидована стратегија
развоја Града Добој за период
2016.-2020. године..
2. . Развојни тим Града Добој ће у
периоду од највише мјесец дана
након
усвајања
Ревидоване
стратегије развоја Града Добоја за
период
2016-2020.
године
прикупити упоредне
базне
податке из ранијих година и
укључити их у прилог 2.Табела
варијабли за праћење индикатора,
докумената
Ревидоване
стратегије.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-225/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

На основу члана 35.
Закона о локалној
самоуправи (“Службени
гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13),
члана 33 став 1.тачка 19. Статута Града Добој
(„Службени гласник града Добој“, број 9/12, 3/14
и 12/14) и члана 146. Пословника Скупштине
града Добој („ Службени гласник града
Добој“,број 2/13 и 3/14), Скупштина града Добој,
на сједници одржаној 30. августа 2016. године
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности
начелника Одјељења за изградњу, обнову и
развој
1. АДМИР БИШЧИЋ, дипломирани правник
разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за изградњу, обнову и
развој.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-219/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________
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На основу члана 35.
Закона о локалној
самоуправи (“Службени
гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13),
члана 33 став 1.тачка 19. Статута Града Добој
(„Службени гласник града Добој“, број 9/12, 3/14
и 12/14) и члана 146. Пословника Скупштине
града Добој („ Службени гласник града
Добој“,број 2/13 и 3/14), Скупштина града Добој,
на сједници одржаној 30. августа 2016. године
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
начелника Одјељења за изградњу, обнову и
развој
1. МИРАЛЕМ КИКИЋ, дипломирани инж.
информатике именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за изградњу,
обнову и развој.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-220/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 30.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р
__________________________________________

II АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
Након сравнавања са изворним текстом,
утврђено је да је у Појединачном колективном
уговору за запослене у Градској управи Града
Добој број: 02-022-1-1110/16 од дана 30.06.2016.
године („Службени гласник града Добој“ број:
5/16 ) приликом штампања „Службеног гласника
града Добој“ број: 5/16, учињене су штампарске
грешке, па на основу члана 182. Став 2.
пословника Скупштине града Добој („Службени
гласник града Добој“ број : 2/13), в.д. секретар
Скупштине града Добој одобрава
ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ

У Појединачном колективном уговору за
запослене у Градској управи Града Добој број:
02-022-1-1110/16 од дана 30.06.2016. године
(„Службени гласник града Добој“ број: 5/16 ),
треба да стоји:
У члану 19. став 1. алинеја 2. иза ријечи „на
издржавање“ треба да стоји запета и ријеч
„родитеља“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАД ДОБОЈ
Број: 01-013-249/16.
В.Д.СЕКРЕТАР
Добој: 31.08.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Букејловић Милош,
дипл. Правник, с.р
__________________________________________

Број VI
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 28
__________________________________________________________________________________________

III OГЛАСИ

ОГЛАС

ОГЛАС

Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове Добој на основу рјешења број 07-372-120/16 од 10.05.2016 године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број: 492/5 упис
Промјена лица овлашћених за заступање и
назива Заједнице етажних власника у улици
Солунских добровољаца број : Ц-2/Л-4 у Добоју
са сљедећим подацима :
Врши се промјена лица овлаштеног за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Солунских добровољаца број Ц-2/Л-4 , из
Регистра се бришу Благојевић Радован и Јешић
Срђан а у Регистар се уписује као ново лице
овлаштено за заступање : Лукић Борислав
предсједник УО, заступа заједницу самостално и
без ограничења.

Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове Добој на основу рјешења број 07-372-119/16 од 23.05.2016 године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број: 493/5 упис
oснивања издвајања заједница етажних власника
зграде у улици Филипа Вишњића број : 1 у
Добоју.
Издваја се Заједница етажних власника
зграде у улици Филипа Вишњића број : 1 у
Добоју из Заједнице етажних власника зграде
45/3 улица Филипа Вишњића број : 1-5 Добој.
Назив и сједиште : Заједница етажних власника
зграде у улици Филипа Вишњића број : 1 у
Добоју. Оснивачи : девет 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 : Ђурић Дејан и Видић Саша –
самостално и без ограничења.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-19/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 23.05.2016.
Славко Ковачевић, с.р

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-20/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 10.05.2016.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
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ОГЛАС

ОГЛАС

Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове Добој на основу рјешења број 07-372-121/16 од 16.06.2016 године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број: 493/5 упис o
издвајања Заједница етажних власника зграде у
улици Војводе Степе број : 19 у Добоју.
Издваја се Заједница етажних власника
зграде у улици Војводе Степе број : 19 у Добоју
из Заједнице етажних власника зграде у улици
Војводе Степе број : 15-19 Добој. Назив и
сједиште : Заједница етажних власника зграде у
улици Војводе Степе број : 19 у Добоју.
Оснивачи : девет 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 : Бајат Миро и Радић
Бранко – самостално и без ограничења.

Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове Добој на основу рјешења број 07-372-122/16 од 23.05.2016 године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број: 23/1 упис
оснивања престанак Заједница етажних власника
зграде 45/3 улица Филипа Вишњића број : 1-5 у
Добоју са сљедећим подацима :
По издвајању Заједнице етажних власника
зграде у улици Филипа Вишњића број : 45/3-3 у
Добоју, Заједнице етажних власника зграде у
улици Филипа Вишњића број : 45/3-5 у Добоју, и
Заједнице етажних власника зграде у улици
Филипа Вишњића број : 1 у Добоју престаје
Заједница етажних власника зграде 45/3 улица
Филипа Вишњића број : 1-5 у Добоју.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-21/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 16.06.2016.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-22/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 23.05.2016.
Славко Ковачевић, с.р
________________________________________
ОГЛАС
Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове Добој на основу рјешења број 07-372-123/16 од 24.05.2016 године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број: 494/5 упис
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде „Јелена“ у
улици Војводе Синђелића број : 29 у Добоју са
сљедећим подацима :
Врши се промјена лица овлаштеног за
заступање Заједнице етажних власника зграде
„Јелена“ у улици Војводе Синђелића број : 29, из
Регистра се бришу Јовић Синиша и Јашаревић
Жељко а у Регистар се уписују као нова лица
овлаштена за заступање : Јашаревић Жељко
предсједник УО, заступа заједницу самостално и
без ограничења и Прешић Дејан предсједник
ЗЕВ-а , заступа заједницу самостално и без
ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-23/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 24.05.2016.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
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ОГЛАС

ОГЛАС

Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове Добој на основу рјешења број 07-372-124/16 од 09.06.2016 године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број: 329/4 упис
оснивања промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Солунских Добровољаца број : Ц2 Л1 у
Добоју са сљедећим подацима :
Врши се промјена лица овлаштеног за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Солунских Добровољаца број : Ц2 Л1 у
Добоју. Из Регистра се бришу ранији заступници
Вујић Жељко и Нинковић Цвјетко, а у регистар
се уписује лице овлашћено за заступање : Илић
Горан - заступа заједницу самостално и без
ограничења.

Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове Добој на основу рјешења број 07-372-125/16 од 15.06.2016 године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број: 495/5 упис
оснивања промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Цељска број : 18-20 у Добоју са сљедећим
подацима :
Врши се промјена назива Заједнице
Стефана Првовенчаног број 18-20 у ЗЕВ Цељска
број 18-20 такође се врши промјена лица
овлаштених за заступање Заједнице , па се из
Регистра бришу Јеринић Десимир и Цоцић Игор
а као нова лица овлаштена за заступање
Заједнице уписују се : Букејловић Момчило
предсједник
ЗЕВ-а,
заступа
заједницу
самостално и без ограничења и Симић
Александар предсједник УО, заступа заједницу
самостално и без ограничења.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-24/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 09.06.2016.
Славко Ковачевић, с.р
_________________________________________

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-25/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 15.06.2016.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
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ОГЛАС
Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове Добој на основу рјешења број 07-372-126/16 од 15.06.2016 године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број: 496/5 упис
оснивања промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Хиландарска број : 1-3 у Добоју са
сљедећим подацима :
Врши се промјена лица овлаштеног за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Хиландарска број : 1-3 у Добоју. Из
регистра се бришу ранији заступници :
Бајрактаревић Мина и Завођа Александар, а у
регистар се уписују лица овлашћена за заступање
: Бајрактаревић Мина и Марковић Миленка –
заступају
заједницу
самостално
и
без
ограничења.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-26/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 15.06.2016.
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

