
 

 

 
 

Брпј 7. 10. септембар 2013. 

Гпдищоа претплата 100 КМ 
Цијена једнпг примјерка 10 КМ 

Жирп рашун КМ 5620050000157390 
НЛБ Развпјна банка 

Брста прихпда 729124 
Бучетска прганизација 9999999 

---Град Дпбпј--- 

I АКТИ СКУПЩТИНЕ ГРАДА

171. 

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Сл. Гласник Републике Српске“, 
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), шлана 33 Статута 
града Дпбпј („Сл. Гласник Града Дпбпј“, брпј 
9/12) и шлана 192. Ппслпвника Скупщтине 
града Дпбпј („Сл. Гласник Града Дпбпј“, брпј 
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници 
пдржанпј 06. септембра 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П РАЗРЈЕЩЕОУ ЗАМЈЕНИКА 

ГРАДПНАШЕЛНИКА ГРАДА ДПБПЈ 

1. ЈАСНА ЛУКИЋ, дипл. инж. хемије, раз-
рјещава се дужнпсти замјеника градп-
нашелника града Дпбпј. 

2. Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг 
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм 
гласнику града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-285/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

172. 

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Сл. Гласник Републике Српске“, 
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), шлана 33 Статута 
града Дпбпј („Сл. Гласник Града Дпбпј“, брпј 
9/12) и шлана 192. Ппслпвника Скупщтине 
града Дпбпј („Сл. Гласник Града Дпбпј“, брпј 
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници 
пдржанпј 06. септембра 2013. гпдине дпнпси 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П ИЗБПРУ ЗАМЈЕНИКА 

ГРАДПНАШЕЛНИКА ГРАДА ДПБПЈ 

1. За замјеника градпнашелника града 
Дпбпј изабран је ДРАГАН ВАСИЛИЋ, дипл. 
правник из Дпбпја. 

2. Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг 
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм 
гласнику града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-286/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

173. 

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Сл. Гласник Републике Српске“, 
брпј: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), шлана 33 
Статута града Дпбпј („Сл. Гласник Града Дпбпј“, 
брпј 5/05 и 3/08) и шлана 129. Ппслпвника 
Скупщтине града Дпбпј („Сл. Гласник Града 
Дпбпј“, брпј 10/05 и 9/08), Скупщтина града 
Дпбпј, на сједници пдржанпј 06. септембра 
2013. гпдине дпнпси: 

П Д Л У К У 
П СТАВЉАОУ ВАН СНАГЕ ПДЛУКЕ 

Шлан 1. 

Пдлука п кредитнпм задужеоу града 
Дпбпј у изнпсу пд 26.000.000,00КМ 
(двадесетщестмилипна КМ) брпј: 01-013-
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113/13, пд 08.04.2013. гпдине се ставља ван 
снаге. 

Шлан 2. 

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-303/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

174. 

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј:101/04, 42/05 и 118/05) и шлана 
33. Статута града Дпбпј („Службени гласник 
града Дпбпј“ брпј: 9/12), Скупщтина града 
Дпбпј на сједници пдржанпј 06. септембра 
2013. д п н п с и: 

П Д Л У К У 
П СТАВЉАОУ ВАН СНАГЕ 

ПДЛУКЕ П НАШИНУ И УСЛПВИМА ЈАВНЕ 
ПРПДАЈЕ НЕКРЕТНИНА 

Шлан 1. 

Ставља се ван снаге Пдлуке п нашину и 
услпвима јавне прпдаје некретнина брпј 01-
013-249/12  пд 14.09.2012.гпдине  у изнпсу пд 
489.028,60КМ на име прпдаје земљищта и 
некретнина: к.ш.6898, Управна зграда са  
радипницпм, двприщте, ппврщине 755м²,  
управна зграда са радипницпм, кућа и зграде, 
ппврщине 411 м², укупнп 1166м², Пл. 701/4 у 
к.п. Дпбпј(нпви премјер), щтп пдгпвара к.ш. 
660/1 Управна зграда са радипницпм, 
двприщте ппврщине 333м², кућа и зграде 
ппврщине 223м², укупнп 556м², з.к. улпжак 
3975, КП СП Дпбпј, к.ш.663/2 Управна зграда са 
радипницпм, кућа и зграда, двприщте 
ппврщине 359м², кућа и зграда ппврщине 
178м², укупнп 537м², з.к. улпжак 387, КП СП 
Дпбпј и  к.ш.663/4 Управна зграда са 
радипницпм, двприщте, ппврщине 73м², з.к. 
улпжак 387,  КП СП Дпбпј (стари премјер), све 
укупне ппврщине 1166м². 

Шлан 2. 

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-309/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

175. 

На пснпву шлана 41.став 5. и 43. став 3. 
Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
55/10), шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), и шлана 33. 
Статута Града Дпбпј („Службени гласник Града 
Дпбпј“ бр. 9/12), Скупщтина Града Дпбпј је на 
сједници пдржанпј,  06.  септембара  2013.  
гпдине дпнијела  

П Д Л У К У 
П УСВАЈАОУ ИЗМЈЕНE И ДППУНE ПЛАНА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПРПСТПРНE ЦЈЕЛИНE 

ИЗБЈЕГЛИШКИХ НАСЕЉА „БАРЕ“ И  „ВИЛА“ 
НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА ДПБПЈ 

Шлан 1. 

Усваја се Измјенa и дппунa Плана 
парцелације за прпстпрнe  цјелине 
избјеглишких насеља „Баре“ и „Вила“ на 
теритприји града Дпбпј (у даљем тексту:  
План). 

Шлан 2. 

Елабпрат Плана састпји се пд текстуалнпг и 
графишкпг дијела. План  садржи: 

 

I ТЕКСТУАЛНИ ДИП 

А. Пдлука п приступаоу измјени и дппуни 
планпва парцелације за прпстпрне цјелине  
збјеглишких насеља на теритприји ппщтине 
Дпбпј (насеље: Баре и Вила), 

Б. Увпдни дип (Извпд из Закпна и 
Правилника, дпсадащое активнпсти, ппдаци п 
планираоу). 

Ц. План парцелације 

Д. Пснпвни ппдаци п насељу 
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II ГРАФИШКИ ДИП 

1. Кппија катастарскпг плана са уцртанпм 
границпм ппдрушја пбухваћенпг планпм 
парцелације, катастарским парцелама, 
висинскпм представпм и извпдпм из катастра 
ппдземних впдпва и инсталација,пвјерени пд 
пргана надлежнпг за ппслпве премјера и 
катастра...................................................Р=1:1000 

2. Геплпщка карта (извпд из Урбанистишкпг 
плана „Дпбпј 2000“............................Р= 1:10.000 

3. Извпд из плана кпји се мијеоа и 
дппуоава (претхпдни план парцелације) са 
уцртанпм границпм ппдрушја пбухваћенпг 
планпм парцелације: 

3.1. Пснпвни инфпрмаципни план, 
.................................................................Р=1:1000 

3.2. План парцелације,....................Р=1:1000 

3.3. План сапбраћаја,......................Р=1:1000 

4. Карта власнищтва,.......................Р=1:1000 

5. План прганизације задатпг прпстпра, 
.................................................................Р=1:1000 

6. План фпрмираоа грађевинских парцела 
са регулаципним и нивелаципним елементима 
и аналитишкп гепдетским елементима за 
пбиљежаваое грађевинских парцела, 
.................................................................Р=1:1000 

7. Регулаципне и грађевинске линије, 
.................................................................Р=1:1000 

8. План сапбраћаја, ........................Р=1:1000 

9. Синхрпни план инфраструктуре, 
.................................................................Р=1:1000 

Шлан 3. 

Елабпрат  Плана, израдип је „Дпбпјинвест“ 
а.д. Дпбпј, у јуну  2013. гпдине,  и шини 
саставни дип пве пдлуке. 

Елабпрат из претхпднпг става пвпг шлана 
налази се у прилпгу Пдлуке из шлана 1. 

Шлан 4. 

План је пснпва за парцелацију 
грађевинскпг земљищта пп прпписима п 
уређеоу прпстпра и грађеоу. 

Шлан 5. 

План се излаже на стални јавни увид кпд  
пргана управе надлежнпг за ппслпве 
прпстпрнпг уређеоа. 

Шлан 6. 

П прпвпђеоу пве пдлуке стараће се прган 
из  шлана  5. пве пдлуке. 

Шлан 7. 

Ступаоем на снагу пве пдлуке престају да 
важе раније дпнесени прпстпрнп - плански 
дпкументи прпведбенпг карактера, у дијелу у 
кпјем нису у сагласнпсти  са   Планпм. 

Шлан 8. 

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
Града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-297/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

176. 

На пснпву шлана 12. Закпна п систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12), шлана 80, 81. 
ташка в. и 107. ташка г.  Закпна п спцијалнпј 
защтити („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј: 37/12), шлана 30. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, и 
118/05), шлана 33. Статута града Дпбпј 
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј: 9/12), и 
шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј 
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 2/13),  
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј 
дана 06. септембра 2013 гпдине, дпнијела је 

П Д Л У К У 
П ПСНИВАОУ ЈАВНЕ УСТАНПВЕ „ДПМ ЗА 

СТАРИЈА ЛИЦА ДПБПЈ“ ДПБПЈ  

Шлан 1. 

Град Дпбпј, улица Хиландарска брпј: 1. 
Дпбпј, (у даљем тексту: псниваш) пснива  јавну 
устанпву спцијалне защтите за смјещтај 
старијих лица кпје ће ппслпвати ппд називпм 
Јавна устанпва „Дпм за старија лица Дпбпј“ 
Дпбпј ( у даљем тексту: Дпм). 

Шлан 2. 

Ппщти интерес град Дпбпј пстварује крпз 
врщеое утицајем на пбављаое дјелатнпсти, 
пднпснп ппслпва Дпма кпјима се пбезбјеђује 
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редпвнп и ппд  једнаким услпвима 
пствариваое права, пптреба и интереса 
грађана у пбласти спцијалне защтите у ппгледу  
смјещтаја у дпму за старија лица. 

Дпм је дужан пбављати регистрпвану 
дјелатнпст на нашин кпјим се пбезбјеђује 
пствареое ппщтег интереса и уреднп и 
квалитетнп, ппд једнаким услпвима пмпгућити 
пствариваое права на смјещтај и бправак 
грађана у Дпму. 

Шлан 3. 

Дпм из шлана 1. пве пдлуке ће ппслпвати 
ппд називпм: 

Јавна устанпва „Дпм за старија лица Дпбпј“ 
Дпбпј. 

Сједищте Дпма је у Дпбпју, улица Цара 
Дущана-зграда Дпма впјске. 

Шлан 4. 

Пснпвни капитал Дпма изнпси 5.000,00 
КМ. 

Пснивашки улпг је у нпвцу.Псниваш се 
пбавезује дп мпмента уписа Дпма у судски 
регистар изврщити уплату пснивашкпг улпга. 

Ппред унесенпг пснивашкпг улпга, псниваш 
ће Дпму из бучета пбезбиједити средства за 
псниваое и ппшетак рада у изнпсу пптребнпм 
за те намјене, уступити на привременп 
кприщтеое намјенски пбјекат за смјещтај и 
бправак старих лица на Преслици са 
ппстпјећпм ппремпм и инвентарпм, врщити 
благпвременп именпваое пргана, те тражити 
квалитетнп и струшнп пбављаое ппслпва у 
складу са ппзитивним закпнским прпписима.  

Шлан 5. 

Средства за рад Дпма пбезбјеђују се из 
средстава пстварених пружаоем услуга при 
врщеоу регистрпване дјелатнпсти, бучета 
псниваша, дпнација, прилпга и сппнзпрства 
дпмаћих и страних правних и физишких лица и 
других извпра у складу са закпнпм. 

Псниваш за пбавезе Дпма пдгпвара у 
складу са закпнпм. 

У расппдјели дпбити Дпма и ппкриваоу 
губитака псниваш ушествује у складу са 
закпнпм.  

Шлан 6. 

Дпм у унутращоем прпмету пбавља 
слиједећу дјелатнпст: 

- 87.30 дјелатнпсти спцијалне защтите у 
устанпвама са смјещтајем за старија 
лица и лица са инвалидитетпм без или 
са минималнпм здравственпм бригпм, 

- 49.41 друмски превпз рпбе. 

Дпм мпже, без уписа у судски регистар, да 
пбавља и друге ппслпве, пднпснп дјелатнпсти, 
у маоем пбиму, а кпје служе дјелатнпсти кпја 
је уписана у регистар и кпје се упбишајенп 
пбављају уз те дјелатнпсти. 

Шлан 7. 

Дпм свпјим кприсницима пбезбјеђује 
станпваое, исхрану, оегу, пдијеваое, 
здравствену защтиту, културнп-забавне, 
рекреативне, пкупаципне и друге активнпсти, 
услуге спцијалнпг рада и друге услуге зависнп 
пд пптреба, сппспбнпсти и интереспваоа 
кприсника. 

Шлан 8. 

Псниваш Дпма: 

- Даје сагласнпст на гпдищои прпграм 
рада и финансијски план Дпма, 

- Разматра и усваја гпдищои извјещтај п 
ппслпваоу и гпдищои пбрашун Дпма, 

- Даје сагласнпст на Статут Дпма и 

- Даје сагласнпст на акт п прганизацији и 
систематизацији радних мјеста Дпма. 

Сагласнпст из ства 1. ташка 1. и 2. пвпг 
шлана даје Скупщтина града Дпбпј, а  
сагласнпст за ташку 3. и 4. даје Градпнашелник 
града Дпбпј. 

Шлан 9. 

Надзпр над закпнитпщћу рада Дпма врщи 
надлежнп Министарствп. 

Шлан 10. 

Пргани Дпма су: 

- Управни пдбпр и 

- Директпр. 

Шлан 11. 

Управни пдбпр Дпма има три шлана кпје 
именује и разрјещава Скупщтина града Дпбпј  
на приједлпг Градпнашелника Града накпн 
спрпведенпг ппступкa јавне кпнкуренције. 

Мандат шланпва Управнпг пдбпра траје 
шетири гпдине, а пп истеку мандата мпгу бити 
ппнпвп именпвани у наведени прган. 
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Директпр и заппслени радници у Дпму не 
мпгу бити шланпви Управнпг пдбпра. 

Псниваш ће именпвати Привремени 
Управни пдбпр, кпји ће дп пкпншаоа ппступка 
именпваоа Управнпг пдбпра пп јавнпм 
кпнкурсу дпнпсити пптребне пдлуке Дпма. 

Управни пдбпр је надлежан да: 

1. дпнпси Статут Дпма, 

2. пдлушује п ппслпваоу Дпма, 

3. разматра и усваја извјещтај п 
ппслпваоу и гпдищои пбрашун, 

4. дпнпси прпграм рада и 
финансијски план, 

5. пдлушује п кприщћеоу средстава, у 
складу са закпнпм и Статутпм Дпма 
и 

6. врщи друге ппслпве утврђене 
Статутпм Дпма. 

Шлан 12. 

Рад Управнпг пдбпра се ближе уређује 
Ппслпвникпм п раду Управнпг пдбпра. 

Шлан 13. 

Директпра Дпма именује и разрјещава 
Скупщтина града Дпбпј на пснпву јавнпг 
кпнкурса. Ппщти и ппсебни услпви за 
именпваое директпра Дпма утврђују се 
Статутпм Дпма, у складу са закпнпм. Мандат 
директпра траје шетири гпдине. 

Псниваш ће именпвати врщипца дужнпсти 
директпра Дпма, кпји ће дп пкпншаоа ппступка 
именпваоа директпра пп јавнпм кпнкурсу 
пбављати ппслпве и врщити пвлащтеоа 
директпра Дпма. 

Директпр је надлежан да: 

1. представља и заступа  Дпм без 
пгранишеоа, 

2. прганизује и впди ппслпве Дпма, 

3. предлаже акта кпја дпнпси Управни 
пдбпр Дпма, 

4. пдгпвпран је за закпнитпст рада 
Дпма и 

5. пбавља друге ппслпве утврђене 
закпнпм, пвпм Пдлукпм, Статутпм и 
актима Дпма. 

Шлан 14. 

Статут Дпма кап и друга ппщта акта ће се 
на пснпву пве Пдлуке дпнијети у рпку пд 90 
дана пд дана ступаоа на снагу исте. 

Шлан 15. 

За све щтп није уређенп пвпм Пдлукпм 
примјеоиваће се пдредбе Закпна п спцијалнпј 
защтити („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј: 37/12), Закпна п систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј:68/07 и 109/12) и других закпна 
кпји уређују пву прпблематику. 

Шлан 16. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Дпбпј“, а примјеоиваће се данпм уписа 
пснпванпг субјекта у судски регистар. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-296/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

177. 

На пснпву шлана 48. Закпна п развпју малих 
и средоих предузећа („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј: 50/13), шлана 12. 
Закпна п систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј:68/07 и 
109/12), шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј: 101/04, 42/05, и 118/05 ), шлана 
33. Статута града Дпбпј („Службени гласник 
града Дпбпј“, брпј:9/12) и шлана 146. 
Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј Дпбпј 
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј:2/13), 
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј 
дана  06. септембра 2013. гпдине, дпнијела је 

П Д Л У К У 
П УСКЛАЂИВАОУ ПСНИВАШКПГ АКТА 

„АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВПЈ МАЛИХ И СРЕДОИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ППЩТИНЕ ДПБПЈ“ ДПБПЈ  

Шлан 1. 

Пвпм пдлукпм врщи се усклађиваое 
пснивашкпг акта „Агенције за развпј малих и 
средоих предузећа ппщтине Дпбпј“ Дпбпј са 
Закпнпм п развпју малих и средоих предузећа 
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(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 
50/13), Закпна п систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
брпј:68/07 и 109/12) и Статутпм града Дпбпј 
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј:9/12).  

Шлан 2. 

„Агенцију за развпј малих и средоих 
предузећа града Дпбпј“ Дпбпј ( у даљем тексту: 
Агенција) има свпјствп правнпг лица и 
непрпфитна је прганизација, а пснпвана је са 
циљем прпмпције развпја и унапређеоа малих 
и средоих предузећа у складу са стратещким 
дпкументима града Дпбпја и Републике 
Српске. 

Шлан 3. 

Агенција из шлана 1. пве пдлуке ће 
ппслпвати ппд фирмпм: 

„Агенција за развпј малих и средоих 
предузећа града Дпбпј“ Дпбпј. 

Скраћени назив: 

Агенција МСП Дпбпј 

Сједищте Агенције је у Дпбпју, улица 
Немаоина брпј 20. 

Шлан 4. 

Пснпвни капитал Агенције изнпси 5.000,00 
КМ. 

Пснпвни капитал је у нпвцу и уплаћен је у 
цијелпсти.  

Шлан 5. 

Средства за рад Агенције пбезбјеђују се из 
бучета псниваша, прихпда кпје Агенција 
пствари пбављаоем дјелатнпсти из свпје 
надлежнпсти,  дпнација, прилпга и из других 
извпра. 

Агенција је пбавезна да сппствене прихпде 
кпристи у складу са оихпвпм намјенпм, 
гпдищоим прпгрампм рада и финансијским 
планпм. 

Псниваш за пбавезе Агенције пдгпвара у 
складу са закпнпм. У расппдјели дпбити 
Агенције и ппкриваоу губитака псниваш 
ушествује у складу са закпнпм.  

Шлан 6. 

Агенција у унутращоем прпмету пбавља 
слиједеће дјелатнпсти: 

58.19  Пстала издавашка дјелатнпст, 

58.29  Издаваое псталпг спфтвера, 

62.01  Рашунарскп прпграмираое, 

63.11  Пбрада ппдатака, хпстинг и 
припадајуће дјелатнпсти, 

63.12  Интернетски ппртали, 

68.31  Агенција за некретнине, 

70.21  Пднпси с јавнпщћу и дјелатнпсти 
саппщтаваоа, 

70.22  Савјетпваое кпје се пднпси на 
ппслпваое и псталп управљаое, 

73.20  Истраживаое тржищта и 
испитиваое јавнпг моеоа, 

74.90  Пстале струшне, наушне и технишке 
дјелатнпсти, д.н. 

84.13  Регулисаое и дппринпс успјещнијем 
ппслпваоу привреде.  

Агенција мпже, без уписа у судски 
регистар, да пбавља и друге ппслпве, пднпснп 
дјелатнпсти, у маоем пбиму, а кпје служе 
дјелатнпсти кпја је уписана у регистар и кпје се 
упбишајенп пбављају уз те дјелатнпсти. 

Шлан 7. 

Надзпр над закпнитпщћу рада Агенције 
врщи псниваш. 

Шлан 8. 

Псниваш Агенције: 

- Разматра и усваја гпдищои извјещтај п 
ппслпваоу и заврщни рашун Агенције, 

- Даје сагласнпст на гпдищои прпграм 
рада и финансијски план Агенције, 

- Даје сагласнпст на Статут Агенције и 

- Даје сагласнпст на акт п прганизацији и 
систематизацији радних мјеста 
Агенције. 

Сагласнпст из ства 1. ташка 1. и 2. пвпг 
шлана даје Скупщтина града Дпбпј, а  
сагласнпст за ташку  3. и 4. даје Градпнашелник 
града Дпбпј. 

Шлан 9. 

Пргани Агенције су: 

- Управни пдбпр и 

- Директпр Агенције. 
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Шлан 10. 

Управни пдбпр Агенције има три шлана 
кпје именује и разрјещава Скупщтина града 
Дпбпј на пријелпг Градпнашелника Града накпн 
спрпведенпг ппступка јавне кпнкуренције. 
Мандат шланпва Управнпг пдбпра траје шетири 
гпдине са мпгућнпщћу ппнпвнпг именпваоа на 
јпщ један мандат. 

При именпваоу шланпва Управнпг пдбпра 
впди се рашуна п равнпправнпј заступљенпсти 
пба ппла. 

Директпр и заппслени радници у Агенцији 
не мпгу бити шланпви Управнпг пдбпра 
Агенције. 

Псниваш је сагласан да дпсадащои 
Привремени Управни пдбпр настави и даље 
пбављати свпју функцију у кпнтинуитету, дп 
пкпншаоа ппступка именпваоа Управнпг 
пдбпра пп јавнпм кпнкурсу. 

Шлан 11. 

Управни пдбпр је надлежан да: 

1. дпнпси Статут Агенције, 

2. пдлушује п кприщћеоу средстава у 
складу са Статутпм, 

3. дпнпси гпдищои прпграм рада са 
финансијским планпм, 

4. дпнпси ппщте акте Агенције 
утврђене Статутпм, 

5. утврђује приједлпг гпдищоег 
извјещтаја п ппслпваоу и заврщни 
рашун, 

6. ппднпси пснивашу извјещтај п свпм 
раду и 

7. пбавља и друге ппслпве прпписане 
закпнпм и Статутпм. 

Шлан 12. 

Рад Управнпг пдбпра се ближе уређује 
Статутпм Агенције. 

Шлан 13. 

Директпра Агенције именује и разрјещава 
Скупщтина града Дпбпј на пснпву јавнпг 
кпнкурса. Услпви за избпр, именпваое и 
разрјещеое директпра ближе се уређују 
Статутпм Агенције. Мандат директпра траје 
шетири гпдине. 

 

Псниваш је сагласан да дпсадащои 
директпр Агенције Живкп Ерцег, дипл.ецц. из 
Дпбпја и даље у кпнтинуитету пбавља функцију 
директпра дп истека мандата.   

Директпр је надлежан да: 

1. представља и заступа  Агенцију, 

2. брине се п закпнитпсти рада и 
пдгпвара за закпнитпст рада 
Агенције, 

3. дпнпси правилник п 
систематизацији радних мјеста, 

4. прганизује и впди ппслпве 
Агенције, 

5. предлаже акта кпја дпнпси Управни 
пдбпр Агенције, 

6. изврщава пдлуке Управнпг пдбпра 
и предузима мјере за оихпвп 
спрпвпђеое, 

7. припрема прпграм рада са 
финансијским планпм и гпдищоим 
извјещтајем п ппслпваоу и 

8. пбавља друге ппслпве утврђене 
закпнпм и Статутпм Агенције. 

Шлан 14. 

Статут Агенције, кап и друга ппщта акта ће 
се усагласти са пвпм Пдлукпм у рпку пд 90 
дана пд дана ступаоа на снагу исте. 

Шлан 15. 

За све щтп није уређенп пвпм Пдлукпм 
примјеоиваће се пдредбе Закпна п развпју 
малих и средоих предузећа („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј: 50/13),  
Закпна п систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј:68/07 и 
109/12) и других закпна кпји уређују пву 
прпблематику. 

Шлан 16. 

Ступаоем на снагу пве Пдлуке престаје да 
важи Пдлука п прпмјени пблика прганизпваоа 
Јавнпг предуизећа „Агенције за развпј малих и 
средоих предузећа ппщтине Дпбпј“ Дпбпј, 
брпј:01-013-19/09 пд 08.01.2009 гпдине и 
Пдлука п измјени Пдлуке п прпмјени пблика 
прганизпваоа Јавнпг предуизећа „Агенције за 
развпј малих и средоих предузећа ппщтине 
Дпбпј“ Дпбпј, брпј: ППУ:993/2011 пд 
16.09.2011 гпдине. 
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Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-295/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

178. 

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј 101/4, 42/05 и 118/05), шлана 33. 
Статута Града Дпбпј   („Службени гласник Града 
Дпбпј“ брпј 9/12), и шлана 64 Правилника п 
рашунпвпдству, рашунпвпдственим пплитикама 
и рашунпвпдственим прпцјенама за бучетске 
кприснике у Републици Српскпј (Службени 
гласник РС“ брпј 127/11), Скупщтина Града 
Дпбпј је на сједници, пдржанпј дана         06. 
септембра  2013.гпдине, дпнијела 

П Д Л У К У 
П ПТПИСУ НЕНАПЛАТИВИХ 

ППТРАЖИВАОА И ИСКОИЖАВАОУ 
СТАОА НА ППЗИЦИЈИ БЛАГАЈНЕ И ЖИРП-

РАШУНА, У ПКВИРУ ППТРПЩАШКЕ 
ЈЕДИНИЦЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Шлан 1.  

1) Пдпбрава се птпис и искоижаваое 
ненаплативих пптраживаоа евидентираних на 
аналитишким кпнтима у пквиру пптрпщашке 
јединице 00280200-Мјесне заједнице, у 
укупнпм изнпсу пд 14.585,23 КМ. 

2) Пдпбрава се искоижаваое стаоа на 
аналитишкпм кпнту благајне и жирп-рашуна у 
пквиру пптрпщашке јединице 00280200-Мјесне 
заједнице, у укупнпм изнпсу 6.639,76 КМ. 

Шлан 2. 

За реализацију пве Пдлуке задужује се 
Пдјељеое за финансије Административне 
службе града Дпбпј. 

Пдјељеое за финансије дужнп је да 
изврщи искоижаваое у складу са 
Правилникпм п рашунпвпдству, 
рашунпвпдственим пплитикама и 
рашунпвпдственим прпцјенама за бучетске 
кприснике у Републици Српскпј. 

Шлан 3. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа  у „Службенпм гласнику 
Града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-302/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

179. 

На пснпву шлана 43. Закпна п бучетскпм 
систему РС ( Сл.гласник.РС 121/12), шлана 30. 
став 1 алинеја 11. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник РС „ 
брпј:101/04,42/05,118/05 и 20/08 ) , шлана 33.  
Статута града  Дпбпј  („Службени гласник града 
Дпбпј , брпј:9/12 ) и шлана 146. Ппслпвника 
Скупщтине града Дпбпј ( „ Службени гласник 
града Дпбпј „ брпј:2/13 ) , Скупщтина града 
Дпбпј на сједници пдржанпј дана 06. 
септембра 2013. гпдине,    д п н п с и  

П Д Л У К У 
П ПРЕРАСППДЈЕЛИ НПВШАНИХ СРЕДСТАВА  

Шлан 1. 

Пдпбрава се прерасппдјела  нпвшаних 
средстава у изнпсу пд 100.000,00 КМ, на име 
ппмпћи за пбављаое планираних редпвних 
активнпсти ФК“ СЛПГА“ 40.000 КМ  , РК „ 
СЛПГА“40.000 КМ  и Ппщтинскпм сппртскпм 
савезу 20.000 КМ, са бучетске резерве на 
пптрпщашку јединицу 00280150 Пдјељеое за 
привреду и друщтвене дјелатнпсти, а на 
приједлпг Градпнашелника. 

Шлан 2.  

Средства расппређена Пдлукпм п бучету 
ппщтине Дпбпј за 2013. гпдину 
прерасппдијелиће  се на следећи нашин: 

Бучетска резерва  

- на брпју рашуна кпнтнпг плана група 372 
000 бучетска резерва , изнпс „ 584.000 КМ“ 
замјеоује се изнпспм „ 484.000 КМ“. 

 

00280150 Пдјељеое за привреду и 
друщтвене дјелатнпсти  

- на брпју рашуна кпнтнпг плана група 415 
200 ппдекпнпмски кпд 150003 Текући грантпви 
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сппртским и пмладинским прганизацијама и 
удружеоима, изнпс „700.000КМ“  замјеоује се 
изнпспм „ 800.000 КМ.“ 

Шлан 3. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа  у „ Службенпм гласнику 
града  Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-301/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

180. 

На пснпву шлана 33. Статута Града 
Дпбпј(,,Службени гласник Града Дпбпј' брпј 
9/12',.)и шлана 130.Ппслпвника Скупщтине 
ппщтине Дпбпј(,,Службени гласник ппщтине 
Дпбпј',брпј10/05 и 9/08),Скупщтина града 
Дпбпј на сједници пдржанпј дана 06. 
септембра 2013. гпдине, дпнпси 

П Д Л У К А 
П ИЗМЈЕНИ И ДППУНИ ПДЛУКЕ П 

КРИТЕРИЈИМА ЗА ДПДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 
БУЧЕТА ГРАДА ЗА РЕДПВНЕ ДЈЕЛАТНПСТИ 

СППРТСКИХ КЛУБПВА 

Шлан 1. 

У Пдлуци п критеријима за дпдјелу 
средстава Бучета Града за редпвне дјелатнпсти 
сппртских клубпва (,, Службени гласник Града 
Дпбпј'',брпј: 1/13  ) шлан 3. мијеоа се и гласи:                                                                                                                                                                                                                             

’’Средства за редпвне дјелатнпсти ппд 
услпвима из пве Пдлуке, мпгу се  дпзнашити у 
апсплутнпм изнпсу за нпсипце развпја сппрта у 
Граду Дпбпј и тп: 

РК ''Слпга'' Дпбпј у изнпсу пд 370.000,00 
КМ 

ФК''Слпга''Дпбпј у изнпсу пд  260.000,00 
КМ 

Ппщтински Сппртски Савез у изнпсу пд 
20.000,00КМ 

и 100.000,00КМ у прпцентуалнпм изнпсу 
сљедећим сппртским клубпвима: 

1.ФК „Жељезнишар“ Дпбпј........................6% 

2.ФК „Наща Крила“ Кпстајница................5% 

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

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

5.ФК „Требава“ Псјешани..........................5% 

6.ФК „Вушијак'' Мајевац.............................3% 

7.ФК „Хајдук“ Кпжухе................................4% 

8.ФК „БСК''Бущлетић............................3,50% 

9.ФК''Бпрац''Кптпрскп..........................3,50% 

10.ФК'''Пплет''Ппднпвље.....................3,50% 

11. СД „Рудар“.......................................3,50% 

12. ФК“ Пзрен“ Пакленица Д....................4% 

13.СУ''Жељезнишар'' Придјел Гпрои.......3% 

14. КМФ „Дпбпј“ Дпбпј ............................ 3% 

15. КМФ „ Главица“ Дпбпј ....................... 2% 

16. Пдбпјкащки клуб инвалида Дпбпј ....3% 

17. Карате клуб „ Слпга „ Дпбпј ...............4% 

18. Чију чицу „ Пплицајац „ Дпбпј.......1,50% 

19. Текван – дп клуб Дпбпј..................1,50% 

20. Кикбпкс Клуб „ Спектар „ Дпбпј....1,50 % 

21. Карате клуб „ Вила“ Дпбпј.............1,50% 

22. Карате клуб „Пзренских Спкплпви“ 
Бпљанић......................................................1,50 % 

23. Атлетски клуб „Дпбпј“ Дпбпј .............6% 

24. Женски рукпметни клуб „Дпбпј“ 
Дпбпј..................................................................7% 

25. Кпщаркащки клуб „Финдп“ Дпбпј .....3% 

26. Тениски клуб „Дпбпј“ Дпбпј ..............3% 

27. Щахпвски клуб „Дпбпј“ Дпбпј ............2% 

28. Кајак кану клуб „Вал“ Дпбпј ...............2% 

29. Клуб падпбранскпг једреоа „Парагпст“ 
Дпбпј ............................................................1,50% 

30. Аерп клуб „Икар“ Дпбпј ..................0,5% 

31. Чију Чицу клуб „Јединствп“.............0,5% 

32. Чију Чицу клуб „Сенсеи“..................0,5% 

33. Клуб дизаша тегпва ..........................0,5% 

 

Пстатак распплпживих средстава 
планираних бучетпм за 2013. гпдину пд 
50.000,00КМ ставља се на распплагаое 
Градпнашелнику Града кпји ће свпјпм  Пдлукпм 
дефинисати расппдјелу наведених средстава.’’ 

Шлан 2. 

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа у  Службенпм гласнику 
Града Дпбпј. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-308/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

181. 

На пснпву шлана 33 Статута Града  Дпбпј („ 
Службени гласник Града Дпбпј“ брпј 9/12 ), 
Скупщтина Града Дпбпј на сједници пдржанпј 
дана 06. септембра  2013. гпдине,  д п н п с и  

П Д Л У К У 
П ПЛАТАМА ФУНКЦИПНЕРА И 

СЛУЖБЕНИКА У АДМИНИСТРАТИВНПЈ 
СЛУЖБИ ГРАДА ДПБПЈ 

Шлан 1.  

Плате функципнера Града Дпбпј, а шије је 
умаоеое за 15% утврђенп пдлукпм Скупщтине 
Града Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“ 
брпј: 3/13), увећавају се за 5%. 

 

Плате службеника у Административнпј 
служби Града Дпбпј, шије је умаоеое за 10% 
утврђенп пдлукпм Скупщтине Града Дпбпј 
(„Службени гласник Града Дпбпј“ брпј: 3/13), 
увећавају се за 5%. 

Шлан 2. 

За спрпвпђеое пве пдлуке пдгпвпрнп је 
Пдјељеое за финансије Града Дпбпј. 

Шлан 3. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
Града Дпбпј“, a примјеоиваће се пд 
01.01.2014. гпдине. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-304/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

182. 

На пснпву шлана 33 Статута Града  Дпбпј 
(„Службени гласник Града Дпбпј“  брпј: 9/12 ), 
Скупщтина Града Дпбпј на сједници пдржанпј 
дана 06. септембра  2013. гпдине,  д п н п с и  

П Д Л У К У 
П  ПЛАТАМА  ДИРЕКТПРА И ЗАППСЛЕНИМ 
У ЈАВНИМ УСТАНПВАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА 

ШИЈИ ЈЕ ПСНИВАШ ГРАД ДПБПЈ 

Шлан 1. 

Плате директпра јавних устанпва и 
предузећа и заппсленим у јавним устанпвама и 
предузећима шији је псниваш Град Дпбпј, а шије 
је умаоеое за 10% утврђенп пдлукпм 
Скупщтине Града Дпбпј („Службени гласник 
Града Дпбпј“ брпј: 3/13), увећавају се за 5%. 

Шлан 2. 

За спрпвпђеое пве пдлуке пдгпвпрнп је 
Пдјељеое за финансије Града Дпбпј. 

Шлан 3. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
Града Дпбпј“, a примјеоиваће се пд 
01.01.2014. гпдине. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-299/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

183. 

На пснпву шлана 30. став 1. алинеја 11. 
Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени 
гласник РС“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05 и 
20/08), шлана 6. Закпна п кпмуналним 
дјелатнпстима („Службени гласник РС“ 
брпј:124/11), шлана 33. и 69. Статута Града 
Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“ брпј 
9/12) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине 
Града Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“ 
брпј:2/13), Скупщтина Града Дпбпј, на сједници 
пдржанпј дана  06. септембра  2013. гпдине, д 
п н п с и 

П Д Л У К У 
П КПМУНАЛНПМ РЕДУ 

I  ППЩТЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 1. 

Пвпм Пдлукпм уређује се кпмунални ред и 
пдржаваое кпмуналнпг реда на ппдрушју 
Града Дпбпј, прпписују се уређеое града, 
услпви и нашин пдржаваоа шистпће јавних 
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ппврщина, привременп заузимаое јавних 
ппврщина, пдржаваое и защтита зелених 
ппврщина, сакупљаое, пдвпз и ппступаое са 
сакупљеним кпмуналним птпадпм, држаое 
живптиоа, пдвпђеое птпадних впда са јавних 
ппврщина, јавна расвјета, кпмунални пбјекти и 
уређаји у ппщтпј упптреби, аутпбуске и 
жељезнишке станице, стајалищта такси 
превпза, стајалищта јавнпг аутпбускпг превпза 
и паркиралищта, пијаце, уклаоаое 
прптивправнп ппстављених предмета и 
напущтених впзила, надзпр и казнене пдредбе. 

Шлан 2. 

Јавне ппврщине су земљищта или впдне 
ппврщине намијеоене за пбављаое јавних 
функција, дјелатнпсти или активнпсти и кпје су 
кап такве дпступне непдређенпм брпју 
индивидуалнп непдређених физишких или 
правних лица, а нарпшитп: 

- сапбраћајне ппврщине (улице, 
трптпари, пјещашке стазе, тргпви, 
мпстпви, јавна паркиралищта, јавни 
прплази, јавна степенищта и сл.), 

- зелене ппврщине (паркпви, травоаци, 
цвијетоаци,дрвпреди, дјешија 
игралищта, живе пграде и други 
цвијетни и јавни насади), 

- уређене и неуређене ппврщине пкп 
стамбених, ппслпвних и других 
пбјеката, 

- впдптпци и пбале впдптпка (ријеке, 
рјешице, пптпци , канали), 

- сппмен пбиљежја, излетищта, 
прирпдне и радпм ствпрене 
вриједнпсти, 

- ппврщине и пбјекти намијеоени јавнпј 
упптреби (птвпрени пијашни и 
тржнишки прпстпри пкп прпдајних 
пбјеката, жељезнишки перпни, 
стајалищта јавнпг аутпбускпг 
сапбраћаја, такси стајалищта, 
бензинске станице и прпстпр пкп оих), 

- уређене рекреаципне ппврщине 
(сппртски терени и пбјекти и уређаји 
везани за оих). 

Шлан 3. 

Ппдрушје Града Дпбпј пбухвата прпстпр 
дефинисан Пписпм граница пбухвата градскпг 
грађевинскпг земљищта. 

 

II  УРЕЂЕОЕ ГРАДА 

Шлан 4. 

Уређеоем града сматра се функципнална 
и раципнална прганизација кприщтеоа 
распплпживпг јавнпг прпстпра и дпбара у 
ппщтпј упптреби кпја се пстварује крпз: 

- пзнашаваое назива улица, тргпва и 
других јавних ппврщина,  

- пзнашаваое зграда и кућа брпјевима, 

- уређеое ваоских дијелпва зграда, 

- уређеое излпга и ппстављаое 
реклама, 

- пбезбјеђеое јавне расвјете, 

- пдржаваое рекреаципних и јавних 
ппврщина, 

- пдржаваое пијаца, паркинга и 
стајалищта те прганизпваое пдлагаоа 
земље и птпаднпг материјала. 

Шлан 5. 

Називи улица, тргпва и других јавних 
ппврщина мпрају бити виднп истакнути на 
раскрсницама улица. 

Табла са називпм сваке улице ставља се на 
зграду, кућу или други шврстп грађени пбјекат, 
на ппшетку и на крају сваке улице. 

Табла са називпм трга ставља се на 
најрепрезентативније мјестп на тргу. 

Шлан 6. 

Табле са брпјевима зграда и кућа пбавезнп 
се ппстављају на свакпм улазу у зграду и на 
зиду куће кпји је лицем пкренут према улици 
из кпје се прилази кући. 

Табле са називима улица, тргпва, јавних 
ппврщина и брпјеве зграда и кућа су 
једнппбразне за сва насеља на ппдрушју Града 
Дпбпј. 

Шлан 7. 

Ппстављаое табли са називима улица, 
тргпва и јавних ппврщина врщи правнп лице 
кпме Град ппвјери пбављаое пвих ппслпва, а 
пп налпгу Пдјељеоа за стамбенп – кпмуналне 
ппслпве. 

Шлан 8. 

Власници или кприсници зграда и кућа 
дужни су ппставити табле са брпјевима зграда 
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- улаза и кућа. Табле са брпјевима зграда и 
кућа мпрају сталнп бити истакнуте на виднпм 
мјесту зграда и кућа. 

Шлан 9. 

Власници нпвпизграђених зграда дужни су 
пдмах, а најкасније у рпку пд мјесец дана пд 
изврщенпг технишкпг пријема зграде, 
пбезбиједити ппстављаое табли са брпјем на 
свакпм улазу у зграду. 

Власници нпвпизграђених кућа дужни су 
пдмах пп заврщетку грађеоа, пднпснп 
усељеоу, а најкасније у рпку пд мјесец дана пд 
усељеоа у кућу, ппднијети захтјев за 
ппстављаое брпја на кући. Захтјев се ппднпси 
Пдјељеоу за прпстпрнп уређеое Града Дпбпј. 

Пдјељеое из претхпднпг става пвпг шлана 
дпнпси рјещеое п пдређиваоу кућнпг брпја у 
складу са Упутствпм п ппступку дпнпщеоа 
рјещеоа п пдређиваоу кућнпг брпја. 

 

1. УРЕЂЕОЕ ВАОСКИХ ДИЈЕЛПВА ЗГРАДЕ 

Шлан 10. 

Власници, сувласници, пднпснп кприсници 
зграда и ппслпвних прпстпра дужни су редпвнп 
пдржавати ваоске дијелпве зграда у 
технишкпм, функциналнпм и естетскпм 
ппгледу. 

Приликпм ппстављаоа клима уређаја 
мпра се регулисати пдвпђеое кпндензата из 
ваоске јединице клима уређаја, такп да се 
впда не излива на јавну ппврщину и не пмета 
прплаз пјещака. 

Шлан 11. 

Балкпни, лпђе, терасе и други прпстпри 
мпрају бити уређени, у смислу пдредби  шлана 
10, став 1. пве Пдлуке. 

 

2. ИЗЛПЗИ, РЕКЛАМЕ, ПЛАКАТЕ И 
НАТПИСИ 

Шлан 12. 

Плакате, пгласе и слишне пбјаве 
ппстављене ван дпзвпљених мјеста уклпниће 
правнп лице кпме Град ппвјери пдржаваое 
јавних ппврщина п трпщку физишкпг или 
правнпг лица кпје их је ппставилп. 

Шлан 13. 

Рекламни свијетлећи натписи, називи 
фирми, кпји су ппстављени на згради, мпрају 
бити шитљиви, пбликпвани, уредни и језишки 
исправни и не смију пметати пстале кприснике 
зграде. 

Рекламе из става 1. пвпг шлана мпгу се 
ппставити на зграду самп уз претхпдну 
сагласнпст заједнице етажних власника. 

Свијетлећа реклама не мпже се ппставити 
на мјестима гдје пмета станпваое кприсника у 
стамбенпј згради. 

Шлан 14. 

Забраоенп је ппстављаое рекламних 
плаката, пгласа, ппсмртница, пбавјещтеоа, 
рекламних натписа и назива фирми на: дрвећу, 
паркпвскпм зеленилу, стубпвима сапбраћајне 
сигнализације, пбјектима кплективниг 
станпваоа, пбјектима кпји имају културну и 
истпријску вриједнпст те вјерским и сппмен-
пбиљежјима и слишним пбјектима. 

 

3. ИСТИЦАОЕ ЗАСТАВА И ДЕКПРАЦИЈА 
ГРАДА 

Шлан 15. 

Јавне и државне устанпве мпрају имати 
уграђене држаше застава с улишне стране 
пбјекта и дужни су упши републишких празника, 
празника Града и других знашајних датума и 
свешанпсти истаћи заставу Републике Српске. 

Застава Бпсне и Херцегпвине истише се у 
складу са пдредбама Закпна п застави Бпсне и 
Херцегпвине. 

Заставе се пбавезнп истишу дан прије 
ппшетка републишкпг празника, а скидају се у 
рпку пд 24 сата пп истеку празника. 

У дане наципналне и ппщте жалпсти 
заставе се истишу на ппла кппља и мпрају 
псванути на дан жалпсти, а скидају се 
најкасније дп 12 сати слиједећег дана пп 
истеку жалпсти. 

Шлан 16. 

Ппвпдпм републишких празника, празника 
Града Дпбпј и других манифестација пд знашаја 
за град врщи се уређеое и декпрација града. 
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Шлан 17. 

Декпрацију града врщи правнп лице кпме 
Град ппвјери пве ппслпве, а пп налпгу 
Пдјељеоа за стамбенп-кпмуналне ппслпве. 

 

III  ПДРЖАВАОЕ ШИСТПЋЕ НА ЈАВНИМ 
ППВРЩИНАМА И ПРИВРЕМЕНП ЗАУЗИМАОЕ 
ЈАВНИХ ППВРЩИНА 

Шлан 18. 

Пдржаваое шистпће јавних ппврщина 
ппдразумијева редпвнп и ванреднп шищћеое, 
уклаоаое снијега и леда те предузимаое 
других мјера за пдржаваое шистпће. 

Шлан 19. 

Редпвним шищћеоем пбезбјеђује се 
уклаоаое нешистпће кпја настаје редпвним и 
упбишајеним кприщтеоем јавне ппврщине, а 
пбавља се у складу са Прпгрампм заједнишке 
кпмуналне пптрпщое кпји усваја Скупщтина 
Града на приједлпг Пдјељеоа за стамбенп-
кпмуналне ппслпве. 

Прпграм заједнишке кпмуналне пптрпщое, 
између псталпг, садржи: 

- динамику и нашин шищћеоа јавних 
ппврщина, 

- динамику праоа сапбраћајних ппврщина 
кпје имају ријещену пдвпдоу, 

- динамику и нашин пдвпжеоа птпада са 
јавних ппврщина, 

- друге елементе за ефикаснп пдржаваое 
јавних ппврщина. 

Шлан 20. 

Јавне ппврщине шисте се даоу, а перу нпћу 
у времену пд 22 дп 6 сати. 

Изузетнп пд става 1. пвпг шлана даоу се 
перу сапбраћајне ппврщине у стамбеним 
насељима. 

Шлан 21. 

Ванреднп шищћеое врщи се у слушајевима 
када се збпг ппвећанпг пбима или интезитета 
кприщтеоа јавних ппврщина, не пбезбјеђује 
шистпћа редпвним шищћеоем. 

Ванреднп шищћеое пбавља се : 

- накпн већих временских и других 
неппгпда (ппплаве, ппжари, земљптреси и 
друге    

   елементарне неппгпде), 

- кпд већих кварпва на впдпвпдним, 
канализаципним и другим инсталаципним  

   мрежама, 

 - у вријеме предузимаоа ппсебних мјера у 
циљу сузбијаоа и спрешаваоа заразних  

    бплести или у циљу защтите живптне 
средине, 

- прпљетнп шищћеое града, 

- у вријеме и накпн пдржаваоа јавних 
манифестација. 

Шлан 22. 

 Пдржаваое шистпће на јавним 
ппврщинама врщи правнп лице кпме Град 
ппвјери врщеое пваквих ппслпва. 

Шлан 23. 

Власници и кприсници ппслпвних и 
стамбених пбјеката пбавезни су пдржавати 
шистпћу у двприщтима и на земљищту, кпје 
служи редпвнпј упптреби пбјеката, у складу са 
пдредбама пве Пдлуке кпјим се регулище 
пдржаваое јавних ппврщина. 

П пдржаваоу шистпће на ппврщинама и 
пбјектима намијеоеним јавнпј упптреби 
старају се правна лица пднпснп лица кпја 
ппслују, управљају и кпристе наведене 
ппврщине и пбјекте. 

Шлан 24. 

Уклаоаое снијега и леда пбавља се у 
складу са Прпгрампм заједнишке кпмуналне 
пптрпщое кпји усваја Скупщтина Града, а на 
приједлпг Пдјељеоа за стамбенп-кпмуналне 
ппслпве. 

Шлан 25. 

Власници и кприсници ппслпвних прпстпра 
и пбјеката дужни су да уклаоају снијег и лед са 
јавне ппврщине у щирини ппстпјећег трптпара 
а минималнп два метра акп је трптпар щири, 
цијелпм дужинпм ппслпвнпг прпстпра и 
пбјекта. 

Снијег и лед испред стамбених зграда 
дужни су да уклаоају станари тих зграда, сваки 
испред свпг улаза у зграду. 

Снијег и лед са крпвпва ппслпвних и 
стамбених зграда дужни су да уклаоају 
власници и кприсници зграда акп 
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представљају ппаснпст за безбједнп пдвијаое 
сапбраћаја пјещака и впзила. 

Шлан 26. 

Снијег и лед кпји се уклаоа са јавних 
ппврщина скупља се на гпмиле на мјестима 
кпја су ппгпдна за пдвпз. 

При скупљаоу снијега и леда мпра се 
впдити рашуна да кплпвпз и трптпар пстану 
прпхпдни кап и да је прилаз впдпвпдним и 
канализаципним щахтпвима пбезбијеђен, да 
се мпгу несметанп кпристити. 

Шлан 27. 

Приликпм уклаоаоа снијега и леда 
забраоенп је: 

- изнпщеое и гпмилаое снијега из 
двприщта, бащта и других слпбпдних 
ппврщина на  

  улице и тпртпаре, 

- бацаое снијега и леда испред зграда на 
сапбраћајницу, 

- затвараое снијегпм и ледпм сливника и 
щахтпва, 

- деппнпваое снијега и леда у паркпве и 
на зелене ппврщине, 

- санкаое и клизаое на јавним 
сапбраћајним ппврщинама. 

Приликпм уклаоаоа снијега и леда не 
смију се пщтећивати ппврщине са кпјих се 
врщи уклаоаое нити пбјекти и насади на тим 
ппврщинама. 

Лице кпје пщтети ппврщине, пбјекте и 
насаде на ппврщинама дужнп је да их дпведе у 
првпбитнп стаое. 

Шлан 28. 

Мјерама за пдржаваое шистпће мпрају се 
пбезбиједити услпви да јавне ппврщине буду 
шисте, задпвпљавају естетски изглед и 
испуоавају услпве за оихпвп нпрмалнп 
кприщтеое. 

Правна и физишка лица кпја пбављају 
дјелатнпст у пбјектима уз јавне ппврщине 
дужна су свакпдневнп дпвести јавну ппврщину 
у шистп и уреднп стаое, акп збпг оихпве 
ппслпвне и друге дјелатнпсти дплази дп 
прљаоа прпстпра пкп оихпвпг пбјекта. 

Власници и кприсници сппртских и 
рекреаципних пбјеката, забавних паркпва и 
игралищта, прганизатпри јавних скуппва, 

јавних припредби и привремени кприсници 
јавних ппврщина, пбавезни су псигурати 
шищћеое ппврщина кпје служе кап приступ 
пбјектима или за ппстављаое пбјекта, такп да 
те ппврщине буду пшищћене у рпку пд 8 сати 
пп заврщетку приредбе, пднпснп времена 
кприщтеоа пбјекта. 

Шлан 29. 

На јавним ппврщинама, из шлана 2. пве 
Пдлуке, забраоенп је врщити садоу стабала, 
живе пграде, грмља те ппстављаое вјещташких 
брежуљака (алпинијума), фпнтана, бетпнске 
галантерије, рампи, стубића и других физишких 
препрека без пдпбреоа надлежнпг пргана 
Административне службе Града Дпбпј. 

Шлан 30. 

На јавнпј ппврщини забраоенп је: 

1. бацаое и пстављаое птпада и ппущака 
пд цигарета изван кпрпи или других 
ппсуда за птпад, 

2. бацаое гпрећих предмета у кпрпе или 
друге ппсуде за птпад, 

3. пдлагаое птпаднпг грађевинскпг 
материјала, пгревнпг материјала, 
земље и слишнпг без пдпбреоа 
надлежнпг пргана, 

4. ппправак, сервисираое и праое 
впзила, 

5. испущтаое уља, свих врста птпадних 
текућина, прљавих и масних тешнпсти, 
бпја, лакпва, креша, живптиоскпг 
измета, фекалија и билп кпјих других 
тешнпсти кпје прљају јавну ппврщину, 
те прпсипаое расутпг материјала 
приликпм превпза, 

6. пщтећеое кпрпи и других ппсуда за 
смеће, клупа и прскалица за 
навпдоаваое, 

7. паљеое птпада, лищћа, папира, гума и 
слишнпг, 

8. загађиваое и бацаое птпада и 
птпадних материја у впдптпкпве и на 
пбале впдптпкпва, 

9. гажеое зелених ппврщина и 
паркираое впзила на истим, 

10. напасаое стпке, 

11. трещеое тепиха, кеса пд усисиваша те 
бацаое смећа са балкпна и тераса, 
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12. бацаое и пдлагаое кабастпг птпада, 

13. ппстављаое сппмен плпша и слишних 
пбиљежја на мјестима страдаоа у 
сапбраћају или на други нашин, 

14. изнпщеое крупнпг птпада из 
двприщта, бащта и впћоака (презане 
гране, лищће, стабљике пд разнпг 
растиоа и сл.), 

15. заустављаое запрежних впзила и 
храоеое стпке, 

16. пстављаое впзила кпја нису у впзнпм 
стаоу (нерегистрпвана, хаварисана и 
сл.). 

Шлан 31. 

Впзила кпја ушествују у сапбраћају не смију 
прљати јавне ппврщине. 

Впзила кпја превпзе текући или расути 
материјал мпрају бити исправна какп се из оих 
не би прпсипап терет. 

Впзила кпја превпзе папир, сијенп, сламу, 
пиљевину, лищће и слишне материјале мпрају 
бити прекривена церадпм или на други нашин 
псигурана да материјал кпји превпзе не 
прпсипају пп јавним сапбраћајним 
ппврщинама. 

Шлан 32. 

При пбављаоу грађевинских радпва 
извпђаши су дужни предузимати сљедеће  

мјере за спрешаваое прљаоа јавних 
ппврщина: 

1. пшистити јавне ппврщине пкп 
градилищта пд свих врста грађевинскпг 
материјала или другпг материјала, 
блата и слишнпг шије је талпжеое на 
јавним ппврщинама ппсљедица 
извпђеоа радпва, 

2. за вријеме рущеоа грађевинскпг 
пбјекта спријешити ствараое пращине, 

3. деппнпвати грађевински материјал у 
пквиру градилищта такп да се не пмета 
сапбраћај и слпбпднп птицаое впде, 
пднпснп да се материјал не разнпси пп 
јавним ппврщинама, 

4. прати и шистити впзила прије оихпвпг 
изласка са градилищта. 

Шлан 33. 

Инвеститпр или извпђаш је дужан накпн 
заврщених радпва на ппврщини или исппд 
ппврщине земљищта (изградоа, рущеое 
пбјеката, експлпатација разлишитих сирпвина, 
изградоа инфраструктуре итд.) на јавнпј или 
приватнпј ппврщини, птпадни материјал 
пдвести на деппнију кпја је предвиђена 
ппсебним ппщтим актима. 

Извпђаш грађевинских радпва дужан је пп 
заврщетку радпва и уклаоаоа ппреме, јавну 
ппврщину дпвести у првпбитнп стаое. 

Шлан 34. 

Птпадни грађевински материјал и земљу 
кпји су пдлпжени супрптнп шлану 32. и 33. пп 
налпгу Пдјељеоа за инспекцијске ппслпве и 
Пдјељеоа за ппслпве кпмуналне пплиције 
уклпниће правнп лице кпме је ппвјеренп 
пдржаваое јавних ппврщина. 

Трпщкпви из претхпднпг става падају на 
терет лица кпје их је прпузрпкпвалп. 

Идентификпваое лица кпје је 
прпузрпкпвалп исте изврщиће прган из става 1. 
пвпг шлана, а укпликп пнп не буде 
идентификпванп исти трпщкпви падају на 
терет Града. 

Шлан 35. 

Привременп заузимаое јавних ппврщина 
врщи се у складу са пдредбама Пдлуке п 
кприщтеоу јавних ппврщина. 

Накнада из претхпднпг става је прихпд 
бучета Града, а кпристи се искљушивп за 
пдржаваое и унапређеое пбјеката кпмуналне 
инфраструктуре. 

 

IV  ЈАВНП ЗЕЛЕНИЛП  

Шлан 36. 

Зеленим ппврщинама, у смислу пве 
Пдлуке, сматрају се: 

1. паркпви и парк щуме, 

2. зелене ппврщине уз сапбраћајнице и 
скверпве, 

3. зелене ппврщине уз ријеке и пптпке, 

4. зелене ппврщине у стамбеним 
насељима, 

5. зелене ппврщине пкп приватних или 
државних пбјеката шије су парцеле пграђене, 
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6. зелена ппврщине пкп ппслпвних 
пбјеката, 

7. зелене ппврщине у щкплским 
двприщтима и дјешијим вртићима, 

8. терени за сппрт и рекрацију, 

9. дрвпдреди и ппјединашни насади и жива 
пграда, 

10. уређене и неуређене зелене 
ппврщине. 

Шлан 37. 

Јавним зеленим ппврщинама сматрају се 
ппврщине наведене у шлaну 36. пве Пдлуке, 
изузев зелених ппврщина на кпјима правна и 
физишка лица имају правп кприщтеоа. 

Јавне зелене ппврщине мпгу се кпристити 
самп схпднп намјени за кпју су ппдигнуте. 

Шлан 38. 

Зелене ппврщине пдржаваће: 

1. Прган управе надлежан за кпмуналне 
ппслпве, и тп: 

- паркпве и парк щуме, 

- зелене ппврщине уз сапбраћајнице, 
између кплпвпза и трптпара и на 
скверпвима, кап ппврщине кпје пп 
пдлуци не пдржавају друга лица, 

- зелене ппврщине уз ријеке и 
пптпке, 

- зелене ппврщине у стамбеним 
блпкпвима, 

- терене за сппрт и рекреацију кпји 
нису дати другпм лицу на 
кприщтеое, 

- дрвпреде и ппјединашне насаде на 
јавним ппврщинама, 

- живу пграду кпју пп пдлуци не 
пдржавају друга лица, 

- зелене ппврщине пкп сппмен-
грпбља и сппменика. 

2. Власници и кприсници пбјеката 

- зелене ппврщине кпје припадају 
тим пбјектима. 

3. Кприсници терена за сппрт и 
рекреацију 

- терене за сппрт и рекреацију, кпји 
су им дати на кприщтеое. 

Шлан 39. 

Зелене ппврщине на ппдрушју града су 
планиране важећпм прпстпрнп-планскпм 
дпкументацијпм. 

Шлан 40. 

Прекппаваое јавних ппврщина збпг 
радпва на нпвппрпјектпваним ппдземним 
инсталацијама и уређајима врщи се уз 
пдпбреое Пдјељеоа за прпстпрнп уређеое, а 
укпликп се извпде радпви на санацији 
ппстпјећих пбјеката пдпбреое издаје 
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве. 

Изузетнп пд става 1. пвпг шлана у слушају 
хитних интервенција правнп лице кпје управља 
инсталацијама мпже изврщити прекппаваое у 
сврху птклаоаоа квара и п тпме је дужнп 
пбавијестити надлежну службу Града. 

Пп заврщетку радпва из става 1. и 2. пвпг 
шлана извпђаш радпва је дужан дпвести 
лпкацију у првпбитнп стаое. 

У слушају да извпђаш не изврщи пбавезу из 
из предхпднпг става надзпрни прган ће 
налпжити изврщеое пптребних радпва п 
трпщку извпђаша. 

Шлан 41. 

Прекппи, у правилу мпрају бити удаљени 
најмаое 2 м пд дебла ппјединашних стабала. 

Кпд извпђеоа прекппа (канала) не смије 
се пщтећивати кпријеое стабала или другпг 
растиоа, кпје је у прешнику дебље пд 3 цм. 

Шлан 42. 

Јавне зелене ппврщине из шлана 38. ташка 
1. ће пдржавати и уређивати Пдјељеое за 
стамбенп-кпмуналне ппслпве у складу са 
Прпгрампм заједнишке кпмуналне пптрпщое. 

Правна и физишка лица из шлана 38. ташке 
2. и 3. пве Пдлуке дужни су да редпвнп 
пдржавају и уређују зелене ппврщине у складу 
са пдредбама пве Пдлуке кпјим се регулище 
пдржаваое јавних зелених ппврщина. 

Шлан 43. 

Пдржаваое зелених ппврщина 
ппдразумијева: оегу, надзпр, пбнпву дрвећа, 
цвјетних и травнатих ппвщина, шищћеое 
смећа, камена, кпрпва, лищћа, сјешу сувих, 
бплесних или јакп пщтећених грана и стабала, 
презиваое крпщои стабала, презиваое живе 
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пграде, сађеое хпртикултурнпг биља, 
пдржаваое клупа кап и пстале паркпвске 
ппреме и пратећих паркпвских пбјеката, стаза, 
кпрпи за птпатке, кпщеое и уклаоаое 
ппкпщене траве, залијеваое биљака и слишнп. 

Шлан 44. 

Виспки насади на зеленим ппврщинама 
кпји се налазе у близини стамбених пбјеката 
мпрају се пдржавати такп да не сметају 
станпваоу. 

Стабла и пграде не смију сметати јавнпј 
расвјети и сапбраћајнпј сигнализацији и 
угрпжавати безбједнпст јавнпг сапбраћаја. 

Стабла и гране кпје сметају ваздущним 
впдпвима (електришним, телефпнским и 
другим) мпгу се презивати или уклаоати самп 
пп претхпднп прибављенпм пдпбреоу 
Пдјељеоа за стамбенп-кпмуналне ппслпве. 

Шлан 45. 

Украсне живе пграде уз сапбраћајнице, 
какп у приватнпм такп и у државнпм 
власнищтву, мпрају се уреднп пдржавати и 
редпвнп презивати такп да не сежу прекп 
регулаципне линије на сапбраћајну јавну 
ппврщину, пднпснп не пметају сапбраћај 
спрешаваоем видљивпсти и прегледнпсти 
пута. 

Шлан 46. 

Акп власник, кприсник, ни накпн пппмене 
пд стране пвлащтенпг лица, у пдређенпм рпку 
не ппступи пп претхпднпм шлану, Пдјељеое за 
инспекцијске ппслпве и Пдјељеое за ппслпве 
кпмуналне пплиције пдредиће да на трпщак 
пбавезника, радпве изврщи правнп лице 
регистрпванп за пву врсту дјелатнпсти. 

Шлан 47. 

На ппврщинама из шлана 37. пве Пдлуке не 
смије се ппсјећи стаблп без пдпбреоа 
Пдјељеоа за стамбенп-кпмуналне ппслпве. 

Шлан 48. 

 Сјеша стабала пдпбриће се у сљедећим 
слушајевима: 

- акп ппстпји ппаснпст пд пада или 
угрпжава безбиједнпст пбјеката, 
сапбраћаја и грађана, 

- акп је стаблп пптпунп престалп са 
вегетацијпм. 

Шлан 49. 

Укпликп правнп или физишкп лице, на 
билп кпји нашин, ппрущи, унищти или пщтети 
зеленилп, дужан је изврщити накнаду щтете, а 
према прпцјени кпмисије кпју пбразује 
Градпнашелник Града Дпбпј. 

Висина пдщтете пдредиће се схпднп 
ппступку из претхпднпг става. 

Средства уплаћена пп пвпм пснпву из пвпг 
шлана, намијеоена су искљушивп за ппдизаое 
нпвпг и пбнпву унищтенпг јавнпг зеленила. 

Шлан 50. 

Правнп лице кпме је ппвјеренп 
пдржаваое зелених ппврщина дужнп је 
уклаоати сасущена стабла  те пппуоавати 
дрвпреде, а пп налпгу Пдјељеоа за стамбенп-
кпмуналне ппслпве. 

Шлан 51. 

За дијелпве зеленила кпји су прпглащени 
защтићеним пбјектпм прирпде (ппјединп дрвп, 
дрвпреди, грм, парк, парк-щуме) вриједе 
прпписи п защтити живптне средине. 

Шлан 52. 

Без пдпбреоа Пдјељеоа за стамбенп-
кпмуналне ппслпве забраоенп је: 

- прекппаваое јавне зелене ппврщине, 

- рекпнструкција ппстпјећих и изградоа 
нпвих зелених ппврщина, 

- пграђиваое и ппстављаое билп каквих 
уређаја, пбјеката, направа, рекламинх 
панпа и сл. на јавним зеленим 
ппврщинама, 

- пдлагаое грађевинскпг материјала, 

- камппваое и ппстављаое щатпра, 

- резаое грана и врхпва дрвећа, 
пбараое и уклаоаое дрвећа те вађеое 
паоева. 

Шлан 53. 

У циљу защтите зелених ппврщина 
забраоенп је врщеое сваке радое или 
активнпсти кпјпм би се исте угрпзиле. 
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V  САКУПЉАОЕ, ПДВПЗ И ППСТУПАОЕ СА 
САКУПЉЕНИМ КПМУНАЛНИМ ПТПАДПМ 

Шлан 54. 

Кпмуналним птпадпм сматрају се све 
птпадне материје настале кап ппсљедица 
живптних активнпсти и тп: 

1. птпад на јавним ппврщинама, 

2. птпад из дпмаћинстава, кап и други 
птпад кпји је збпг свпје прирпде или састава 
слишан птпаду из дпмаћинства, 

3. крупни птпад и 

4. живптиоски птпад. 

Шлан 55. 

Птпадпм на јавним ппврщинама сматрају 
се птпаци кпји настају на тим ппврщинама. 

Сакупљаое и пдвпз птпада са јавних 
ппврщина врщи се у складу са шланпвима 19, 
20. и 22. пве Пдлуке. 

Шлан 56. 

Птпадпм из дпмаћинства кап и другим 
птпадпм кпји је збпг свпје прирпде и састава 
слишан птпаду из дпмаћинства сматрају се 
ситни птпад кпји настаје у станпвима, 
заједнишким прпстпријама стамбених зграда, 
ппслпвним прпстприма, гаражама, а кпји се пп 
свпјпј велишини мпже пдлагати у ппсуде за 
кпмунални птпад из дпмаћинстава. 

Шлан 57. 

Крупним птпадпм сматрају се све птпадне 
материје кпје се стварају у станпвима и 
ппслпвним прпстпријама грађана а кпји се пп 
свпјпј велишини, кплишини или ппстанку не 
сматрају птпадпм из дпмаћинства из шлана 56. 
пве Пдлуке (сви птпаци и пстаци дијелпва 
намјещтаја, санитарних уређаја, електрп 
уређаја, амбалажа картпнска, дрвена, 
пластишна, затим щљака из кптлпвница, щут и 
птпад из станпва и ппслпвних прпстприја кпји 
настаје при извпђеоу грађевинских радпва) а 
за кпје је пптребан ппсебан нашин уклаоаоа. 

Кабастим птпадпм сматрају се сви птпаци 
напущтених впзила и крупнији кпнструкципни 
дијелпви грађевинских пбјеката, ппреме и 
мащина впзила, а кпји не мпгу стати у 
прпписане ппсуде за привременп деппнпваое 
смећа а за кпје је пптребан ппсебан нашин 
уклаоаоа. 

Шлан 58. 

Птпад из дпмаћинства кап и други птпад 
кпји је збпг свпје прирпде или састава слишан 
птпаду из дпмаћинства пдлаже се у типске 
ппсуде. 

Мјестп за ппстављаое ппсуда из 
претхпднпг става пдређује Пдјељеое за 
прпстпрнп уређеое. 

Шлан 59. 

Зграде испред кпјих се птпад из 
дпмаћинстава пдлаже у ппсуде за птпад мпрају 
имати пдређени прпстпр или мјестп за 
смјещтај ппсуда кап и дпвпљан брпј ппсуда. 

Шлан 60. 

Замјену дптрајалих ппсуда за смеће врщи 
правнп лице кпме су ппвјерени ппслпви 
пдвпза смећа, псим ппсуда кпје припадају 
индивидуалним стамбеним пбјектима и 
привредним субјектима. 

Шлан 61. 

За нпвпсаграђене пбјекте и нпвпптвпрене 
ппслпвне прпстпре ппсуде за кпмунални птпад 
набавља инвеститпр, пднпснп кприсник. 

Мјестп за смјещтај ппсуда за пдлагаое 
кпмуналнпг птпада за нпвпсаграђене пбјекте 
дужнп је да пдреди Пдјељеое за прпстпрнп 
уређеое приликпм издаваоа рјещеоа за 
грађеое. 

Имапци већих кплишина птпада из 
дпмаћинства или птпада кпји пп свпјпј 
прирпди и свпјствима пдгпвара птпаду из 
дпмаћинства (угпститељски пбјекти, 
тргпвинске радое, занатске радое, пбјекти у 
јавнпј упптреби и сл.) дужни су набавити 
ппсуде за пдлагаое птпада. 

У зградама у свпјини грађана свакп 
дпмаћиствп дужнп је пбезбиједити типску 
ппсуду за смеће. 

Шлан 62. 

Имапци птпада из шлана 56. пве Пдлуке 
дужни су изнпсити птпад у завезаним 
намјенским врећицама и пдлагати у ппсуде за 
птпад из дпмаћнства такп да се пнп не расипа 
и не прља пкплни прпстпр. 

Ппсуде за птпад из дпмаћинства мпрају 
бити затвпрене. 
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Шлан 63. 

Сви имапци птпада из шлана 56. пве 
Пдлуке, дужни су плаћати мјесешну накнаду на 
име кприщтеоа давапцу кпмуналних услуга 
кпме је Град ппвјерип врщеое пвих 
дјелатнпсти. 

Шлан 64. 

Правнп лице кпје се бави пдвпзпм смећа 
дужнп је птпад из дпмаћиства пдвпзити према 
интензитету прикупљаоа а најмаое једнпм 
седмишнп.  

Пдвпз птпада из претхпднпг шлана врщи се 
специјалним впзилпм за пдвпз птпада и 
пдлаже се на за тп пдређену деппнију. 

Радници кпји пдвпзе птпад из 
дпмаћинства кап и други ситни птпад кпји је пп 
свпјпј прирпди и свпјствима слишан птпаду из 
дпмаћинства дужни су: 

1. пажљивп рукпвати ппсудама за птпад 
такп да се птпад не расипа, не прља 
пкплина и да се ппсуде не пщтећују, 

2. прикупити и уклпнити затешени и 
расути птпад ппред ппсуде, 

3. ппсуде за птпад вратити на мјестп и 
затвприти ппклппац на ппсуди, 

4. пшистити ппврщину пкп ппсуде, 

5. пдлпжени птпад на мјестима гдје нису 
ппстављене ппсуде ппкупити и мјестп 
пшистити, 

6. редпвнп прати и дезинфикпвати ппсуде 
за птпад. 

Шлан 65. 

Крупни и кабасти птпад сакупља се на 
пдређеним мјестима, у кругу правних лица, 
двприщтима стамбене или ппслпвне зграде. 

Пдвпз крупнпг и кабастпг птпада врщи 
давалац кпмуналних услуга, на захтјев и п 
трпщку власника и имапца крупнпг птпада и 
исти се пдлаже на за тп пдређену деппнију. 

Шлан 66. 

Живптиоски птпад третира се у складу са 
ппсебним прпписима. 

Шлан 67. 

Смеће и други птпад пдвпзе се на мјестп 
кпје је за ту сврху ппсебнп пдређенп 
(деппнија). 

Деппнију пдржава правнп лице кпме Град 
ппвјери пдржаваое. 

Шлан 68. 

Накнаду за пдвпз смећа и крупнпг птпада 
утвђује Управни пдбпр надлежнпг правнпг 
лица уз сагласнпст Градпнашелника, а пп 
прибављенпм мищљеоу Пдјељеоа за 
стамбенп-кпмуналне ппслпве. 

Шлан 69. 

Критериј за пдређиваое цијена пдвпза 
смећа је: 

1. за физишка лица – брпј шланпва 
ппрпдишнпг дпмаћинства, 

2. за правна лица и власнике ппслпвних 
прпстпра – ппврщина ппслпвнпг 
прпстпра и врста дјелатнпсти. 

 

VI ДРЖАОЕ ЖИВПТИОА 

Шлан 70. 

Забраоенп је држаое дпмаћих живптиоа 
у I. и II. градскпј зпни Града Дпбпј. 

Шлан 71. 

Држаое кућних љубимаца дпзвпљенп је 
ппд услпвпм да оихпвим држаоем нису 
угрпжени хигијенски, санитарни и други услпви 
тих мјеста. 

Држаое кућних љубимаца у зградама 
дпзвпљенп је ппд услпвпм да не узнемиравају 
пстале станаре. 

Шлан 72. 

Власник кућних љубимаца је дужан да 
пбави защтиту живптиоа прптив заразних и 
паразитарних бплести у сарадои са 
надлежнпм ветеринарскпм станицпм. 

Шлан 73. 

Забраоенп је пущтаое и напасаое 
живптиоа на јавним ппврщинама.  

Щетаое паса на јавним ппврщинама 
дпзвпљенп је уз кприщтеое защтитне кпрпе на 
устима. 

Шлан 74. 

Збриоаваое живптиоа луталица и 
живптиоа без власника врщи правнп лице 
кпме је ппвјеренп пбављаое пвих ппслпва пп 
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правилу нпћу уз претхпднп пбавјещтаваое 
станпвнищтва. 

Шлан 75. 

Убијене и угинуле живптиое уклаоају се 
са јавних ппврщина специјалним впзилпм и 
ппкппавају на за тп пдређена мјеста. 

Акп је живптиоа угинула пд заразне 
бплести мпра бити ппкппана пп ппсебним 
прпписима, а мјестп на кпме се врщи 
укппаваое таквих живптиоа пдређује 
ветеринарска инспекција, шије укппаваое се 
ппсебнп плаћа. 

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое дужнп је 
пдредити лпкацију за стпшнп грпбље из става 1. 
пвпг шлана  у складу са прпстпрним планпвима. 

 

VII  ПДВПЂЕОЕ ПТПАДНИХ ВПДА СА ЈАВН
ИХ ППВРЩИНА 

Шлан 76. 

Птпадне впде шине атмпсферске падавине, 
впда пд праоа улица и јавних ппврщина и сл., 
а исте се пдвпде путем сливника и уређаја за 
пдвпдоу. 

Улишне сливнике и уређаје за пдвпдоу 
впда са јавних ппврщина пдржава правнп лице 
кпме Град ппвјери ту врсту ппслпва, а надзпр 
над истим врщи Пдјељеое за стамбенп-
кпмуналне ппслпве. 

Сливници се мпрају редпвнп шистити и 
пдржавати исправним и кпристити самп у 
предвиђене сврхе. 

Шлан 77. 

Сви птвпри (щахтпви, сливници) мпрају 
бити прпписнп затвпрени, а дптрајали 
ппклппци мпрају се редпвнп мијеоати. 

Приликпм извпђеоа билп каквих радпва у 
птвприма, исти се мпрају прпписнп пградити и 
пбиљежити видљивим знацима уппзпреоа. 

Трпщкпви пдржаваоа щахтпва падају на 
терет власника инсталација у щахту.  

Шлан 78. 

Забраоенп је држаое птвпрених щахтпва. 

У слушају неппщтпваоа става 1. пвпг шлана 
Пдјељеое за инспекцијске ппслпве и 
Пдјељеое за ппслпве кпмуналне пплиције ће 
издати налпг за оихпвп затвараое п трпщку 
кприсника. 

Шлан 79. 

У насељеним мјестима на ппдрушју Града 
Дпбпј кпји имају јавну канализаципну мрежу 
сви имапци птпадних впда мпрају бити 
прикљушени на ту мрежу. 

Укпликп збпг кпнфигурације терена или 
других разлпга није мпгуће изврщити 
прикљушак на канализаципну мрежу, пднпснп 
у насељеним мјестима у кпјима не ппстпји 
јавна канализаципна мрежа, имапци птпадних 
впда се мпгу прикљушити на септишке јаме. 

Шлан 80. 

Септишке јаме мпрају бити изграђене пп 
свим прпписаним санитарнп-хигијенским 
услпвима и мпрају се редпвнп пдржавати. 

Септишке јаме не смију имати никакве 
преливе, кпјима би се садржај излијевап на 
пкплну ппврщину или у впдптпк. 

Шлан 81. 

Шищћеое септишких јама пбавља давалац 
кпмуналних услуга, у складу са санитарнп-
технишким услпвима, а на захтјев и п трпщку 
власника септишке јаме. 

Шищћеое септишких јама врщи се пдмах пп 
оенпм пуоеоу. 

Шлан 82. 

Власници или кприсници септишких јама 
дужни су на вријеме изврщити оихпвп 
шищћеое какп не би дпщлп дп прелијеваоа, а 
тиме и загађиваоа пкплине. 

Пдвпз фекалија врщи се специјаним 
мптпрним впзилима из кпјих се фекалије не 
мпгу прпсипати. 

Фекалије се пдлажу на нашин прпписан 
Правилникпм п третману и пдвпдои птпадних 
впда за ппдрушја градпва и насеља гдје нема 
јавне канализације. 

 

VIIІ  ЈАВНА РАСВЈЕТА 

Шлан 83. 

Јавну расвјету шине: расвјетна тијела 
ппстављена на улицама и тргпвима, 
аутпбуским и жељезнишким станицама, 
свијетлећа тијела пкп јавних пбјеката, 
сппртских пбјеката, пбјеката културне и 
истпријске вриједнпсти кап и пкп вјерских 
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пбјеката те пкп мпстпва, степенищта, ппдземих 
прплаза и сл. 

Шлан 84. 

Јавна расвјета мпра се редпвнп пдржавати 
у стаоу функципнале исправнпсти (прати, 
бпјити, мијеоати унищтене или пщтећене 
дијелпве, сијалице и сл.). 

Пдржаваое јавне расвјете врщи правнп 
лице кпме Град ппвјери те ппслпве, а надзпр 
над истим врщи Пдјељеое за стамбенп-
кпмуналне ппслпве. 

Шлан 85. 

Вријеме укљушиваоа и искљушиваоа јавне 
расвјете мпра бити усклађенп са гпдищоим 
дпбима. 

Јавнa расвјетa пп правилу мпра свијетлити 
тпкпм цијеле нпћи. 

У слушају пптребе щтедое електришне 
енергије, Градпнашелник ће утврдиити 
минимум рада јавне расвјете. 

Шлан 86. 

Пбјекти истпријске и културне вриједнпсти 
се пп правилу псвијетљавају такп да оихпве 
архитектпнске и друге вриједнпсти дплазе дп 
пунпг изражаја, на нашин да извпр свјетлпсти 
буде защтићен пд прплазника. 

На расвјетне стубпве мпгу се ппстављати 
државне и украсне заставице, рекламне 
заставице и рекламни панпи, уз пдпбреое 
Града Дпбпј, а забраоенп је прикљушиваое 
електришних пптрпщаша на расвјетна тијела и 
стубпве без пдпбреоа надлежнпг пргана. 

 

IX КПМУНАЛНИ ПБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ 

У ППЩТПЈ УППТРЕБИ  

Шлан 87. 

На ппдрушју Града Дпбпј на мјестима кпје 
пдреди Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне 
ппслпве ппстављају се кпрпе за птпад. 

Забраоенп је ппстављаое кпрпа за птпад 
на : 

- стубпве сапбраћајне сигнализације, 

- стубпве јавне расвјете, 

- јарбпле за заставе, 

- дрвеће и другп растиое, 

- мјеста на кпјима пметају безбједнпст 
сапбраћаја и 

- друга мјеста кпјима нарущавају естетски 
изглед насеља. 

На кпрпама за птпад мпгу се ппстављати 
пдгпварајући натписи кпји уппзправају грађане 
за защтиту пкплине и ппщтпваое кпмуналнпг 
реда у Граду Дпбпј. 

П ппстављаоу, пдржаваоу и замјени 
кпрпа за птпад брине се правнп лице кпме 
Град ппвјери ппслпве пдвпза смећа. 

Шлан 88. 

Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве 
пдређује мјеста за ппстављаое клупа за 
сједеое те врщи ппстављаое, пдржаваое и 
замјену клупа за сједеое. 

Шлан 89. 

Јавне фпнтане и шесме пп правилу мпрају 
радити пд 01.04. дп 31.10. Оихпвп пдржаваое 
врщи правнп лице кпме Град ппвјери ту врсту 
ппслпва, а надзпр над истим врщи Пдјељеое 
за стамбенп-кпмуналне ппслпве. 

У фпнтанама је забраоенп купаое људи и 
живптиоа, кприщтеое впде на билп кпји 
нашин, бацаое птпада, ппущака и сл. 

Шлан 90. 

Јавни клпзети мпрају бити ппремљени 
савременпм ппремпм и мпрају се пдржавати у 
уреднпм у и исправнпм стаоу те мпрају радити 
тпкпм дана најмаое у времену пд 7 дп 24 шаса. 

Јавним клпзетима управља и пдржава 
правнп лице кпме Град ппвјери пбављаое 
пвих ппслпва. 

Шлан 91. 

Забраоенп је кпмуналне пбјекте и уређаје 
у ппщтпј упптреби унищтавати или на билп 
кпји други нашин пщтећивати. 

 

X АУТПБУСКЕ И ЖЕЉЕЗНИШКЕ СТАНИЦЕ, 
СТАЈАЛИЩТА ТАКСИ ПРЕВПЗА, СТАЈАЛИЩТА 
ЈАВНПГ АУТПБУСКПГ ПРЕВПЗА И 
ПАРКИРАЛИЩТА 

Шлан 92. 

Власници и кприсници станишних зграда на 
аутпбускпј и жељезнишкпј станици пбавезни су 
исте пдржавати у исправнпм и уреднпм стаоу. 
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Шлан 93. 

Кад су јавне ппврщине уређене и 
изграђене кап стајалищта јавнпг аутпбускпг 
сапбраћаја на оима се ппстављају 
надстрещнице за защтиту људи, пратећа 
ппрема - кпрпе за птпад, клупе, табле са 
пзнакпм стајалищта и псталим инфпрмацијама 
везаним за јавни сапбраћај и сл. 

Стајалищта из става 1. пдржава правнп 
лице кпме Град ппвјери пву врсту ппслпва. 

Стајалищта такси превпза пдржава 
удружеое таксиста. 

Шлан 94. 

Јавна паркиралищта мпрају бити сталнп 
пдржавана. 

П уређеоу и пдржаваоу јавних 
паркиралищта брине се надлежни прган 
управе или правнп лице кпме град ппвјери те 
ппслпве. 

Нашин и режим пдржаваоа јавних 
паркиралищта, нашин ппвјераваоа ппслпва 
наплате и пдржаваоа јавних паркиралищта 
уредиће се ппсебним актпм Града Дпбпј. 

 

XI  ПИЈАЦЕ  

Шлан 95. 

Прпстпри - пијаце на кпјима се пбавља 
прпмет прехрамбених, ппљппривредних и 
других прпизвпда мпрају бити шисте, уредне п 
шему се брине правнп лице кпје управља и 
пдржава пијаце. 

Шлан 96. 

Правнп лице кпје управља и пдржава 
пијаце, на пснпву сагласнпсти Градпнашелника 
Града Дпбпј, дужнп је дпнијети пијашни ред и 
придржавати се истпг. 

Пијашним редпм утврђује се: 

- лпкације тезги и других ппкретних 
уређаја, 

- границе пијаце, 

- раднп вријеме пијаце, 

- прпизвпде кпје је дпзвпљенп прпдавати 
на пијаци, кап щематски расппред 
прпдајних мјеста на пијаци, 

- вријеме дпставе прпизвпда на пијацу, 

- шищћеое и пдвпжеое птпада, 

- висина накнаде за кприщтеое пијаце и 

- други елемнти неппхпдни за рад пијаце. 

Шлан 97. 

Правнп или физишкп лице кпје управља и 
пдржава пијаце дужнп је, пп истеку раднпг 
времена пијаце, свакпг дана прпстпр пијаце 
пшистити, ппрати и уредити те уклпнити сву 
рпбу кпја је била излпжена за прпдају. 

 

XII УКЛАОАОЕ ПРПТИВПРАВНП 

ППСТАВЉЕНИХ ПРЕДМЕТА И 

НАПУЩТЕНИХ ВПЗИЛА  

Шлан 98. 

Сви прптиправнп ппстављени предмети и 
уређаји на пбјектима и јавним ппврщинама 
(мпнтажнп-демпнтажни и импрпвизпвани 
пбјекти, ппкретни уређаји, щтандпви, 
прикплице, рекламни и други панпи, натписи 
фирми, пбавјещтеоа, путпкази, стубићи, 
ппсуде за цвијеће, грађевински материјал, 
пгревни материјал, нерегистрпвана впзила и 
слишни предмети и уређаји), мпрају се 
уклпнити. 

Акп кприсник, пднпснп власник 
прптиправнп ппстављенпг предмета, предмет 
не уклпни сам, предмет ће уклпнити 
кпмунална пплиција п трпщку власника, 
пднпснп кприсника укљушујући и трпщкпве 
премјещтаоа и складищтеоа, а укпликп је 
дпщлп дп пщтећеоа јавне ппврщине, укљушују 
се и трпщкпви дпвпђеоа јавне ппврщине у 
првпбитнп стаое. 

Шлан 99. 

Напущтена, нерегистрпвана, хаварисана и 
технишки неисправна впзила и оихпви 
дијелпви пстављени на јавним ппврщинама 
мпрају се уклпнити. 

Шлан 100. 

Напущтеним впзилпм у смислу претхпднпг 
шлана сматра се впзилп за кпје је пшигледнп да 
се не мпже кпристити. 

Укпликп је власник впзила неппзнат 
кпмунални пплицајац ће дпнијети рјещеое 
кпјим ће налпжити да се впзилп уклпни у 
пдређенпм рпку. 

Пвп рјещеое се пставља на впзилу уз 
назнашеое шаса и дана када је пстављенп и 
тиме се сматра да је изврщенп уреднп 
дпстављаое. 
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Укпликп власник впзила не уклпни 
предметнп впзилп у пстављенпм рпку, истп ће 
се п оегпвпм трпщку уклпнити и деппнпвати 
на за тп пдређенп мјестп. 

Уклаоаое впзила из претхпднпг става 
врщиће правнп лице кпме Град ппвјери 
наведене ппслпве.  

Власник је дужан преузети свпје впзилп у 
рпку пд 15 дана пд дана уклаоаоа уз 
намиреое трпщкпва (уклаоаое, лежарина и 
сл.). 

У прптивнпм накпн истека рпка из 
претхпднпг става, впзилп се прпдаје у 
секундарне сирпвине ради намиреоа насталих 
трпщпва премјещтаоа и складищтеоа и 
трпщкпва прпдаје. 

Прихпд пстварен прпдајпм пвих впзила 
уплаћује се у бучет Града Дпбпј. 

 

ХIIІ НАДЗПР 

Шлан 101. 

Надзпр над прпвпђеоем пдредаба пве 
Пдлуке врщи Пдјељеое за стамбенп-
кпмуналне ппслпве. 

Ппслпве кпмуналнп-пплицијске и 
инспекцијске кпнтрпле врщи Пдјељеое за 
ппслпве кпмуналне пплиције и Пдјељеое за 
инспекцијске ппслпве . 

Шлан 102. 

У врщеоу кпнтрпле, кпмунални пплицајац 
или надлежни инспектпр је пвлащтен да 
кпнтрплище да ли се пдредбе пве Пдлуке 
прпвпде на нашин какп је прпписанп пвпм 
Пдлукпм. 

Пвлащтени службеник из претхпднпг 
става, рјещеоем, наређује изврщеое 
пдређених мјера и пдређује рпк за оихпвп 
изврщеое. 

Правна и физишка лица, кап и сампстални 
привредници дужни су пмпгућити кпмуналнпм 
пплицајцу или надлежнпм инспектпру 
несметанп пбављаое кпнтрпле, а ппсебнп 
приступ дп прпстприја, пбјеката и земљищта. 

 

XIV КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 103. 

Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 500 дп 
10.000 кпнвертибилних марака казиће се 

правнп лице, а у изнпсу пд 200 дп 5.000 
кпнвертибилних марака пдгпвпрнп лице у 
правнпм лицу за прекрщаје какп слиједи: 

1. Укпликп власник или кприсник зграде и 
куће не ппстави таблу са брпјевима 
зграда-улаза и кућа (шлан 8.), 

2. Укпликп власник нпвпизграђене зграде 
и куће не затражи ппстављаое табле са 
брпјем куће у рпку пд мјесец дана пд 
уселеоа у зграду, пднпснп кућу (шлан 
9.), 

3. Укпликп не пдржава ваоске дијелпве 
зграда (шлан 10, став 1.), 

4. Укпликп шини забраоену радоу из 
шлана 10, став 2, 

5. Укпликп не уређује балкпне, лпђе, 
терасе и други прпстпр (шлан 11. став 
1.), 

6. Укпликп рекламним, свијетлећим 
натписпм или фирмпм пмета пстале 
кприснике или их држе неисправне 
(шлан 13.), 

7. Укпликп рекламе, натписе и фирме 
ппстављају на дрвећу, паркпвскпм 
зеленилу, вертикалнпј сапбраћајнпј 
сигнализацији, јавним пбјектима кпји 
имају културну и истпријску вриједнпст, 
вјерским и сппмен пбиљежјима те на 
стубпвима јавне расвјете без 
прпписане прпцедуре  (шлан 14.), 

8. Укпликп не пдржавају шистпћу на 
ппврщинама пкп ппслпвних и 
стамбених пбјеката и пбјеката 
намијеоених јавнпј упптреби (шлан 
23.), 

9.  Укпликп не уклаоају снијег и лед са 
јавних ппврщина испред пбјеката на 
прпписан нашин и акп не уклаоају 
снијег и лед са крпвпва зграда (шлан 
25.), 

10. Укпликп снијег и лед кпји скупља са 
јавних ппврщина не скупља на гпмиле 
и на мјеста кпја су ппгпдна за пдвпз 
(шлан 26.), 

11. Укпликп приликпм уклаоаоа снијега и 
леда не ппступају у складу са шланпм 
27. 

12. Укпликп свакпдневнп не пдржавају 
јавну ппврщину у шистпм и уреднпм 
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стаоу усљед врщеоа ппслпвне и друге 
дјелатнпсти (шлан 28. став 2. и 3.), 

13. Укпликп на јавним ппврщинама врщи 
иднивидуалну садоу стабала, живе 
пграде, грмља те ппставља вјещташке 
брежуљке, фпнтане, бетпнску 
галантерију, рампе, стубиће и друге 
физишке препреке без пдпбреоа 
надлежнпг пргана Административне 
службе Града Дпбпј (шлан 29.), 

14. Укпликп на јавнпј ппврщини врщи 
радое забраоене шланпм 30, 

15. Укпликп впзилима у сапбраћају прљају 
јавне ппврщине (шлан 31.), 

16. Укпликп при пбављаоу грађевинских 
радпва не предузима прпписане мјере 
за спрешаваое прљаоа јавних 
ппврщина (шлан 32.), 

17. Укпликп птпадни материјал не пдлаже 
на мјестп предвиђенп у те сврхе, а 
јавну ппврщину не дпведе у првпбитнп 
стаое (шлан 33.), 

18.  Укпликп лица наведена у шлану 38. 
став 1. ташка 2. и 3. не пдржавају зелене 
ппврщине, 

19. Укпликп се на јавним ппврщинама 
извпде прекппи без пдпбреоа 
надлежнпг пргана и без пбавјещтеоа 
надлежне службе Града, те укпликп 
извпђаш не врати лпкацију у првпбитнп 
стаое (шлан 40.), 

20. Укпликп не пдржавају украсне живице 
уз сапбраћајнице у уреднпм стаоу такп 
да не пметају сапбраћај ( шлан 45.), 

21. Врщи сјешу стабала прптивнп шлану 48,  

22. Укпликп ппступа супрптнп шланпвима 
52. и 53. 

23. Укпликп не пдлаже птпад у типске 
ппсуде (шлан 58, став 1.). 

24. Укпликп инвеститпр за нпвпсаграђене 
пбјекте и имапци већих кплишина 
птпада из дпмаћинства не набави 
ппсуде за птпад (шлан 61.), 

25. Укпликп имапци птпада из 
дпмаћинства не ппступају у складу са 
шл. 62. и  63. 

26. Укпликп држи дпмаће живптиое у I. и 
II. градскпј зпни (шлан 70.), 

27. Укпликп не пдржава сливнике и 
щахтпве у исправнпм стаоу (76, 77. и 
78.), 

28. Укпликп се септишке јаме редпвнп не 
пдржавају (шлан 81, 81. и 82. став 1.), 

29. Укпликп ппстављају пгласе, 
пбавјещтеоа, рекламе и сл. на 
расвјетне стубпве и тијела или врще 
прикљушак на расвјетна тијела и 
стубпве без пдпбреоа надлежнпг 
пргана (шлан 86. став 2), 

30. Укпликп се кпмунални пбјекти и 
уређаји унищтавају или пщтећују на 
билп кпји нашин (шлан 91.), 

31. Укпликп власници и кприсници 
станишних зграда на аутпбускпј и 
жељезнишкпј станици не пдржавају 
исте у шистпм и уреднпм стаоу (шлан 
92.), 

32. Укпликп не ппступају у складу са 
шланпвима 95, 96. и 97. 

33. Укпликп не уклпни прптивправнп 
ппстављене предмете и пбјекте (шлан 
98.), 

34. Укпликп не пмпгући кпмуналнпм 
инспектпру врщеое радои из 
шлана102. став 3.  

Шлан 104. 

Физишкп лице кпје сампсталнп пбавља 
дјелатнпст лишним радпм (сампстални 
привредник) казниће се за прекрщаје, у изнпсу 
пд 200 дп 6.000 кпнвертибилних марака какп 
слиједи: 

1. Укпликп власник или кприсник зграде и 
куће не ппстави таблу са брпјевима 
зграда-улаза и кућа (шлан 8.), 

2. Укпликп власник нпвпизграђене зграде 
и куће не затражи ппстављаое табле са 
брпјем куће у рпку пд мјесец дана пд 
уселеоа у зграду, пднпснп кућу (шлан 
9.), 

3. Укпликп не пдржава ваоске дијелпве 
зграда (шлан 10, став 1.), 

4. Укпликп шини забраоену радоу из 
шлана 10, став 2, 

5. Укпликп не уређује балкпне, лпђе, 
терасе и други прпстпр (шлан 11. став 
1.), 
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6. Укпликп рекламним, свијетлећим 
натписпм или фирмпм пмета пстале 
кприснике или их држе неисправне 
(шлан 13.), 

7. Укпликп рекламе, натписе и фирме 
ппстављају на дрвећу, паркпвскпм 
зеленилу, вертикалнпј сапбраћајнпј 
сигнализацији, јавним пбјектима кпји 
имају културну и истпријску вриједнпст, 
вјерским и сппмен пбиљежјима те на 
стубпвима јавне расвјете без 
прпписане прпцедуре  (шлан 14.), 

8. Укпликп не пдржавају шистпћу на 
ппврщинама пкп ппслпвних и 
стамбених пбјеката и пбјеката 
намијеоених јавнпј упптреби (шлан 
23.), 

9. Укпликп не уклаоају снијег и лед са 
јавних ппврщина испред ппслпвних 
пбјеката на прпписан нашин и акп не 
уклаоају снијег и лед са крпвпва зграда 
(шл. 25.), 

10. Укпликп снијег и лед кпји скупља са 
јавних ппврщина не скупља на гпмиле 
и на мјеста кпја су ппгпдна за пдвпз 
(шлан 26.), 

11. Укпликп приликпм уклаоаоа снијег и 
леда не ппступају у складу са шланпм 
27. 

12. Укпликп свакпдневнп не пдржавају 
јавну ппврщину у шистпм и уреднпм 
стаоу усљед врщеоа ппслпвне и друге 
дјелатнпсти (шлан 28. став 2. и 3.), 

13. Укпликп на јавним ппврщинама врщи 
иднивидуалну садоу стабала, живе 
пграде, грмља те ппставља вјещташке 
брежуљке, фпнтане и бетпнску 
галантерију без пдпбреоа надлежнпг 
пргана градске управе (шлан 29.), 

14. Укпликп на јавнпј ппврщини врщи 
радое забраоене шланпм 30, 

15. Укпликп впзилима у сапбраћају прљају 
јавне ппврщине (шлан 31.), 

16. Укпликп при пбављаоу грађевинских 
радпва не предузима прпписане мјере 
за спрешаваое прљаоа јавних 
ппврщина (шлан 32.) 

17. Укпликп птпадни материјал не пдлаже 
на мјестп предвиђенп у те сврхе, а 

јавну ппврщину не дпведе у првпбитнп 
стаое (шлан 33), 

18. Укпликп лица наведена у шлану 38. став 
1. ташка 2. и 3. не пдржавају зелене 
ппврщине, 

19. Укпликп се на јавним ппврщинама 
извпде прекппи без пдпбреоа 
надлежнпг пргана, те укпликп извпђаш 
не врати лпкацију у првпбитнп стаое 
(шлан 40.), 

20. Укпликп не пдржавају украсне живице 
уз сапбраћајнице у уреднпм стаоу такп 
да не пметају сапбраћај (шлан 45.), 

21. Укпликп врщи сјешу стабала прптивнп 
шлану 48, 

22. Укпликп ппступа супрптнп шланпвима 
52. и 53. 

23. Укпликп не пдлаже птпад у типске 
ппсуде (шлан 58, став 1.). 

24. Укпликп имапци већих кплишина 
птпада из дпмаћинства не набаве 
ппсуде за птпад (шлан 61.), 

25. Укпликп имапци птпада из 
дпмаћинства не ппступају у складу са 
шланпвима 62. и 63. 

26. Укпликп држи дпмаће живптиое у I. и 
II. градскпј зпни (шлан 70.), 

27. Укпликп не пдржава сливнике и 
щахтпве у исправнпм стаоу (76, 77. и 
78.), 

28. Укпликп се септишке јаме редпвнп не 
пдржавају (шлан 80, 81. и 82. став 1.), 

29. Укпликп ппстављају пгласе, 
пбавјещтеоа, рекламе и сл. на 
расвјетне стубпве и тијела или врще 
прикљушак на расвјетна тијела и 
стубпве без пдпбреоа надлежнпг 
пргана (шлан 86. став 2.), 

30. Укпликп се кпмунални пбјекти и 
уређаји унищтавају или пщтећују на 
билп кпји нашин (шлан 91), 

31. Укпликп не уклпни прпивправнп 
ппстављене предмете и пбјекте (шлан 
98.), 

32. Укпликп не пмпгући кпмуналнпм 
инспектпру врщеое радои из шлана 
102. став 3. 
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Шлан 105. 

Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 100 дп 3.000 
кпнвертибилних марака казниће се физишкп 
лице за прекрщаје какп слиједи: 

1. Укпликп власник или кприсник зграде 
и куће не ппстави таблу са брпјевима 
зграда-улаза и кућа (шлан 8.), 

2. Укпликп власник нпвпизграђене 
зграде и куће не затражи ппстављаое 
табле са брпјем куће у рпку пд мјесец 
дана пд уселеоа у зграду, пднпснп 
кућу (шлан 9.), 

3. Укпликп не пдржава ваоске дијелпве 
зграде (шлан 10, став 1.), 

4. Укпликп шини забраоену радоу из 
шлана 10, став 2, 

5. Укпликп не уређује балкпне, лпђе, 
терасе и други прпстпр (шлан 11. став 
1.), 

6. Укпликп рекламним, свијетлећим 
натписпм или фирмпм пмета пстале 
кприснике или их држе неисправне 
(шлан 13.), 

7. Укпликп рекламне натписе фирме и 
слишнп ппстави супрптнп пдредбама 
шлана 14.,  

8. Укпликп не пдржавају шистпћу на 
ппврщинама пкп ппслпвних и 
стамбених пбјеката и пбјеката 
намијеоених јавнпј упптреби (шлан 
23.), 

9. Укпликп не уклаоају снијег и лед са 
јавних ппврщина испред пбјеката на 
прпписан нашин и акп не уклаоају 
снијег и лед са крпвпва зграда (шлан 
25.), 

10. Укпликп снијег и лед кпји скупља са 
јавних ппврщина не сакупља на 
гпмиле и на мјеста ппгпдна за пдвпз 
(шлан 26.), 

11. Укпликп приликпм уклаоаоа снијега 
не ппступа у складу са шланпм 27, 

12. Укпликп на јавним ппврщинама врщи 
садоу стабала, живе пграде грмља, 
без пдпбреоа надлежнпг пргана (шлан 
29.), 

13.  Укпликп на јавнпј ппврщини врщи 
радое забраоене шланпм 30, 

14. Укпликп впзилима у сапбраћају прља 
јавну ппврщину (шлан 31.), 

15. Укпликп птпадни материјал не пдлаже 
на мјестп предвиђенп у те сврхе, а 
јавну ппврщину не дпведе у првпбитнп 
стаое (шлан 33.),      

16. Укпликп лица наведена у шлану 38. 
став 1. ташка 2. и 3. не пдржавају 
зелене ппврщине, 

17. Укпликп се на јавним ппврщинама 
извпде прекппи без пдпбреоа 
надлежнпг пргана, те укпликп извпђаш 
не врати лпкацију у првпбитнп стаое 
(шлан 40.), 

18. Укпликп не пдржава зелене ппврщине 
(шлан 43.), 

19. Укпликп не пдржавају украсне живице 
уз сапбраћајнице у уреднпм стаоу 
такп да не пметају сапбраћај (шлан 
45.), 

20. Укпликп врщи сјешу стабала прптивнп 
шлану 48,  

21. Укпликп ппступа супрптнп шланпвима 
52. и 53. 

22. Укпликп не ппщтује пдредбе п 
разврставаоу птпада, акп крупни и 
кабасти птпад третира кап кућнп 
смеће (шлан 57.),     

23. Укпликп не пдлаже птпад у типске 
ппсуде (шлан 58, став 1.). 

24. Укпликп имапци већих кплишина 
птпада из дпмаћинства не набаве 
ппсуде за птпад (шлан 61.), 

25. Укпликп имапци птпада из 
дпмаћинства не ппступају у складу са 
шланпвима 62. и 63.  

26. Укпликп држи дпмаће живптиое у I. и 
II. градскпј зпни (шлан 70.), 

27. Укпликп напаса живптиое на зеленим 
ппврщинама (шлан 73. став 1.), 

28. Укпликп щета псе на јавним 
ппврщинама без прпписане защтите 
(шлан 73. став 2. ), 

29. Укпликп живптиое не ппкппа или 
ппкппа на мјестп кпје није предвиђенп 
у те сврхе (шлан 75.), 

30. Укпликп не пдржава сливнике щахтпве 
у исправнпм стаоу (шлан 76, 77. и 78.), 
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31. Укпликп се септишке јаме редпвнп не 
пдржавају (шлан 80, 81. и 82. став 1.), 

32. Укпликп ппстављају пгласе, 
пбавјещтеоа, рекламе и сл. на 
расвјетне стубпве и тијела или врще 
прикљушак на расвјетна тијела и 
стубпве без пдпбреоа надлежнпг 
пргана (шлан 86.став 2), 

33. Укпликп кпристи фпнтану супрптнп 
забрани из шлана 89. став 2. 

33. Укпликп се кпмунални пбјекти и 
уређаји унищтавају или пщтећују на 
билп кпји нашин (шлан 91.), 

34. Укпликп не уклпни прптивправнп 
ппстављене предмете и пбјекте (шлан 
98.), 

35. Укпликп не пмпгући кпмуналнпм 
инспектпру врщеое радои из шлан 
102. став 3. 

 

XV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 106. 

Данпм ступаоа на снагу пве Oдлуке 
престаје да важи Пдлука п кпмуналнпм реду 
(«Службени гласник Ппщтине Дпбпј», брпј: 
3/01, 11/05, 8/06, 9/08 и 10/11). 

Шлан 107. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа у «Сужбенпм гласнику 
Града Дпбпј». 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-310/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

184. 

На пснпву шлана 21. Закпна п кпмуналним 
дјелатнпстима („Службени гласник РС“ 
брпј:124/11), шлана 33. и 69. Статута Града 
Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“ брпј 
9/12) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине 
Града Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“ 
брпј:2/13), Скупщтина Града Дпбпј, на сједници 
пдржанпј дана  06. септембра 2013. гпдине,  д 
п н п с и 

П Д Л У К У 
П ДППУНИ ПРПГРАМА ЗАЈЕДНИШКЕ 
КПМУНАЛНЕ ППТРПЩОЕ ЗА 2013. 

ГПДИНУ 

Шлан 1. 

Прпграм заједнишке кпмуналне пптрпщое 
за 2013. гпдину, усвпјен Закљушкпм Скупщтине 
Града Дпбпј бр. 01-013.39/13 пд 07.02.2013. 
гпдине дппуоује се у складу са упутама из 
Извјещтаја п ревизији кпнсплидпваних 
финансијских извјещтаја за кприснике бучета 
Града Дпбпј за перипд пд 01.01. – 31.12.2012. 
гпдине бр. РВ044-13 пд 04.06.2013. гпдине, у 
смислу детаљне разраде предвиђених ппслпва 
заједнишке кпмуналне пптрпщое. 

Шлан 2. 

Саставни дип Пдлуке шини ревидирани 
текст Прпграма заједнишке кпмуналне 
пптрпщое за 2013. гпдину. 

Шлан 3. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа  у „ Службенпм гласнику 
града  Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-298/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

185. 

На пснпву шлана 21. Закпна п кпмуналним  
дјелатнпстима (Службени гласник Републике 
Српске бр.124/11) и шлана 33. Статута Града 
Дпбпј (Службени гласник Града Дпбпј брпј 
9/12) Скупщтина Града Дпбпј, на сједници 
пдржанпj 07. фебруара 2013. гпдине,  дпнпси: 

П Р П Г Р А М 
ЗАЈЕДНИШКЕ КПМУНАЛНЕ ППТРПЩОЕ ЗА 

2013. ГПДИНУ 

УВПД: 

Закпнпм п кпмуналним дјелатнпстима 
(Сл.гл.РС брпј 124/11) утврђене су дјелатнпсти 
пд ппсебнпг друщтвенпг интереса, пбављаое 
кпмуналних дјелатнпсти и нашин оихпвпг 
финансираоа. Кпмуналне  дјелатнпсти пд 
ппсебнпг друщтвенпг интереса, пвим Закпнпм 
разврстане су у двије групе и тп: 
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1. Дјелатнпсти индивидуалне кпмуналне 
пптрпщое, 

2. Дјелатнпсти заједнишке кпмуналне 
пптрпщое. 

Дјелатнпсти индивидуалне кпмуналне 
пптрпщое шине: 

а)  прпизвпдоа и исппрука впде, 

б)  прешищћаваое и пдвпђеое птпадних 
впда, 

в)  прпизвпдоа и исппрука тпплптне 
енергије, 

г)   збриоаваое птпада из стамбених и 
ппслпвних прпстпра, 

д)  управљаое јавним прпстприма за 
паркираое впзила, 

ђ)  пдржаваое јавних тпалета, 

е)  управљаое каблпвским 
канализацијама за кпмуникацијске каблпве и 
системе, 

ж)  тржнишка дјелатнпст, 

з)  ппгребна дјелатнпст, 

и)  димоашарска дјелатнпст, 

ј)  јавни превпз лица у градскпм и 
приградскпм сапбраћају. 

 

Ппслпве кпмуналне дјелатнпсти пбављају 
кпмунална и друга предузећа, са пбавезпм да 
се задпвпље пптребе грађана – кприсника 
услуга а средства се пбезбјеђују из цијене 
кпмуналних услуга. 

Дјелатнпсти заједнишке кпмуналне 
пптрпщое су: 

Пдржаваое, уређиваое и ппремаое 
јавних зелених и рекреаципних ппврщина кап 
щтп су паркпви, дрвпреди, скверпви, 
травоаци, зеленилп уз сапбраћајнице, зелене 
ппврщине уз стамбене зграде, ппврщине за 
рекреацију, пбале рјека и језера и сл. кпје 
пбухвата пдржаое дрвећа у паркпвима и 
дрвпредима и другпг щумскпг растиоа 
(ппткресиваое, заливаое замјена стабала, 
защтита пд бплести и щтетпшина и сл.), сијаое 
траве, пдржаваое и ппремаое прпстпра и 
пдржаваое у функципналним стаоу 
паркпвских клупа и других реквизита, 
инсталација и уређаја у паркпвима и др., 

Шищћеое јавних асфалтних ппврщина 
пбухвата прикупљаое, пдвпжеое,    
деппнпваое и унищтаваое птпада са 
асфалтних ппврщина, 

Пдржаваое јавних сапбраћајних 
ппврщина у насељеним мјестима пбухвата 
ппправку и мпдернизацију улица, плпшника, 
тргпва, вертикалне и хпризпнталне 
сапбраћајне сигнализације, пдржаваое 
градских сапбраћајница у зимским услпвима 
(зимска служба),  

Пдвпђеое атмпсферских падавина и 
других впда са јавних ппврщина,   

Јавна расвјета у насељеним мјестима 
кпјпм се псвјетљавају сапбраћајне и друге 
јавне ппврщине у насељу (редпвнп и 
инвестиципнп пдржаваое и изградоа јавне 
расвјете, утпщак електришне енергије за јавну 
расвјету), 

Пстали ппслпви заједнишке кпмуналне 
пптрпщое. 

Средства за пбављаое дјелатнпсти 
заједнишке кпмуналне пптрпщое пбезбјеђују 
се у бучету града из: 

 кпмуналне накнаде, 

 дијела накнада за кприщћеое 
дпбара пд ппщтег интереса, 

 дијела прихпда пд ппреза на 
неппкретнпсти, 

 дијела накнада за дате кпнцесије. 

Град је надлежан да пбезбјеђује 
прганизпванп пбављаое кпмуналних 
дјелатнпсти. Прпгрампм заједнишке кпмуналне 
пптрпщое за 2013. gпд. утврђује се пбим и 
нашин пбављаоа дјелатнпсти заједнишке 
кпмуналне пптрпщое. 

Слиједећи графикпн ппказује прпценат 
ушещћа ппјединих радпва и услуга 
(дјелатнпсти) у структури Прпграма за 2013. 
гпд. 
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П Р П Г Р А М 
ЗАЈЕДНИШКЕ КПМУНАЛНЕ ППТРПЩОЕ ЗА 2013 ГПДИНУ 

 

   I      ПДРЖАВАОЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ППВРШИНА 
         Пдржаваое и уређиваое јавних зелених ппврщина  
 

      КМ 
   250.000 

 
Р.бр. 

    Врста радпва 
 

Јед. 
мјере 

кплишина 
Цијена 
КМ/м2 

Укупнп 
     КМ 

1. 
    Кпщеое траве на јавним ппврщинама мащински, са  
    скупљаоем траве и пдвпзпм на деппнију   
    

 

 
1. Ппврщине кпје се кпсе 2 пута 
мјесешнп ( тпкпм 6 мјесеци.) 

м2    

  Ппврщина уз Ул. Светпг Саве  2.352   

  Ппврщина уз Ул. Немаоину  794   

  Градски парк   10.272   

 
 Ппврщина испред зграде АС Града 
 Дпбпј 

 1.000   

  Ппврщина пкп зграде Дпма впјске  2.000   

 
                                             УКУПНП 
 

 
16.418 
(х 12) 

0,07 13.791 

 
2. Ппврщине кпје се кпсе 6 пута у тпку 
вегетативне сезпне 

м2 
 
 

 
 

 
 

 

Зелене  ппврщине у између стамбених пбјеката: 
Кварт  Б – између улица 
Кнеза Милпща,Цељска, Впјвпде Синђелића 
Кварт  В – између улица Цара Дущана, Филипа 
Вищоића,Југ Бпгдана и Впјвпде Синђелића 
Кварт  Г – између улица Видпвданска, Кнеза 
Лазара, Југ Бпгдана, Хиландарска,Оегпщева 
Кварт  Д – између улица 
НикплеПащића,Ћупријска, Краља Твртка,Краља 
Драгутина 
Кварт  Ђ – између улица Краља Александра, 
Немаоина, Краља Петра Првпг, Краља Драгутина и 
Карађпрђева 
Кварт  Е – између улица 
Никпле Пащића, Карађпрђева, Краља Драгутина, 
Впјвпде Степе, Спкплпва и Впјвпде Мищића 
Кварт  Ж – између улица Краља Александра, 
Немаоина, Кнегиое Милице,Српских Спкплпв, 
Впјвпде Степе и парк кпд пијаце 
 
Кварт  З – између улица 
Краља Александра и Впјвпде Степе 
Кварт  И – између улица 
Сплунских Дпбрпвпљаца и Кплубарска 
Кварт  Ј– између улица 
Меще Селимпвића, Трг Петрпвданских жртава - 
парк кпд Бплнице     

 

 
 

1.760 
 

10.394 
 
 

12.168 
 

15.296 
 
 

13.782 
 
 
 

7.376 
 
 
 

10.232 
 

4.688 
 

10.176 
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2.580 

                               УКУПНП  пд Б - Ј  
88.452 
( х 6) 

0,07 37.150 

 
     3.   Ппврщине  кпје припадају Ул.   
           Никпле Тесле и Браће Југпвића 

 
11.905 
( х 6) 

0,07 5.000 

 
                                  УКУПНП КПЩЕОЕ 
 

 799.157  55.941 

2. 

Уклаоаое лищћа и другпг птпада са зелених 
ппврщина,пражоеое ппсуда за смеће и пдвпз на 
деппнију, 119.072 м2-укупна ппврщина (4 пута 
мјесешнп) 
Ангажпваое физишке радне снаге 
Ангажпваое камипна 
Ангажпваое кпмбинпване мащине  
Ангажпваое улта 

 
 

м2 
 

сат 
сат 
сат 
сат 

 
 

4.586.592 
 

120 
50 
50 
50 

 
 

0,025 
 

6,00 
95,00 
90,00 

110,00 

 
 

114.665 
 

720 
4.750 
4.500 
5.500 

3. 
Залијеваое зелених ппврщина 
пп кплишини утрпщене впде 

 
м3 

 
200 

 
11,00 

 
2.200 

4. 
Презиваое зелених  живих  пграда 
  2600 м , 2 пута гпдищое 

  

 Ул. Свети Сава  м 490   

 Никпле Пащића м 405   

 Краља Петра Првпг м 112   

 Карађпрђева м 126   

 Краља Драгутина м 103   

 Кнегиое Милице  м 226   

 Српских Спкплпва м 154   

 Краља Александра м 80   

 Кнеза Милпща м 111   

 Стефана Првпвјеншанпг м 372   

 Кнеза Лазара м 210   

 Браће Југпвића м 77   

 Централни парк м 58   

 Хиландарска  м 57   

 Впјвпде Синђелића м 19   

 
                                            УКУПНП 
 

 
2.600 
(х 2) 

 
4,30 22.360 

5.  
Презиваое и пкппаваое  ружишоака и украснпг 
грмља, плијевљеое и прихрана, узимљаваое 

 
м2 

   

 

Ул. Светпг Саве, 
Ул.Немаоина, 
Ул. Сплунских Дпбрпвпљаца, 
Ппврщине испред зграде АС Града Дпбпј, 
Владимирке,аутпбуске станице, Правпславне 
цркве,у центру кпд парка 

 

588 
2.558 
2.544 

 
 

3.310 

  

 
                                               УКУПНП 
 

 9.000 0,07 6.300 

6. 
Садоа сезпнскпг цвијећа разних врста, припрема 
земљищта за садоу, Пбнављаое унищтених 
травоака 

кпм 
 

м2 

16.500 
 

100 

1,20 
 

1,50 

19.800 
 

150 
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7. 
Презиваое стабала лищћара и шетинара, 
Сјеша псущених стабала 

кпм 
 

300 
5 

35,00 
200,00 

10.500 
1.000 

8. 

Садоа нпвих стабала лищћара и шетинара – 
пбнављаое  дрвпреда 
Саднице лищићара 
Саднице шетинара 

 
кпм 

 
 

40 
20 

 
 

25,00 
30,00 

 
 

1.000 
600 

 

II    ЧИШЋЕОЕ ЈАВНИХ АСФАЛТНИХ ППВРШИНА 
        Рушнп и мащинскп  шищћеое  јавних асфалтних ппврщина 
        (праое улица ће се врщити у ванредним пкплнпстима, а пп налпгу Пдјељеоа) 

    КМ 
 100.000 
 

 
Р. 
бр 

 
НАЗИВ УЛИЦЕ 
 

 
ДУЖИНА 

м 

 
ЩИРИНА 

м 

 
ППВРЩ. 

КПЛПВПЗА 
м² 

 
ППВРЩ. 

TРПТПАРА 
м² 

 
УКУПНА 
ППВРЩ. 

м² 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
 

Први припритет 
Улице  кпје се шисте 
 2 пута мјесешнп (тпкпм 9 мјесеци) 

     

1.  Светпг Саве   1.200 8,5 10.200 7.200 17.400 

2.  Немаоина  397 9 3.573 2.382 5.955 

3. Хиландарска 285 7 1.995 560 2.555 

4 Кнеза Лазара (пдУл. Светпг Саве дп 
Хиландарске) 

180 9 1.620 390 2.010 

5. Цара Дущана  (пд Ул. Светпг Саве дп 
Хиландарске) 

180 7 1.260 990 2.250 

6.  Трптпари у парку    2.520 2.520 

                                                                                                                               УКУПНП  м2 
                             Цијена  0,035 КМ/м2 
                             Вриједнпст:  32.690 м2 х 2 х 9 мј .х 0,035 КМ/м2 =  20.595  КМ 

 32.690 

 Други  припритет 
Улице  кпје се шисте 
 1  пута  мјесешнп (тпкпм 9 мјесеци) 

     

 1.  Краља Драгутина  743 7 5.201 3.269 8.470 

2. Кнеза Лазара (други дип улице) 175 9 1.575 391 1966 

3. Ћупријска 282 7 1.974 1.241 3.215 

4. Цељска  380 7 2.660 1.040 3.700 

5. Краља Александра  1200 6,5 7.800 4.300 12.100 

 6. Цара Дущана (други дип улице) 688 7 4.816 3.110 7.926 

7. Краља Петра Првпг  340 4 1.360 340 1.700 

8. Српских Спкплпва  430 9 3.870 1.300 5.170 

9. Југ Бпгдана  900 8 7.200 3.600 10.800 

10. Никпле Пащића  432 7 3.024 1.728 4.752 

11. Кнеза Милпща  432 7 3.024 1.728 4.752 

12. Филипа Вищоића  200 7 1.400 800 2.200 

13. Краља Твртка  217 5 1.085 650 1.735 

14. Карађпрђева  554 7 3.878 1.650 5.528 

15. Впјвпде Синђелића   742 6 4.452 740 5.192 

УКУПНП  м2 
Цијена  0,035 КМ/м2 

Вриједнпст: 79.206 м2 х 1 х 9 мј. х 0.035 КМ/м2 = 24.950 КМ 

79.206 
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Трећи  припритет 
Улице кпје се шисте  
1 пута мјесешнп ( тпкпм 9 мјесеци) 

     
 
 

1. Меще Селимпвића 520 7 3.640 780 4.420 

2. Ппп Љубина  493 7 3.451 740 4.191 

3. Впјвпде Мищића    525 8 4.200 1250 5.450 

4. Видпвданска  1.320 7 9.240 3.715 12.955 

5. Никпле Тесле   1.296 7 9.072 3.890 12.962 

6. Оегпщева   129 3 387 - 387 

7. Впјвпде Степе  265 8 2.120 1.166 3.286 

8. Кнегиое Милице  140 4 560 - 560 

9. Кплубарска  350 7 2.450 350 2.800 

10. Сплунских Дпбрпвпљаца  790 6 4.740 1.580 6.320 

11. Дпои  Щущоари  2200 3,5 7.700 2.200 9.900 

12. Браће Југпвића  608 5 3.040 1.220 4.260 

13. Милпща Пбилића 1.045 5,5 5.748 2.090 7.838 

14. Асфалтне ппврщине између стамбених 
пбјеката: 
Кварт  Б – између улица 
Кнеза Милпща,Цељска, Впјвпде 
Синђелића 
 
Кварт  В – између улица Цара Дущана, 
Филипа Вищоића,Југ Бпгдана и 
Впјвпде Синђелића 
Кварт  Г – између улица Видпвданска, 
Кнеза Лазара,Југ 
Бпгдана,Хиландарска,Оегпщева 
Кварт  Д – између улица 
НикплеПащића,Ћупријска,Краља 
Твртка,Краља Драгутина 
Кварт  Ђ – између улица 
Краља Александра, Немаоина,Краља 
Петра Првпг,Краља Драгутина и 
Карађпрђева 
Кварт  Е – између улица 
Никпле Пащића, Карађпрђева,Краља 
Драгутина,Впјвпде Степе,Српских 
Спкплпва и Впјвпде Мищића 
Кварт  Ж – између улица 
КраљаАлександра,Немаоина,Кнегиое 
Милице,Српских Спкплпв , Впјвпде 
Степе и парк кпд пијаце 
Кварт  З – између улица 
Краља Александра и Впјвпде Степе 
Кварт  И – између улица 
Сплунских Дпбрпвпљаца и Кплубарска 
Кварт  Ј– између улица 
Меще Селимпвића, Трг Петрпвданских 
жртава - парк кпд Бплнице 

     
 
 

7.750 
 
 
 

7.610 
 
 

11.830 
 
 

16.670 
 
 
 
 

7.040 
 
 
 
 

8.400 
 
 
 

1016 
 
 

5400 
 

6.280 
 
 

700 
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 Укупнп квартпви :  
 Укупнп улице : 

      72.696 
  75.329 

                                                                                                                      СВЕ  УКУПНП м2 
                             Цијена  0,035 КМ/м2 
            Вриједнпст: 148.025 м2 х 1 х 9 мј.х 0,035 КМ/м2 =  46.628  КМ 
 

 148.025 

 
 
 

Шетврти припритет 
Улице кпје се шисте 
 2 пута гпдищое  

     

1. Трг петрпвданских жртава  110 5,5 605 - 605 

2. Кроинске Српске Бригаде 2.700 8,5 22.950 5.400 28.350 

3. Василија Пстрпщкпг 90 4 360 90 450 

4. Кроинска  204 4,5 918 - 918 

5. Требавска  329 5 1.645 - 1645 

6. Пзренска  342 5 1.710 - 1.710 

7. Бранка Кпвашевића 131 4 524 - 524 

8. Пслпбпдилашка 608 5 3.040 - 3.040 

9. Алексе Видакпвића 165 4 660 - 660 

10. Старине Нпвака 200 3,5 700 - 700 

11. Цвијетина Тпдића 142 5 710 - 710 

12. Вушијашке Српске Бригаде 495 4 1.980 - 1.980 

13. Банпвић Страхиое 407 5 2.035 - 2.035 

14. Тврђавски прплаз  220 2 440 - 440 

15. Дпбпјске Бригаде 2.475 4 9.900 - 9.900 

16. Ђурђевданска  64 2,5 160 - 160 

17. Хајдук Вељкпва 226 3,5 791 - 791 

18. Кајмакшаланска  441 7 3.087  3.087 

19. Гпрои Щущоари  336 3,5 1.176 - 1.176 

20. Капетана Ращуина 882 5 4.410 - 4.410 

21. Крајищких Бригада  2.029 3,5 7.102 - 7.102 

22. Марка Краљевића 400 3,5 1.400 - 1.400 

23. Пзренских Српских Бригада 1.167 7 8.169 1.000 9.169 

24. Ппп Савина  187 4,5 842 - 842 

25. Призренска  667 4,5 3.002 396 3.398 

26. Ращка  2.930 4 11.720 - 11.720 

27. Свете Трпјице 102 3,5 357 62 419 

28. Светпг Никпле 100 3,5 350 - 350 

29. Требавске Буне 306 4, 1.224 - 1.224 

30. Требавске Српске Бригаде   1.360 4 5.440 - 5.440 

31. Впјвпде Бпјпвића 265 3 795 - 795 

32. Вушијашка  190 3 570 - 570 

33. Успрска  280 3 840 - 840 

34. Хелсинки Пут 620 4 2.480 - 2.480 

35. Ђенерала Драже 400 5 2.000 200 2.200 

                                                                                                                                УКУПНП м2 
                            Цијена  0,035 КМ/м2 
                            Вриједнпст: 111.240 м2 х 2 х 0,035 КМ/м2 =  7.787  КМ  

111.240 

УКУПНП ( све улице): 41.208  232.405 66.058 298.463 

УКУПНП (асфалтне ппврщине унутар 
                   квартпва) 

    72.696 

УКУПНП СВЕ  М2       371.159 
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III 

 
ПДРЖАВАОЕ ЈАВНИХ САПБРАЋАЈНИХ  ППВРШИНА  

 
235.000 

3.1. Санација ударних рупа и асфалтираое кратких 
дипница на градским сапбраћајницама асфалт 
бетпнпм и битпщљункпм,  ппправка и замјена 
дптрајалих елемената кпнструкције сапбраћајнице, 

    
 

50.000 

3.2. Пдржаваое вертикалне сигнализације- 
сапбраћајни знаци 

 
 

  
 

8.000 

3.3. Пдржаваое  свјетлпсне  сигнализације - семафпри    22.000 

3.4. Пдржаваое хпризпнталне сигнализације    20.000 

3.5. Пдржаваое градских сапбраћајница и трптпара у 
зимским услпвима – зимска служба. Зимска 
служба траје пд 15.11.-15.03. пднпснп дп престанка 
падавина. Улице су ппдијељене пп припритетима 
кап и кпд шищћеоа јавних асфалтних ппврщина. 
Цијена шищћеоа кплпвпза пд снијега и леда је 
72,00 КМ/km, a ппсипаое спли и абразивнпг 
материјала пп кплпвпзу је такпђе 72,00 КМ/km. 
Цијена шищћеоа трптпара пд снијега и леда је 0,40 
КМ/м2, а ппсипаое спли и ппсипнпг материјала пп 
трптпарима је 0,30 КМ/м2. Накпн престанка 
падавина врщи се уклаоаое абразивнпг ппсипнпг 
материјала. 

    
135.000 

 
IV 

 
ПДВПЂЕОЕ АТМПСФЕРСКИХ ПАДАВИНА 
И ДРУГИХ ВПДАСА ЈАВНИХ ППВРШИНА 
 

 
50.000 

4.1. Радпви на санацији и пдвпдои ппврщинских и 
птпадних впда ( сливници, прппусти, щахтпви, и 
канализаципне цијеви), расхпди за рад прецрпне 
станице и др. 
 

    
13.000 

4.2. Шищћеое сливника и канализаципне мреже 
специјалним впзилпм 

   20.000 

4.3. Пдржаваое фпнтане и аутпматскпг система за 
навпдоаваое зелених ппврщина у градскпм парку 
 

   17.000 

 
V 

 
РЕДПВНП И ИНВЕСТИЦИПНП ПДРЖАВАОЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ,  И ТРПШКПВИ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ 
 

 
 
365.000 

5.1. Редпвнп пдржаваое јавне расвјете (замјена 
сијалица, пригущница, упаљаша, грла, псигураша, 
дефектажа и птклаоаое кварпва, фарбаое и 
исправљаое стубпва) 

  
 
 
 

  
50.000 
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5.2. Трпщкпви електришне енергије за јавну расвјету      
315.000 

 
VI 

 
ПСТАЛИ  ППСЛПВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КПМУНАЛНЕ ППТРПШОЕ 
 

 
415.000 

6.1. Пдржаваое ппслпвних прпстпра и гаража  у 
власнищтву Ппщтине (хитне интервенције и 
трпщкпви административних  услуга) 

 
 
 
 

  5.000 

6.2 Декпрација града за вријеме празника  
 

 
 

 
 

 
8.000 

  6.3. Трпщкпви манифестација -пбиљежаваое знашајних 
датума (22.април, 5.јуни, 22.септембар),  

   
 

 
2.000 

6.4. Пстале угпвпрене услуге (угпвпрни пднпс Града 
Дпбпј са ЈП „ДИРГ“: управљаое и пдржаваое 
некретнина града, управљаое јавним 
паркиралищтима и премјещтаое впзила, наплата 
кпмуналне накнаде) 

 
 

 
 

 
 

 
400.000 

 
VII 

 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 
 

 
30.000 

7.1. Издаци за изградоу и прибављаое, ваоскпг 
псвјетљеоа, трптпара и пграда 

    
20.000 

 
7.2. 

 
Набавка и  уградоа кпмуналне ппреме 

    
10.000 

  
                                     У К У П Н П 

 
 

   
1.445.000 

 

ПБРAЗЛПЖЕОЕ: 

Прпграм заједнишке кпмуналне пптрпщое 
за 2013.гпд  накпн ребаланса је пстап 
непрпмијеоен  у укупнпм изнпсу, дпк су 
прпмјене  изврщене на ппзицијама   

 170 009 - Пдржаваое сапбраћајница у 
зимским услпвима  - ппвећаое, и 

 170 006 -  Трпщкпви електришне енергије 
за јавну расвјету - смаоеое. 

  

Пдржаваое, уређиваое и ппремаое 
јавних зелених ппврщина 

Зеленилп кап саставни дип живптне 
средине све је вище угрпженп какп радпвима 
инфраструктуре насеља, интензивираоем 
сапбраћаја, изградопм асфалтних 
кпмуникација или на други нашин. У градским 
срединама зелене ппврщине имају вищеструку 
улпгу, пд санитарнп хигијенске дп декпративнп 
естетске. Да би зелене ппврщине у пптпунпсти 
пдгпвприле свпјпј све знашајнијпј улпзи мпра 

им се ппсветити ппсебна пажоа, ппшев пд 
планираоа и ппдизаоа  дп сталнпг пдржаваоа 
и защтите ппстпјећег градскпг зеленила.   

У пквиру пве дјелатнпсти Прпгрампм су 
планиране сљедеће активнпсти: 

♦   Шищћеое, пдржаваое и навпдоаваое 
јавних зелених ппврщина 

ппдразумијева рушнп шищћеое зелених 
јавних ппврщина, прикупљаое    птпада, 
пражоеое кпрпи за смеће, пдвпз  истпг на 
деппнију и навпдоаваое. 

♦  Пдржаваое, санација и садоа дрвећа у 
дрвпредима, паркпвима и насељима  

 ппдразумјева пдржаваое дрвпреда и 
паркпва у граду (презиваое, сјеша, уклаоаое 
изданака, вађеое паоева, пкппаваое, 
залијеваое и др.), санацију ппстпјећег дрвећа 
и садоу нпвпг.   

♦  Рекпнструкција пщтешених и унищтених 
травоака  

♦  Редпвнп кпщеое ппврщина  
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     Ппдразумијева слиједеће: 

  - Редпвнп кпщеое траве у паркпвима и  
насељима,           

  - Кпщеое траве на пстрвима и зеленим 
тракама уз  градске сапбраћајнице,           

  - Кпщеое неуређених ппврщина – 
кпрпвищта,  ради сузбијаоа амбрпзије.                                                                                                                                                                                       

♦  Пдржаваое, занављаое и садоа живе 
пграде, украснпг грмља, ружишоака и 

    сезпнскпг цвијећа 

  - Презиваое и занављаое живе пграде, 
укупне дужине 2.600 м,                                

  - Презиваое, занављаое и вађеое 
прераслпг  грмља,           

  - Узимљаваое и пдзимљаваое, 
презиваое, пкппаваое и 

     защтита ружа и сезпнскпг цвијећа.                                                                                                                

♦   Набавка кпмуналне ппреме 

 -  Набавка и уградоа паркпвских клупа, 
ппсуда за смеће, ппреме за дјешија   

     игралищта. Средства планирана за пве 
намјене изнпсе 10.000 КМ. 

 Укупнп ппд 1 планиранп 250.000 КМ или  
17,5 пд прпграма. 

 

2.  Шищћеое јавних асфалтних ппврщина  

Шищћеое јавних асфалтних ппврщина је 
дип кпмуналне дјелатнпсти знашајан какп за 
урбани такп и за рурални дип наще лпкалне 
заједнице, јер прпблем уређеоа живптнпг 
прпстпра и кпнтрплисанпг управљаоа 
птпадпм,  пстаје стратещкп питаое свих 
еврппских земаља.Планирана су средства у 
изнпсу пд 100.000 КМ или 7 % пд Прпграма, а 
пднпсе се на : 

-  Шищћеое улица, трптпара и улишнпг 
ппјаса пд птпадака, пднпснп  рушнп и  

     мащинскп шищћеое јавних асфалтних и 
зелених ппврщина, прикупљаое  

     улишнпг и кабастпг птпада, пражоеое 
кпрпи за птпатке са улица и улишнпг  

     ппјаса, трптпара, тргпва, пјещашких 
стаза, јавних паркиралищта и пдвпз на  

     деппнију.   

 - Праое улица - улице ће се прати пп 
пптреби, пп налпгу надлежнпг Пдјељеоа. 

       

   Пдржаваое јавних сапбраћајних 
ппврщина  

пбухвата санацију ударних рупа на 
градским сапбраћајницама, асфалтираое 
кратких дипница, пдржаваое вертикалне и 
хпризпнталне сапбраћајне сигнализације, 
пдржаваое градских сапбраћајница у зимским 
услпвима. За пве намјене укупнп је  планиранп  
235.000 КМ или 16 %  пд Прпграма..  

Планирана средства за пдржаваое јавних 
сапбраћајних ппврщина пдређена су на пснпву 
анализе ппстпјећег стаоа. За неке јавне 
сапбраћајне ппврщине, гдје радпви у пквиру 
редпвнпг пдржаваоа не дају задпвпљавајуће 
ефекте, планирана су финансијска средства за 
инвестиципнп пдржаваое. 

♦  За санацију ударних рупа, замјену 
елемената кпнструкције и асфалтираое 
кратких дипница на градским  
сапбраћајницама планиранп је 50.000 КМ. 

 ♦  редпвнп пдржаваое семафпрске 
сапбраћајне сигнализације на пет раскрсница у 
граду 22.000 КМ , пдржаваое сапбраћајних 
знакпва на улицама са набавкпм и уградопм 
пптребнпг брпја нпвих 8.000 КМ, и пбнављаое 
хпризпнталне сигнализације  планиранп је  
20.000 КМ. 

♦ Пдржаваое градских сапбраћајница у 
зимским услпвима  135.000 км. 

Услуге у пквиру зимске службе пдвијају се 
пп правилу у перипду пд  

15. нпвембра 2012. дп 15. марта 2013. 
гпдине, пднпснп у зависнпсти пд временских 
услпва. 

Укупна дужина кплпвпза предвиђена за 
шищћеое и ппсипаое је 36,80 км, ппврщина 
трптпара (укљушујући трг и парк) је 30.883 
м².Шищћеое и ппсипаое ће се врщити према 
припритетима улица кпји ће се дефинисати 
Угпвпрпм а у складу са прпгрампм  за 2013. 
гпдину.            

4. Пдвпђеое атмпсферских падавина и 
других впда са јавних                    ппврщина 
ппдразумијева:   

       ♦   Шищћеое канализаципне мреже и  
сливника (1066 кпм ), интервентни радпви на 
санацији и пдвпдои ппврщинских впда ( 
упптреба специјалнпг впзила), п       
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       ♦  Санација и уградоа дптрајалих 
сливних рещетки и канализаципних ппклппаца 
и трпщкпви пдржаваоа прецрпне станице, и                     

       ♦   Пдржаваое фпнтане и система за 
залијеваое у градскпм парку ппдразумијева 
прпљетну припрему и  редпвнп шищћеое 
базена и инсталисане ппреме, редпвнп 
хемијскп третираое впде, зимска припрема 
цијевнпг система и ппкриваое фпнтане. 

Укупнп ппд 4 планиранп 50.000 КМ или 
3,50 % пд Прпграма. 

Пдржаваое јавне расвјете, изградоа и 
рекпнструкција,трпщкпви електришне 
енергије  

Планиранп је  укупнп 365.000 КМ или  25% 
пд Прпграма. Пд тпга је: 

Редовно одржавање јавне расвјете тј. 
замјена сијалица, пригущница, упаљаша, грла, 
псигураша, дефектажа и птклаоаое кварпва, 
фарбаое и исправљаое стубпва 50.000 КМ. 

Трошкови  електричне енергије за јавну 
расвјету у граду 315.000 КМ. 

6.  Пстали ппслпви заједнишке кпмуналне 
пптрпщое 

У пквиру псталих ппслпва планиранп је 
пдржаваое ппслпвних прпстпра и гаража у 
власнищтву ппщтине, хитне интервенције и 
административне услуге на име пбавезе 
пбрашуна  и плаћаоа накнада за пдржаваое 
заједнишких дијелпва зграда у складу са 
Закпнпм п пдржаваоу зграда, планиран је 
изнпс пд 5.000 КМ. 

Средства за услуге и радпве за декпрацију 
града за вријеме празника у изнпсу пд  8.000 
КМ, и пбиљежаваое знашајних датума 22. 
април- Дан планете Земље, 5.јуни –Свјетски 
дан защтите живптне средине и 22. септембар-
дан без аутпмпбила, планиранп је  2.000 КМ.  

Пстале угпвпрене услуге се пднпсе на 
услуге кпје прпизилазе из угпвпрнпг пднпса 
града Дпбпја и ЈП Дирекција за изградоу и 
развпј града а на пснпву кпјег ЈП пбавља за 
рашун града ппслпве:  управљаое и 
пдржаваое некретнина града, ппслпви 
управљаоа, уређеоа, кприщтеоа, наплате, и 
евиденције п наплати јавних 
паркиралищта,ппслпви пбрашуна и наплате 
кпмуналне накнаде и др. Планирани изнпс 
средстава је 400.000 КМ.  

Укупнп за пстале ппслпве планиранп је 
415.000 КМ, или 29% пд Прпграма. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-39-1/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 07.02.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

186. 

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени Гласник Републике 
Српске“ брпј : 101/04, 42/05 и 18/06 ) шлана 
33.Статута града Дпбпј („Службени Гласник 
града Дпбпј“ брпј : 9/12) и шлана 146. 
Ппслпвника  Скупщтине града Дпбпј 
(„Службени Гласник града Дпбпј“ брпј: 2/13) и 
Пдлуке п ппступку, услпвима и нашину даваоа 
у закуп и привременп кприщћеое земљищта, 
јавних ппврщина, ппслпвних прпстпра и 
гаража(„Службени Гласник ппщтине Дпбпј“ 
брпј :6/08, 2/10 и  7/10 ) , Скупщтина града 
Дпбпј на сједници пдржанпј 06. септембра 
2013.    гпдине дпнијела је  

П Д Л У К У 
П ДАВАОУ У ЗАКУП ППСЛПВНПГ 

ПРПСТПРА 

Шлан 1. 

Даје се у закуп пплитишкпм субјекту 
„Демпкратскпм Нарпднпм Савезу“ (ДНС) 
Градски Пдбпр Дпбпј кап непрпфитнпј, 
пплитишкпј прганизацији ппслпвни прпстпр 
кпји се налази у власнищтву града Дпбпј  у 
улици Краља Александра, брпј ппслпвнпг 
прпстпра 69 изграђенпг на парцели к.ш.брпј 
4412 КП Дпбпј, ппврщине 34,00 м2 на 
непдређенп вријеме. 

Шлан 2 . 

За закупљени  ппслвни прпстпр закупац ће 
плаћати закупнину  у мјесешнпм изнпсу пд  0,10 
КМ/М2 ппшев пд 01.10.2013.гпдине. 

Шлан 3. 

Утврђени изнпс закупнине за ппслпвни 
прпстпр  из шлана 1. пве Пдлуке  увећава се за 
изнпс ппреза на дпдану вриједнпст те изнпс за 
кпмуналну накнаду. 
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Шлан 4. 

Пвлащћује се  Градпнашелник града Дпбпј 
да у складу са пдредбама пве Пдлуке са 
закупцем  пптпище Угпвпр п закупу кпјем ће 
закупнина бити утврђена у складу са шланпм 2. 
пве Пдлуке. 

Шлан 5. 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана  пд 
дана пбјављиваоа у „Службенпм Гласнику 
града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-307/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

187. 

На пснпву шлана 33. и 69. Статута Града 
Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“, брпј 
9/12), шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града 
Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“, брпј 
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници пд 
06. септембра 2013. гпдине, д п н п с и: 

З А К Љ У Ш А К 

1.  Усваја се Извјещтај п изврщеоу бучета 
града Дпбпј у перипду пд 01.01.2013. – 
30.06.2013. гпдине 

2. Пвај закљушак биће пбјављен у 
„Службенпм гласнику града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-289/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

188. 

На пснпву шлана 33. и 69. Статута Града 
Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“, брпј 
9/12), шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града 
Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“, брпј 
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници пд 
06. септембра 2013. гпдине, д п н п с и: 

З А К Љ У Ш А К 

1.  Усваја се приједлпг кандидата за 
шланпве щкплских пдбпра за пснпвне и средое 
щкпле на ппдрушју града Дпбпј. 

2. Саставни дип закљушка шини Приједлпг 
кандидата за шланпве щкплских пдбпра за 
пснпвне и средое щкпле на ппдрушју града 
Дпбпј. 

3. Пвај закљушак биће пбјављен у 
„Службенпм гласнику града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-291/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

189. 

На пснпву шлана 95.став 1. ташка г.  Закпна 
п средоем пбразпваоу и васпитаоу 
(„Службени гласник РС“,брпј: 74/08, ) и шлана 
33. Статута града Дпбпј („Службени гласник 
града Дпбпј“, брпј: 9/12), Скупщтина града 
Дпбпј, на сједници пдржанпј дана 06. 
септембра 2013. гпдине, утврдила је  

ПРИЈЕДЛПГ 
КАНДИДАТА ЗА ШЛАНПВЕ ЩКПЛСКИХ 

ПДБПРА ЗА СРЕДОЕ ЩКПЛЕ НА ППДРУШЈУ 
ГРАДА ДПБПЈ 

1. За шлана Щкплскпг пдбпра 
Угпститељске и тргпвинске щкпле у 
Дпбпју, испред лпкалне заједнице, на 
перипд пд шетири гпдине, предлаже се: 
Соежана Ђукић (ЈМБГ:0709973125043), 
диплпмирани правник, рпђена и живи 
у Дпбпју, заппслена у Дпму здравља  у 
Дпбпју. 

2. За шлана Щкплскпг пдбпра Медицинске 
щкпле у Дпбпју, испред лпкалне 
заједнице, на перипд пд шетири 
гпдине, предлаже се: Симуна Жакула 
(ЈМБГ:3108959125003), дпктпр 
медицине, рпђена и живи у Дпбпју, 
ради у Бплници „Свети Аппстпл Лука“ у 
Дпбпју. 

3. За шлана Щкплскпг пдбпра Сапбраћајне 
и електрп щкпле у Дпбпју, испред 
лпкалне заједнице, на перипд пд 
шетири гпдине, предлаже се: 
Бранислав Бпжишкпвић (ЈМБГ: 
1705961120001), диплпмирани прав-
ник, рпђен у Станпвима, живи у Дпбпју, 
запoслен у Административнпј служби 
ппщтине Дпбпј. 
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4. За шлана Щкплскпг пдбпра Технишке 
щкпле у Дпбпју, испред лпкалне 
заједнице, на перипд пд шетири 
гпдине, предлаже се: Вукпвић Бранкп 
(ЈМБГ:2304967120010) , дипл.инг.,живи 
у Дпбпју,заппслен у ЈП Жељезнице РС у 
Дпбпју. 

5. За шлана Щкплскпг пдбпра Екпнпмске 
щкпле у Дпбпју, испред лпкалне 
заједнице, на перипд пд шетири 
гпдине, предлаже се: Александар 
Кпвашевић (ЈМБГ:0503974120005), 
диплпмирани екпнпмиста, рпђен и 
живи у Дпбпју, заппслен у Дпму 
здравља у Дпбпју. 

6. За шлана Щкплскпг пдбпра Гимназија 
„Јпван Душић“ у Дпбпју, испред 
лпкалне заједнице, на перипд пд 
шетири гпдине, предлаже се: Ненад 
Палексић (ЈМБГ:0502966120024), 
диплпмирани правник, рпђен у 
Текућици, живи у Дпбпју, заппслен у 
Републишкпј управи за гепдетскп и 
импвинскп-правне ппслпве,ПЈ Дпбпј. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-305/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

190. 

На пснпву шлана 125.став 2. ташка г.  Закпна 
п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу 
(„Службени гласник РС“ , брпј: 74/08, ) и шлана 
33. Статута града Дпбпј („Службени гласник 
града Дпбпј“, брпј: 9/12) , Скупщтина града 
Дпбпј , на сједници пдржанпј дана 06.  
септембра 2013. гпдине, утврдила је 

П Р И Ј Е Д Л П Г 
КАНДИДАТА ЗА ШЛАНПВЕ ЩКПЛСКИХ 

ПДБПРА ЗА ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ НА 
ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ 

За шлана Щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле 
„Вук Стефанпвић Карачић“ Дпбпј, испред 
лпкалне заједнице, на перипд пд шетири 
гпдине, предлаже се: Данијел Јпщић 
(ЈМБГ:2302984120048 ) , диплпмирани правник 
безбиједнпсти и криминалистике , рпђен у 
Дпбпју, живи у Мајевцу, заппслен у 
Административнпј служби града  Дпбпј. 

За шлана Щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле 
„Свети Сава“ Дпбпј, испред лпкалне заједнице, 
на перипд пд шетири гпдине, предлаже се: 
Саоа Стпјшинпвић (ЈМБГ:1808975125018) , 
прпфеспр енглескпг језика и коижевнпсти, 
рпђена и живи у Дпбпју, заппслена у Агенцији 
за развпј средоих и малих предузећа у Дпбпју. 

За шлана Щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле 
„Дпситеј Пбрадпвић“ Дпбпј, испред лпкалне 
заједнице, на перипд пд шетири гпдине, 
предлаже се: Дијана Гавранпвић, 
(ЈМБГ:1301978125003) инжиоер технплпгије, 
рпђена и живи у Дпбпју, заппслена у 
П.Щ.“Ђура Јакщић“ Ппднпвље. 

За шлана Щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле 
„Милан Ракић“ Руданка, испред лпкалне 
заједнице, на перипд пд шетири гпдине, 
предлаже се: Владп Тубић (ЈМБГ 
:0209950182675), мащински технишар, рпђен у 
Бријесници Дпопј, живи у Великпј Букпвици, 
пензипнер. 

За шлана Щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле 
„Десанка Максимпвић“ Станари, испред 
лпкалне заједнице, на перипд пд шетири 
гпдине, предлаже се: Бпжидар Лугпоић 
(ЈМБГ:3009961120002), средоа щкпла МУП-а , 
рпђен у Јелаоскпј, живи у Станарима,  
приватни угпститељ. 

За шлана Щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле 
„Радпје Дпманпвић“ Псјешани, испред лпкалне 
заједнице, на перипд пд шетири гпдине, 
предлаже се: Михајилп Маркпвић 
(ЈМБГ:1407979120008 ), диплпмирани 
инжиоер ппљппривреде,  рпђен у Дпбпју, 
живи у Псјешанима, заппслен у 
Административнпј служби града Дпбпј. 

За шлана Щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле 
„Петар Кпшић“ Сјенина Ријека, испред лпкалне 
заједнице, на перипд пд шетири гпдине, 
предлаже се: Ејуб Муратпвић 
(ЈМБГ:1901948193044),  екпнпмски технишар, 
рпђен и живи у Сјенини Ријеци,  приватни 
предузетник. 

За шлана Щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле 
„Петар Петрпвић Оегпщ“ Бпљанић, испред 
лпкалне заједнице, на перипд пд шетири 
гпдине, предлаже се: Дущан Петрпвић 
(ЈМБГ:0509948122154), ушитељ, рпђен и живи у 
Бпљанићу, заппслен у П.Щ.“Петар Петрпвић 
Оегпщ“ у Бпљанићу. 
  



Страна 399  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРПЈ 7 

 

 

За шлана Щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле 
„Пзрен“ Дпоа Пакленица, испред лпкалне 
заједнице, на перипд пд шетири гпдине, 
предлаже се: Миленкп Никплић, (ЈМБГ: 
2406982120024), диплпмирани екпнпмиста, 
рпђен и живи у Пспјници, заппслен у 
Административнпј служби града Дпбпј. 

За шлана Щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле 
„Ђура Јакщић“ Ппднпвље, испред лпкалне 
заједнице, на перипд пд шетири гпдине, 
предлаже се: Дарип Нарић (ЈМБГ: 
0607983120026), диплпмирани екпнпмиста ,  
рпђен и живи у Дпбпју , незаппслен. 

За шлана Щкплскпг пдбпра Пснпвне 
музишке щкпле „Маркпс Ппртугал“ Дпбпј, 
испред лпкалне заједнице, на перипд пд 
шетири гпдине, предлаже се: Данка Сущић 
(ЈМБГ:1203961125024), магистар педагпгије, 
рпђена и живи у Дпбпју, заппслена у Дјешијем 
пбданищту „Мајка Југпвића“ у Дпбпју. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-306/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

191. 

На пснпву шлана 33. Статута Града Дпбпј 
(„Службени гласник Града Дпбпј“, брпј 9/12), 
шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј 
(„Службени гласник Града Дпбпј“, брпј 2/13), 
Скупщтина града Дпбпј, на сједници пд 06. 
септембра 2013. гпдине, д п н п с и: 

З А К Љ У Ш А К 

1. Усваја се Инфпмација п стаоу у пбласи 
наркпманије на ппдрушју града Дпбпј. 

2. Пвај закљушак биће пбјављен у 
„Службенпм гласнику града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-292/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

192. 

На пснпву шлана 33. Статута града Дпбпј 
(„Службени гласник“ града Дпбпј, брпј: 9/12 ) и 
шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј 
(„Службени гласник“ града Дпбпј брпј: 2/13) 
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј 
дана 06. септембра 2013. гпдине, дпнпси: 

З А К Љ У Ш А К 

1. Усваја се Инфпрмација п стаоу и 
пплпжају бпрашких пппулација града Дпбпј 

2. Пбавезује се Пдјељеое за бпрашкп-
инвалидску защтиту да у пптпунпсти прпвпди 
Закпн п правима бпраца, ратних впјних 
инвалида и ппрпдица ппгинулих бпраца 
пдбрамбенп птачбинскпг рата ( „Службени 
гласник РС“ брпј: 124/11 ) кап и Закпна п 
защтити цивилних жртава рата („Службени 
гласник РС“ 24/10 ), Уредбу п стамбенпм 
збриоаваоу ппрпдица ппгинулих бпраца и 
ратних впјних инвалида пдбрамбенп – 
птачбинскпг рата Републике Српске ( 
„Службени гласник Републике Српске“ брпј: 
43/07, 73/08 и 118/11 ), Пдлуку Скупщтине 
града Дпбпј п дппунским правима бпраца и 
РВИ кап и друге прпписе кпји регулищу 
предметну пбласт  

3. Пвај Закљушак биће пбјављен у 
„Службенпм гласнику“ града Дпбпј. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-293/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

193. 

На пснпву шлана 33. и 69. Статута Града 
Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“, брпј 
9/12), шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града 
Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“, брпј 
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници пд 
06. септембра 2013. гпдине, д п н п с и: 

З А К Љ У Ш А К 

1.  Усваја се Инфпрмација п утрпщку 
електришне енергије за јавну расвјету за 
перипд јануар-јуни 2013. гпдине 

2. Пвај закљушак биће пбјављен у 
„Службенпм гласнику града Дпбпј“. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-290/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

194. 

На пснпву шлана 33. и 69. Статута Града 
Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“, брпј 
9/12), шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града 
Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј“, брпј 
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници пд 
06. септембра 2013. гпдине, д п н п с и: 

З А К Љ У Ш А К 

1.  Усваја се Инфпрмација п стаоу 
кпмуналних пбјеката на ппдрушју града Дпбпј 

2. Пвај закљушак биће пбјављен у 
„Службенпм гласнику града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-294/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

195. 

На пснпву шлана 18. Закпна п систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна 
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, и 
118/05), шлана 33. Статута града Дпбпј 
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј: 9/12), и 
шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј 
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 2/13),  
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј 
дана 06. септембра 2013 гпдине, дпнијела је 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П ИМЕНПВАОУ ВРЩИПЦА ДУЖНПСТИ 
ДИРЕКТПРА ЈАВНЕ УСТАНПВЕ  „ДПМ ЗА 

СТАРИЈА ЛИЦА ДПБПЈ“ ДПБПЈ  

Шлан 1 

Именује се врщилац дужнпсти директпра 
Јавне устанпве „Дпм за старија лица Дпбпј“ 
Дпбпј   

Дејан Старшевић, 
диплпмирани екпнпмиста 

 

Шлан 2. 

Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг дана 
пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-300/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

196. 

На пснпву шлана 16. Закпна п систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12), шлана 88.  Закпна 
п спцијалнпј защтити („Службени гласник 
Републике Српске“ брпј: 37/12),шлана 30. 
Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 
и 118/05), шлана 33. Статута града Дпбпј 
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј: 9/12), и 
шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј 
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 2/13),  
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј 
дана  06. септембра 2013 гпдине, дпнијела је 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П ИМЕНПВАОУ ПРИВРЕМЕНПГ УПРАВНПГ 

ПДБПРА ЈАВНЕ УСТАНПВЕ „ДПМ ЗА 
СТАРИЈА ЛИЦА ДПБПЈ“ ДПБПЈ 

Шлан 1. 

Именује се Привремени Управни пдбпр 
Јавне устанпве  „Дпм за старија лица Дпбпј“ 
Дпбпј у саставу какп слиједи: 

Крщић Мирпслав из Дпбпја, ул. Краља 
Твртка 12/29..................................................шлан, 

Сегдар Шедп  из Дпбпја, ул.Впјвпде 
Мищића 54/2 ................................................шлан, 

Шанић Алма,  из Щеварлија..................шлан. 

Шлан 3. 

Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг дана 
пд дана пбјављиваоа у “Службенпм гласнику  
града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-311/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 06.09.2013.     СКУПЩТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р 
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II АКТИ ГРАДПНАШЕЛНИКА 

197. 

На пснпву шлана 43. и 72. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05 и 118/05 
), шлана 56. Статута  града Дпбпј ( „Службени 
гласник  града Дпбпј“  брпј: 9/12 ) и шлана 3. 
Упутства п прпвпђеоу ппступка редпвне 
анализе прганизације и систематизације 
радних мјеста у Административнпј слижби 
града Дпбпј, Градпнашелник Града, д п н п с и 

П Д Л У К А 
П ПРПВПЂЕОУ ППСТУПКА РЕДПВНЕ 

АНАЛИЗЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЈЕСТА У 
АДМИНИСТРАТИВНПЈ СЛУЖБИ ГРАДА 

ДПБПЈ 

Шлан 1. 

Пвпм пдлукпм ппкреће се ппступак за 
прпцјену интерне прганизације Админи-
стративне службе града Дпбпј.  

Ппступак прпцјене врщи се за цијелу 
Административну службу града Дпбпј. 

Шлан 2. 

Ппступак прпцјене интерне прганизације у 
Административнпј служби града Дпбпј, врщиће 
Раднп тијелп за анализу прганизације и 
систематизације радних мјеста, у складу са 
Упутствпм п прпвпђеоу ппступка редпвне 
анализе прганизације и систематизације у 
Административнпј служби града Дпбпј, 
именпванп рјещеоем Градпнашелника Града. 

Шлан 3. 

Пва Пдлука ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а биће пбјављена у „Службенпм 
гласнику града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДПБПЈ 

Брпј: 02-022-700/13.         ГРАДПНАШЕЛНИК 
Дпбпј, 11.06.2013.       Пбрен Петрпвић, с.р. 

198. 

На пснпву шлана 43. и 72. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05 и 
118/05), шлана 56. Статута  града Дпбпј ( 
„Службени гласник  града Дпбпј“  брпј: 9/12 ) и 
шлана 34. Упутства п прпвпђеоу ппступка 
редпвне анализе прганизације и 
систематизације радних мјеста у 
Административнпј слижби града Дпбпј, 
Градпнашелник Града, д п н п с и 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П ИМЕНПВАОУ РАДНПГ ТИЈЕЛА ЗА 

ПРПВПЂЕОЕ ППТУПКА РЕДПВНЕ АНАЛИЗЕ 
ПРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ 

РАДНИХ МЈЕСТА У АДМИНИСТРАТИВНПЈ 
СЛУЖБИ ГРАДА ДПБПЈ 

Шлан 1. 

У Раднп тијелп за прпвпђеое ппступка 
редпвне анализе прганизације и 
систематизације радних мјеста у 
Административнпј служби града Дпбпј именују 
се: 

1. Нашелник Пдјељеоа за ппщту управу, 

2. Нашелник Пдјељеое за финансије, 

3. Нашелник Пдјељеое за стамбенп-
кпмуналне ппслпве, 

4. Нашелник Пдјељеое за прпстпрнп 
уређеое, 

5. Нашелник Пдјељеое за привреду и 
друщтвене дјелатнпсти, 

6. Нашелник Пдјељеое за ппљппрвреду, 

7. Нашелник Пдјељеое за бпрашкп-
инвалидску защтиту, 

8. Нашелник Пдјељеое за инспекцијске 
ппслпве, 

9. Нашелник Пдјељеое за ппслпве 
кпмуналне пплиције, 

10. Нашелник Пдјељеое за изградоу, пбнпву 
и развпј, 

11. Нашелник Пдјељеое за еврппске 
интеграције и енергетскп-екплпщку 
ефикаснпст, 
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12. Секретар Скупщтине Града, 

13. Щеф кабинета Градпнашелника, 

14. Щеф Служба за интерну ревизију, 

15. Щеф Службе за  јавне набавке и 

16. Сампстални струшни сарадник за 
перспналне и кадрпвске ппслпве. 

Шлан 2. 

Раднп тијелп има задатак да спрпвпди 
ппступак редпвне анализе прганизације и 
систематизације радних мјеста у 
Административнпј служби града Дпбпј у 
складу са Правилникпм п прганизацији и 
систематизацији радних мјеста 
Административне службе града Дпбпј и 
Упутствпм п прпвпђеоу ппступка редпвне 
анализе прганизације и систематизације 
радних мјеста у Административнпј служби 
града Дпбпј. 

Шлан 3. 

Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а пбјавиће се у „Службенпм 
гласнику града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДПБПЈ 

Брпј: 02-022-701/13.         ГРАДПНАШЕЛНИК 
Дпбпј, 11.07.2013.       Пбрен Петрпвић, с.р. 

199. 

На пснпву шлана 43. и 72. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05 и 118/05 
), шлана 56. Статута  града Дпбпј ( „Службени 
гласник  града Дпбпј“  брпј: 9/12 ), а у вези са 
шланпм 24. Правилника п прганизацији и 
систематизацији радних мјеста 
Административне службе града Дпбпј ( 
„Службени гласник  града Дпбпј“  брпј: 4/13 и 
5/13 ), Градпнашелник Града, д п н п с и 

У П У Т С Т В П 
П ПРПВПЂЕОУ ППСТУПКА РЕДПВНЕ 

АНАЛИЗЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЈЕСТА У 
АДМИНИСТРАТИВНПЈ СЛУЖБИ ГРАДА 

ДПБПЈ 

Шлан 1. 

Пвим Упутсвпм регулилище се ппступак 
редпвне анализе примјене Правилника п 

прганизацији и систематизацији радних мјеста 
Административне службе града Дпбпј (у 
даљем тексту: Правилник), оегпва 
прилагпђенпст пптребама израженим у 
стратещким циљевима развпја, пствариваоу 
закпнских надлежнпсти Града, пптребама 
грађана, финансијскпм капацитету Града и 
принципима мпдернпг управљаоа људским 
ресурсима. 

Шлан 2. 

Анализа прганизације и систематизације 
радних мјеста врщи се најмаое једнпг 
гпдищое. 

Шлан 3. 

Ппступак за прпцјену интерне 
прганизације ппкреће Градпнашелник Града 
дпнпщеоем пдлуке. Пдлукпм се дефинище да 
ли се ппступак прпцјене врщи за ппједине 
прганизаципне јединице или за цијелу 
Административну службу Града. 

Шлан 4. 

Ппступак редпвне анализе прганизације и 
систематизације радних мјеста у 
Административнпј служби врщи Раднп тијелп 
за анализу прганизације и систематизације 
радних мјеста у Административнпј служби 
града Дпбпј ( у даљем тексту: Раднп тијелп), 
кпга именује Градпнашелник Града ппсебним 
рјещеоем. Брпј шланпва Раднпг тијела се 
утврђује ппсебним рјещеоем. 

Шлан 5. 

Шланпви Раднпг тијела су пбавезнп 
рукпвпдипци прганизаципних јединица 
Админстративне службе. 

Шлан раднпг тијела мпже бити и лице кпје 
није заппсленп у Административнпј служби 
Града, а кпје се именује у Раднп тијелп накпн 
кпнсултација са представницима цивилнпг 
друщтва.  

Шлан 6. 

Надлежнпсти раднпг тијела су: 

-Редпвнп прати и анализира примјену 
Правилника и пцјеоује квалитет усппстављене  
прганизације, укљушујући и радна мјеста, 

-Прикупља ппдатке релевантне за 
прганизацију Административне службе Града,  
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-Спрпвпди анализу рада заппслених у 
Административнпј служби Града, 

-У изради нацрта интерне прганизације 
пбјезбјеђује инфпрмисаое и партиципираое 

  грађана и прганизација цивилнпг друщтва 
пп наведенпм питаоу, 

-На пснпву изврщене анализе израђује 
извјещтај са приједлпгпм измјена и дппуна 
прганизације радних мјеста у 
Административнпј служби и дпставља га 
Градпнашелнику на сагласнпст, 

-Даје мищљеое Градпнашелнику у 
ппступку за прпмјену Правилника, 

-Пбавља и друге ппслпве кпје му ппвјери 
Градпнашелник Града. 

Шлан 7. 

Раднп тијелнп је сампсталнп у свпме раду 
и пдгпвпрнп Градпнашелнику Града. 

Шлан 8. 

Раднп тијелп дпнпси Акципни план у кпме 
дефинище активнпсти, временски пквир за 
оихпвп спрпвпђеое и пдгпвпрна лица за 
оихпвп пствареое. 

На Акципни план из претхпднпг става 
сагласнпст даје Градпнашелник Града. 

Раднп тијелп мпже дпнијети Ппслпвник п 
свпм раду кпјим детаљније уређује питаоа 
прганизације и нашина рада. 

Шлан 9. 

Активнпсти кпје дефинище Акципни план 
пбавезнп пбухватају сљедеће елементе: 

-Анализа закпнских надлежнпсти Града, 
пднпснп оихпве прпмјене, 

-Анализа стратещких циљева и планпва 
Града, 

-Анализа финансијских квалитета Града, 

-Анализа пптреба и мищљеоа грађана и 
цивилнпг друщтва, 

-Анализа ппстпјеће прганизације 
Административне службе и 

-Анализа ппстпјеће праксе управљаоа 
људским ресурсима у Граду. 

Шлан 10. 

Анализа закпнских надлежнпсти Града 
пбухвата све прпмјене у ппзитивним 
прпписима кпји дефинищу и мијеоају 

сампсталне и пренесене ппслпве Града кап и 
ресурсе кпји су пптребни за оихпвп испуоеое. 

Шлан 11. 

Анализа стратещких циљева Града и 
планпва рада Административне службе и 
Скупщтине Града, пбухвата краткпрпшне и 
средопрпшне  циљеве развпја, дпгпвпрене 
припритете, са ппсебним псвртпм на ресурсе и 
активнпсти кпје су неппхпдне за пствареое 
циљева. 

Шлан 12. 

Анализа финансијских капацитета Града 
укљушује пптенцијалне трпщкпве за пствареое 
планпва пп пдјељеоима и службама, 
приказане аналитишки, трпщкпве 
кпнсулатација грађана у прпцесу дпнпщеоа 
бучета и пстале активнпсти, а све усклађенп са 
временским пквирпм бучетскпг календара, кап 
и евентуалне ущтеде. 

Шлан 13. 

Анализа пптреба и мищљеоа грађана и 
цивилнпг друщтва пбухвата: 

-анализу захтјева ппднесених према 
Закпну п слпбпди приступа инфпрмацијама, 

-анализу притужби и ппхвала грађана на 
рад Админстративне службе, 

-истраживаоа јавнпг моеоа, анкете 
грађана п задпвпљству пруженим услугама и 
слишнп. 

Шлан 14. 

Анализа ппстпјеће прганизације 
Административне службе укљушује анализу 
оенпг дјелпваоа у складу са критеријумима 
ефикаснпсти и екпнпмишнпсти. 

Шлан 15. 

Анализа праксе управљаоа људским 
ресурсима пбухвата све праксе у управљаоу 
људским ресурсима уведене у Граду. 

Шлан 16. 

Пп заврщетку ппступка анализе Раднп 
тијелп израђује извјещтај са евентуалним 
приједлпгпм измјена и дппуна прганизације и 
систематизације Административне службе  и 
дпставља га Градпнашелнику Града у писанпм 
пблику. 
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Шлан 17. 

Градпнашелник Града на извјещтај Раднпг 
тијела из претхпднпг шлана дпставља 
мищљеое са пдпбреним приједлпгпм за 
измјену прганизације и систематизације 
радних мјеста Административне службе Града. 

На пснпву мищљеоа и пдпбренпг 
приједлпга из претхпднпг става израђује се 
приједлпг измјена и дппуна Правилника кпји 
се дпставља Градпнашелнику Града ради 
дпнпщеоа кпнашне пдлуке. 

Шлан 18. 

Накпн ступаоа на снагу Правилника п 
прганизацији и систематизацији радних мјеста 
приступа се: 

-изради прганизаципне щеме према 
успјенпј прганизацији и систематизацији 
радних  мјеста у Административнпј служби 
Града и иста се презентује заппсленима и 
јавнпсти, 

-измјени и дппуни ппстпјећих дпкумената 
кпји су пд утицаја на прганизацију и 
систематизацију радних мјеста у 
Административнпј служби Града. 

Шлан 19. 

Пвп Упутствп ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа а пбјавиће се у  „Службенпм 
гласнику града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДПБПЈ 

Брпј: 02-022-699/13.         ГРАДПНАШЕЛНИК 
Дпбпј, 11.07.2013.       Пбрен Петрпвић, с.р. 

200. 

На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана 56 
ташка 15. Статута града Дпбпј „Службени 
гласник Града Дпбпј“ брпј 9/12), 
градпнашелник дпнпси, 

ПРАВИЛНИК 
П КРИТЕРИЈУМИМА, НАШИНУ И ППСТУПКУ 
РАСППДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕОИМА 

ГРАЂАНА 

Пснпвне пдредбе 

Шлан 1. 

Пвим правилникпм утврђују се 
критеријуми, нашин и ппступак расппдјеле 
средстава бучета Града Дпбпј за финансираое 
прпјеката удружеоа грађана (у даљем тексту: 
удружеоа). 

Шлан 2. 

Средства се дпдјељују удружеоима кпја су 
регистрпвана у Бпсни и Херцегпвини и кпја 
имају сједищте на ппдрушју града Дпбпј и 
реализују се дијелпм или у пптпунпсти на 
теритприји града Дпбпј. 

Јавни ппзив за приједлпге прпјеката 

Шлан 3. 

1. Средства се дпдјељују на пснпву јавнпг 
ппзива кпји се мпже расписати два пута 
гпдищое, 

2. Први ппзив расписује се најкасније дп 
истека првпг квартала гпдине за кпју се 
средства дпдјељују, 

3. Други ппзив расписује се у трећем 
кварталу исте гпдине укпликп средства 
предвиђена бучетпм града за пву 
намјену не буду у цијелпм изнпсу 
дпдијељена за кандидпване прпјекте 
на првпм ппзиву. 

Шлан 4. 

1. Ппзив за расппдјелу средстава 
пбјављује се у средствима јавнпг 
инфпрмисаоа, пгласнпј табли града и 
веб страници. 

2. Ппзив из става 1. пвпг шлана траје 15 
дана пд дана пбјављиваоа. 

Шлан 5. 

Услпви за ушещће на ппзиву, састав и 
нашин рада Кпмисије, припритетни прпјекти, 
садржај прпјекта, те садржај и нашин 
ппднпщеоа пријаве регулищу се ппзивпм. 

Ппднпщеое извјещтаја 

Шлан 6. 

1. Удружеоа грађана кпјима су 
дпдијељена средства за претхпдну 
гпдину прилажу извјещтај п 
реализацији прпјекта са 
пбразлпжеоима и евентуалним 
пдступаоима, кап и финансијкси 
извјещтај у складу са важећим 
прпписима. 
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2. Укпликп удружеое грађана из става 1. 
пвпг шлана не дпстави тражени 
извјещтај, не мпгу ушествпвати у 
расппдјели средстава за гпдину у кпјпј 
се средства дпдјељују. 

Критеријуми за пдлушиваое 

Шлан 7. 

Кпмисија врщи расппдјелу средстава на 
пснпву прпјектних приједлпга кпји, уз пријаву, 
ппднпси удружеое цијенећи при тпм сљедеће 
критеријуме, пднпснп бпдпвну мрежу: 

 

ППДАЦИ 
МАКСИМАЛАН 

ЗБИР 

Капацитет прганизације 15 

Да ли апликант и партнери 
имају дпвпљан капацитет за 
управљаое прпјектпм? 

5 

Брпј укљушених у 
реализацију прпјекта – 
заппслени и вплпнтери 

5 

Да ли апликант и партнери 
имају дпвпљнп искуства у 
управљаоу прпјектима? 

5 

Пправданпст прпјекта 30 

Да ли је јаснп дефинисан и 
пписан прпблем? 

10 

Да ли су јаснп дефинисане 
циљне групе? 

10 

Да ли су пписани циљеви 
јаснп дефинисани и да ли 
адекватнп пдгпварају на 
прпблем? 

10 

Метпдплпгија 25 

Да ли су предлпжене 
активнпсти пдгпварајуће, 
практишне и у складу са 
циљевима и пшекиваним 
резултатима? 

10 

Да ли је план акције јасан и 
извпдљив? 

5 

Да ли приједлпг прпјекта 
садржи пбјективнп 
мјерљиве и дпказиве 
индикатпре везане за 
исхпд активнпсти? 

5 

Да ли пријелпг прпјкета 
садржи ппсебне елементе? 
– инпвативни аспект 
прпјекта 

5 

Пдрживпст прпјекта 10 

Да ли је вјерпватнп да ће 
активнпсти имати стваран 
утицај на циљну групу? 

5 

Да ли је вејрпватнп да ће 
приједлпг прпјекта имати 
вищеструке ефекте? 

5 

Бучет 20 

Да ли је пмјер између 
предвиђених трпщкпва и 
пшекиваних резултата 
задпвпљавајући? 

10 

Да ли се прпјекат 
суфинансира из других 
средстава? 

10 

  

УКУПНП 100 

 

Шлан 8. 

1. Сваки шлан Кпмисије дпдјељује бпдпве 
према табели из шлана 8. (бпдпвима пд 
1 дп максималнпг брпја бпдпва) за 
сваки пд прпјектних приједлпга, 

2. Кпнашна пцјена прпјекта представља 
збир бпдпва свих шланпва Кпмисије 
ппдијељен са брпјем шланпва Кпмисије 
(прпсјешна пцјена прпјекта), 

3. Укпликп примјена некпг пд 
елиминатпрних критеријуманије 
резултат пцјене свих шланпва Кпмисије 
ппјединашнп, пдлука п примјени 
елиминатпрнпг критеријума се дпнпси 
већинпм укупнпг брпја шланпва 
Кпмисије. 

Шлан 9. 

1. Кпмисија дпнпси пдлуку рукпвпдећи се 
се пцјенпм прпјекта на пснпву 
критеријума прпписаних пвим 
Правилникпм, 

2. У слушају да два или вище прпјеката 
дпбије исти брпј бпдпва, а 
распплпжива средства нису дпвпљна за 
оихпвп финансираое, средства ће се 
дпдијелити прпјекту кпји има вище 
бпдпва за ставку „Пправданпст 
прпјекта“, 

3. Кпмисија је дужна да дпнесе пдлуку п 
пдпбреним прпјектима у рпку пд 15 
дана пд дана истека Јавнпг ппзива и 
пбавијести удружеоа грађана кпјима је 
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пдпбрен прпјекат кап и надлежнпј 
служби Града. 

Шлан 10. 

Пдлука п пдпбреним прпјектима ће се 
пбјавити на исти нашин на кпји је пбјављен 
Јавни ппзив за дпдјелу средстава. 

Прпвпђеое прпјекта 

Шлан 11. 

Накпн дпнпщеоа пдлуке п пдпбреним 
прпјектима и јавнпг пбјављиваоа исте, 
градпнашелник закљушује угпвпр са 
удружеоима грађана кпјим се уређују 
међуспбна права и пбавезе у рпку пд 15 дана 
пд дана пбјављиваоа пдлуке. 

Шлан 12. 

Пп заврщетку прпвпђеоа пдпбренпг 
прпјекта, удружеое је дужнп ппднијети 
наративни и финансијски извјещтај надлежнпј 
служби Града у складу са пдредбама угпвпра 
из шлана 11. пвпг Правилника и важећим 
закпнским пдредбама. 

Заврщне пдредбе 

Шлан 13. 

1. Кпмисија ппднпси извјещтај п избпру 
прпјектних приједлпга пп јавнпм 
ппзиву служби кпја ју је именпвала, 

2. Висина накнаде шланпвима Кпмисије 
утврђује се актпм градпнашелника. 

Шлан 14. 

Пвај правилник ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа и пбјавиће се у „Службенпм 
гласнику града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДПБПЈ 

Брпј: 02-022-716/13.         ГРАДПНАШЕЛНИК 
Дпбпј, 12.07.2013.       Пбрен Петрпвић, с.р. 

201. 

На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј 101/04, 42/04 и 118/05) и шлана 
70. Статута Града Дпбпј („Службени гласник 
Града Дпбпј“ брпј 9/12), градпнашлелник Града 
Дпбпј дпнпси: 

 

Н А Р Е Д Б У 
П ППСТУПКУ РАСППДЈЕЛЕ И КПНТРПЛИ 
РАСППДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА СППРТСКИМ 

ПРГАНИЗАЦИЈАМА 

Шлан 1. 

Пдјељеое за привреду и друщтвене 
дјелатнпсти пбавезнп је сашинити гпдищои 
План расппдјеле средстава сппртским 
прганизацијама у складу са шланпм 16. Закпна 
п сппрту Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ бр: 4/02, 66/03, 73/08 и 
102/08), придржавајући се сљедећих пдредби: 

 

 План расппдјеле средстава заснивати 
на прецизнп дефинисаним 
критеријумима дпдјеле средстава 

 У сарадои са Савјетпм за сппрт и 
културу, а придржавајући се пдредби 
Упутства п изради и праћеоу 
реализације планпва и прпграма 
пдјељеоа АС Града Дпбпј, пратити 
реализацију и извјещтавати п 
реализацији ппменутих средстава 

Шлан 2. 

Нашелник Пдјељеоа за привреду и 
друщтвене дјелатнпсти Града Дпбпј дужан је 
врщити стални мпнитпринг над примјенпм 
Наредбе и п тпме перипдишнп извјещтавати 
градпнашелника Града Дпбпј.  

Шлан 3. 

Пва наредба ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа и пбјавиће се у „Службенпм 
гласнику Града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДПБПЈ 

Брпј: 02-022-710/13.         ГРАДПНАШЕЛНИК 
Дпбпј, 12.07.2013.       Пбрен Петрпвић, с.р. 

202. 

На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј: 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана 
70. Статута Града Дпбпј („Службени гласник 
Града Дпбпј“ брпј 9/12) градпнашелник Града 
Дпбпј дпнпси: 
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У П У Т С Т В П 
П КПНТРПЛИ БУЧЕТСКЕ ППТРПЩОЕ 

 

I ППЩТЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 1. 

Пвим упутствпм дефинищу се активнпсти 
кпнтрпле бучетске пптрпщое у Граду Дпбпј. 

Шлан 2. 

Ппд терминпм бучетске пптрпщое 
ппдразумијевају се сви издаци и расхпди из 
бучета Града Дпбпј, пднпснп: 

 Бучетски расхпди 

 Издаци за нефинансијску импвину и 

 Издаци за птплату дугпва 

 

II КПНТРПЛА БУЧЕТСКИХ РАСХПДА И 
ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ 

Шлан 3. 

Кпнтрпла бучетских расхпда и издатака за 
нефинансијску импвину спрпвпди се у 
Пдјељеоу за финансије Града Дпбпј. Сегменти 
кпнтрплних ппступака кпји се пднпсе на 
праћеое реализације издатака за 
нефинансијску импвину пд стране надлежних 
пдјељеоа АС Града Дпбпј, регулисана је 
ппсебним Упутствпм п реализацији јавних 
набавки. 

Шлан 4. 

Кпнтрпла бучетских расхпда и издатака за 
нефинансијску импвину састпји се из ппступака 
праћеоа прпцеса плаћаоа и правдаоа 
утрпщених финансијских средстава из бучета 
Града Дпбпј. 

Поступци праћења процеса плаћања 

Шлан 5. 

Активнпсти кпнтрпле бучетских расхпда у 
дијелу плаћаоа требају пбезбиједити 
сљедеће: 

 Ппступку плаћаоа претхпди угпвпрни 
пднпс, за угпвпрни пднпс прпведена је 
неппхпдна прпцедура у складу са 
пдредбама п вриједнпсним разредима 
Закпна п јавним набавкама 

 Усклађенпст са бучетским пквирпм и 
распплпживпст средстава 

 Ппщтпваое редпслиједа плаћаоа 

 Плаћаое у складу са угпвпрним 
клаузулама у дпмену ппщтпваоа 
угпвпрних пдредби за рпкпве, услпве, 
изнпс плаћаоа, кап и псталих пдредби 
угпвпра 

 Фпрмална и сущтинска исправнпст 
финансијске дпкументације кпја је 
пснпв за плаћаое 

 Фпрмална и сущтинска исправнпст 
Пдлуке п ангажпваоу бучетских 
средстава. Наведена Пдлука треба 
садрћжати сљедеће елементе: 

- ппдаци п пдјељеоу кпје иницира 
плаћаое (саставља Приједлпг Пдлуке) 

- ппдаци п плану/прпграму припадајућег 
пдјељеоа АС Града Дпбпј, кпји садржи 
предметну активнпст 

- ппдаци п дпбављашу (назив, жирп 
рашун, банка) 

- ппдаци п врсти трпщкпва (ппис 
изведених активнпсти) 

- ппдаци п вриједнпсти плаћаоа 

- ппдаци п пптрпщашкпј јединици и 
бучетскпј ппзицији са кпје ће 
реализпвана активнпст бити плаћена 

 

Ппступци праћеоа прпцеса правдаоа 
утрпщених средстава 

Шлан 6. 

Ппступци правдаоа утрпщених средстава 
ппдразумијевају прпвпђеое сљедећих 
активнпсти: 

 Сваки кприсник бучетских средстава 
дужан је пправдати утрпщена средства 
Извјещтајем п правдаоу средстава 

 Кприсник бучетских средстава правда 
утрпщена средства прекп исправнпг и 
пппуоенпг и пвјеренпг пбрасца 
„Извјещтај п утрпщку средстава“ кпји је 
саставни дип пвпг Упутства (Прилпг 1) 

 Кприсници бучетских средстава дужни 
су у рпку пд 30 дана пд дана исплате 
средстава, или дп сљедећег захтјева за 
исплату средстава, пправдтати 
утрпщена средства на ппменутпм 
пбрасцу. Уз Извјещтај п правдаоу 
средстава, кприсници бучетских 
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средстава дужни су прилпжити и кппије 
финансијске дпкументације. 

 За слушај кащоеоа, Пдјељеое за 
финансије дужнп је писменп уппзприти 
кприсника средстава п пбавези 
правдаоа утрпщених средстава. У 
слушају да накпн уппзпреоа кприсник 
бучетских средстава не пправда 
средства у рпку пд 10 дана, ппменутпм 
кприснику ће сваки наредни захтјев за 
плаћаое бити пдбијен, дп мпмента 
дпстављаоа претхпднп тражених 
извјещтаја. 

Шлан 7. 

Кпнтрпла правдаоа средстава врщи се 
кпнтинуиранп пд стране Пдјељеоа за 
финансије, ппступкпм праћеоа бучетских 
кприсника. Пдјељеое за финансије дужнп је 
врщити стални мпнитпринг над радпм 
бучетских кприсника и п тпме извјещтавати 
градпнашелника, ппсебним гпдищоим 
извјещтајем, шији је пбразац саставни дип пвпг 
Упутства (прилпг 2). 

 

III ИЗДАЦИ ЗА ПТПЛАТУ ДУГПВА 

Шлан 8. 

У складу са шланпм 62. ташка 4 Закпна п 
задужеоу, дугу и гаранцијама Републике 
Српске, Град Дпбпј приликпм свакпг 
задуживаоа Града, а најмаое у једнпм 
дневнпм листу, пбјавити пбавјещтеое п 
пдржаваое Скупщтине града на кпјпј ће 
наведенп задужеое бити разнматранп. 

Шлан 9. 

Пдјељеое за финансије дужнп је пратити 
стаое задужеоа Града Дпбпј и мјесешнп 
извјещтавати Министарствп финансија п стаоу 
задужеоа Града Дпбпј. 

Шлан 10. 

У складу са шланпм 72. Закпна п задужеоу, 
дугу и гаранцијама Републике Српске, 
Пдјељеое за финансије дужнп је сашинити 
Извјещтај п стаоу дуга и гаранцијама Града 
Дпбпј, кпји ће бити пбјављен у „Службенпм 
гласнику РС“. 

 

IV ПДГПВПРНПСТ ЗА ПРИМЈЕНУ УПУТСТВА 

За надзпр за примјену пвпг Упутства 
пдгпвпран је нашелник Пдјељеоа за финансије. 
За благпвремену и правилну примјену 
пдредби пвпг Упутства пдгпвпрни су 
службеници Пдјељеоа за финансије Града 
Дпбпј. 

 

V ПРИЛПЗИ 

Саставни дип пвпг упутства шине: 

 Извјещтај п утрпщку средстава за 
кприснике бучета Града Дпбпј и 

 Пбразац гпдищоег извјещтаја п 
мпнитпрингу бучетских кприсника 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

Пвп Упутствп ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа  у „Службенпм гласнику Града 
Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДПБПЈ 

Брпј: 02-022-708/13.         ГРАДПНАШЕЛНИК 
Дпбпј, 12.07.2013.       Пбрен Петрпвић, с.р
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ПРИЛПГ 1. 

 

 
Извјещтај п утрпщку средстава 

за кприснике бучета 
Града Дпбпј 

 

 
 

УВПДНЕ 
ПДРЕДБЕ 

 
 Пснпв правдаоа утрпщених средстава(назив услуге, реализпване 
активнпсти) 
 Закпнски пснпв, пднпснп припадајућу пдредбу нпрмативнпг акта пп 
кпјпј прганизација има правп на финансираое кпнкретне активнпсти из 
бучетских средстава 
 Временски перипд за кпји се правдају средства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСХПДИ 

 Спецификација утрпщених средстава 
 

БРПЈ  КПНТА ППИС АКТИВНПСТИ ИЗНПС 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

УКУПНП  

 
 Укпликп је активнпст дјелимишнп финансирана из бучетских 
средстава, у наппмени назнашити укупну вриједнпст активнпсти, а у 
табеларни преглед укљушити самп дип кпји је финансиран из бучета Града 
Дпбпј 
 Навести да ли су предметне активнпсти планиране за припадајућу 
гпдину (навести укпликп ппстпји плански акт дугпрпшнпг или краткпрпшнпг 
карактера).Укпликп прганизација не ппсједује наведени акт, навести 
планирани изнпс из бучетскпг захтјева 
 

 
 
 
ПРИЛПЗИ 

 
 Свака наведена активнпст треба бити пправдана кппијпм 
финансијскпг дпкумента или другпг дпкумента кпји је пснпв за исплату исте 
(рашун, угпвпр, пвјерени спискпви, листе, и сл) 
 Наведене дпкументе прилпжити уз извјещтај п правдаоу средстава и 
таксативнп их набрпјити 
 

 

 

Брпј:                                                                              Пптпис рукпвпдипца прганизације 

Датум:                                       М.П.                              __________________________ 

                                                                                                          (Име и презиме)                          
  



Страна 410  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРПЈ 7 

 

 

ПРИЛПГ 2. 

 

 

Наппмена: Гпдищои извјещтај п мпнитпрингу кприсника бучета Града Дпбпј дпставља 
се Градпнашелнику Града Дпбпј. На пснпву налаза у ппменутпм извјещтају Одјељеое за 
финансије ће ппсебним актпм извјестити припадајуће бучетске кприснике п мјерама и 
активнпстима кпје требају предузети на птклаоаоу кпнстатпваних недпстатака. 
 

 

ГПДИЩОИ ИЗВЈЕЩТАЈ  
П МПНИТПРИНГУ  КПРИСНИКА БУЧЕТА 

 ГРАДА ДПБПЈ 

ЗА ______ГПДИНУ 

 

 

 

УВПДНЕ ПДРЕДБЕ 

 

 
 Навести ппдатке п кприсницима кпји 

ппдлијежу мпнитпрингу и  примјеоеним 
техникама надгледаоа 

 

 

 

 

ПЛАНИРАОЕ БУЧЕТА 

 
 Пцијенити ажурнпст бучетских кприсника у 

дпмену планираоа прихпда и расхпда, 
пднпснп, пцијенити кпмплетнпст и пптпунпст 
бучетских захтјева и ппщтпваое бучетскпг 
календара 

 

 

 

ИЗВРЩЕОЕ БУЧЕТА 

 
 Пцијенити систем ппщтпваоа пдредби 

Упутства п кпнтрпли бучетске пптрпщое, у 
дпмену правдаоа утрпщених средстава, 
прпписаних шланпм 7. ппменутпг  Упутства 

 

 

 

ИЗВЈЕЩТАВАОЕ 

 

 
 Пцијенити систем кпнсплидпваоа (за 

кприснике бучета шији извјещтаји улазе у 
финансијске извјещтаје Града Дпбпј) 

 

 

ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

 
 Закљушци и преппруке за наредну гпдину са 

преппрукама бучетским кприсницима 
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203. 

На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј 101/04, 42/05 и 118/05) и 
шлана 70. Статута Града Дпбпј („Службени 
гласник Града Дпбпј“ брпј: 9/12), 
Градпнашелник  Града Дпбпј дпнпси: 

У П У Т С Т В П 
П ПРАЋЕОУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЈАВНИХ НАБАВКИ 

I ППЩТЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 1. 

Пвим Упутствпм дефинищу се 
активнпсти праћеоа реализације ппступака 
јавних набавки Града Дпбпј. 

Шлан 2. 

Ппд прпцеспм реализације ппступака 
јавних набавки ппдразумијева се прпцес 
кпји ппшиое иницираоем набавке, а 
заврщава плаћаоем, пднпснп, 
евидентираоем набављених рпба и услуга 
или изведених радпва.  

II АКТИВНПСТИ ПРАЋЕОА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ 

Шлан 3. 

Активнпсти праћеоа прпцеса 
реализације јавних набавки прпвпде 
референти испред Пдјељеоа кпја су 
иницирала ппступак набавке. За свпј рад 
пдгпвпрни су Градпнашелнику Града Дпбпј. 

Шлан 4. 

Ппступак праћеоа реализације јавних 
набавки састпји се из сљедећих ппступака: 

Прпвјера распплпживпсти бучетских 
средстава прије ппкретаоа ппступка 
кпнкретне набавке 

Прпвјера пптпунпсти, садржајнпсти и 
адекватнпсти предмјера радпва/изврщених 
прпцјена(рпбе и услуге) прије иницираоа 
ппступка набавке1 

                                                           
1

Провјера у смислу горе наведеног 

подразумијева провјеру лица које покреће 

набавку, односно контролише поступак 

реализације конкретне набавке, али оставља 

могућност да у случају неадекватне стручне 

спреме за утврђивање адекватности наведеног 

Праћеое ппступка увпђеоа извпђаша у 
ппсап, праћеое рпкпва изврщеоа 
угпвпрених набавки и извјещтаваое за 
слушајеве неппщтпваоа угпвпрних 
клаузула. 

Впђеое евиденције јавних набавки 
према предметима, са сљедећим 
елементима: 

 

                                                                                    
предмјера, наведено лице, тражи стручно 

мишљење другог лица. 
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Референт задужен за праћеое јавних набавки дужан је да впди евиденцију предмета јавних набавки у електрпнскпм пблику. Све дпкументе 
наведене у евиденцији(захтјев, угпвпр, фактуре, извјещтај надзпрнпг пргана, записнике и сл.) дужан је дпкументпвати и архивирати. 

                                                           
2 За извођење радова 

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕОА ПРПЦЕСА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

 

р
.б 

 

 

врста 
набавке 

 

ппис набавке 

и прпцијеоена 
вриједнпст 

 

 

 

план 

 

 

вријед
нпст 

набав
ке 

 

 

угпвп
р 

 

 

плаћаоа 

 

 

извјещтај 
надзпрнпг пргана

2
 

 

 

наппмена 

  

 

 

 

рпбе,
радпви 
или услуге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ппис активнпсти  

кпнкретне 
набавке уз навпђеое 
прпцијеоене 
вриједнпсти набавке 

 

да ли је 
кпнкретна 
набавка 
садржана у 
гпдищоим 
планпвима/пр
пграмима 
припадајућих 
пдјељеоа 

 

 

 

 

угпвпр
ена 
вриједнпст 
набавке 

 

 

 

 

брпј 
угпвпра 

 

 

ппдаци п 
изврщеним 
плаћаоима за 
кпнкретну набавку 
са прецизнп 
наведеним 
ппдацима п датуму, 
брпју и изнпсу на 
кпји гласи фактура 

 

 

брпј извјещтаја, 
ппдаци п степену 
реализације угпвпрених 
радпва 

 

 

 

 

 

предузете мјере за слушајеве 
нереализпваних или дјелимишнп 
реализпваних набавки 
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III ИЗВЈЕЩТАВАОЕ 

Шлан 5. 

Референт за ппслпве праћеоа реализације 
јавних набавки дужан је пп заврщетку свакпг 
ппступка извијестити Щефа Службе за јавне 
набавке п заврщенпм ппступку набавке.  

За слушајеве ванредних набавки, пднпснп, 
набавке кпје нису садржане Планпм или 
Прпгрампм припадајућег пдјељеоа 
Административне службе Града Дпбпј, 
референт за праћеое реализације јавних 
набавки дужан је пбавијестити нашелника 
пдјељеоа, накпн шега ће надлежнп пдјељеое 
за припадајући план или прпграм изврщити 
измјене и дппуне у складу са шланпм 28. и 33. 
Статута Града Дпбпј. 

У изузетним слушајевима, кпји 
ппдразумијевају реализацију активнпсти 
набавки кпје пп кплишини, врсти и вриједнпсти 
нису у складу са угпвпрпм, дјелимишну 
реализацију или у пптпунпсти нереализпван 
прпцес јавне набавке а за исти је закљушен 
угпвпр, референт за праћеое реализације 
набавки дужан је п тпме извијестити 
нашелника надлежнпг пдјељеоа и Щефа 
Службе за јавне набавке. 

На крају гпдине, референт за праћеое 
реализације јавних набавки сашиоава 
Гпдищои извјещтај п реализпваним 
набавкама, са свим елементима кпји шине 
евиденцију праћеоа реализације јавних 
набавки уз дпдатне наппмене п свим 
ванредним активнпстима из пве пбласти, а 
кпје се тишу гпдине кпја је предмет 
извјещтаваоа. 

 

IV ПДГПВПРНПСТ ЗА ПРИМЈЕНУ УПУТСТВА 

 

За надзпр за примјену пвпг Упутства 
пдгпвпрни су нашелници надлежних пдјељеоа 
Административне службе Града Дпбпј. 

За благпвремену и правилну примјену 
пдредби пвпг упутства пдгпвпрни су 
службеници за праћеое реализације јавних 
набавки у припадајућим пдјељеоима 
Административне службе Града Дпбпј. 

 

 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

Пвп Упутствп ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града 
Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДПБПЈ 

Брпј: 02-022-607/13.         ГРАДПНАШЕЛНИК 
Дпбпј, 19.06.2013.       Пбрен Петрпвић, с.р. 

204. 

На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана 
70. Статута Града Дпбпј („Службени гласник 
Града Дпбпј“ брпј: 9/12), Градпнашелник  Града 
Дпбпј дпнпси: 

У П У Т С Т В П 
П НАДЗПРУ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИПНПГ 

ПДРЖАВАОА ЛПКАЛНИХ ПУТЕВА 

I ППЩТЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 1. 

Пвим Упутствпм уређују се активнпсти 
надзпра за радпве на текућем и 
инвестиципнпм пдржаваоу лпкалних путева 
на ппдрушју Града Дпбпј. Лпкални путеви на  
ппдрушју Града Дпбпј груписани су у щест 
теритпријалних цјелина: Пзрен, Требава, 
Вушијак, Кроин 1, Кроин 2 и ппвратнишка 
насеља 

Шлан 2. 

Радпвима на текућем пдржаваоу 
лпкалних путева у смислу пвпг Упутства 
ппдразумијевају се активнпсти кпје се 
предузимају на путнпј мрежи, или ппјединим 
дипницама пута с циљем да се пшува, пбнпви 
или ппбпљща оегпвп стаое, а да се при тпме 
оегпве пснпвне карактеристике не мијеоају. 

Шлан 3. 

Радпвима на инвестиципнпм пдржаваоу 
лпкалних путева у смислу пвпг Упутства 
ппдразумијевају се активнпсти: 

Рекпнструкције на путнпј мрежи кпјима се 
израђују 3  или мијеоају кпнструктивни 
елементи пута, ппвећава оегпва нпсивпст, 
щирина  и 

                                                           
3
 Израда тампон слоја 
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Санаципне активнпсти на пщтећеним 
путним правцима/дипницама кпје мијеоају 
пснпвне карактеристике пута, пднпснп, враћају 
га у првпбитнп стаое прије пщтећеоа. 

Шлан 4. 

Надзпрни прган је правнп или физишкп 
лице пдгпварајуће струшне спреме кпје пбавља 
надзпр над изведеним радпвима. 

II НАДЗПР НАД ПДРЖАВАОЕМ 
ЛПКАЛНИХ ПУТЕВА 

Шлан 5. 

Ппслпви текућег пдржаваоа лпкалних 
путева, у смислу шлана 2. пвпг Упутства 
ппдразумијевају: 

Шищћеое кплпвпза и пбрезиваое 
вегетације у сврху пбезбјеђиваоа пдгпварајуће 
прегледнпсти пута 

Насипаое путних дипница и крпљеое 
ударних рупа 

Ппправке банкина 

Пстале активнпсти на текућем пдржаваоу 
у складу са шланпм 2. пвпг Упутства 

Шлан 6. 

Ппслпви инвестиципнпг пдржаваоа у 
смислу шлана 3. пвпг Упутства ппдразумијевају: 

Рекпнструкцију путних дипница 
прпвпђеоем сљедећих активнпсти: израда 
тамппн слпја дп фазе асфалта, прпщиреое 
пута, јашаое оегпве нпсивпсти, кап и пстале 
активнпсти кпјим се мијеоају пснпвне 
карактеристике пута а кпје се извпде  с циљем 
ппвећаоа безбједнпсти сапбраћаја, ппвећаоу 
прппусне мпћи пута и сл. 

Санација пщтећених путева усљед 
прирпдних катастрпфа, трајних пщтећеоа кпја 
изискују пптпуну рекпнструкцију пута, кпјпм се 
мјеоају пснпвне карактеристике пута, 
пднпснп, исти се враћа у првпбитнп стаое 
прије пщтећеоа 

Пстале активнпсти инвестиципнпг 
пдржаваоа кпје су у складу са шланпм 3. пвпг 
Упутства. 

Шлан 7. 

Задаци надзпрнпг пргана у смислу шлана 2. 
и 3. пвпг Упутства ппдразумијевају прпвпђеое 
сљедећих активнпсти: 

Ппступак увпђеоа извпђаша радпва у 
ппсап 

Ппступак праћеоа извпђеоа радпва на 
пдржаваоу лпкалних путева, у смислу 
прпвјере пбима и кплишине изведених радпва 
и усклађенпсти истих са угпвпрпм,  

Унпспм у грађевинску коигу и дневник, 
детаљан ппис изведених радпва  

Израда извјещтаја п пбављенпм надзпру 
кпји треба да садржи сљедеће елементе: 
пснпвне ппдатке и акт п именпваоу надзпрнпг 
пргана, пснпвне ппдатке п инвеститпру и 
извпђашу радпва, брпј угпвпра, перипд 
извјещтаваоа, путну дипницу на кпјпј су 
изведени радпви( идентификација дипнице 
пута у пквиру теритпријалне цјелине кпјпј иста 
припада са прецизираоем дужине и щирине 
пута (за радпве санације прецизнп навести 
кплишине извезенпг материјала и сл.), ппис и  
карактер изведених радпва, рпкпве за 
извпђеое радпва и датуме изведених радпва, 
вриједнпст изведених радпва, кап и сва 
евентуална пдступаоа пд угпвпрених клаузула 
уз навпђеое разлпга за исте, пптпис надзпрнпг 
пргана. Надзпрни прган дужан је у прилпгу 
извјещтаја п надзпру дпставити пратећу 
финансијску дпкументацију, грађевинску коигу 
и дневник.  

За слушајеве неппщтпваоа угпвпрних 
клаузула пд стране извпђаша радпва, Надзпрни 
прган дужан је да сппзнајпм наведених 
шиоеница п истим пбавијести Градпнашелника, 
кап и надлежнп пдјељеое кпје је инициралп 
ппступак набавке радпва. 

III ПДГПВПРНПСТ ЗА ПРИМЈЕНУ УПУТСТВА 

За надзпр за примјену пвпг Упутства, кап и 
предузимаое свих закпнпм дпзвпљених мјера 
какп би квалитет изведених радпва бип 
усклађен са угпвпрним клаузулама, пдгпвпрни 
су Надзпрни пргани, именпвани ппсебним 
актпм Градпнашелника Града Дпбпј. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

Пвп Упутствп ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града 
Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДПБПЈ 

Брпј: 02-022-609/13.         ГРАДПНАШЕЛНИК 
Дпбпј, 19.06.2013.       Пбрен Петрпвић, с.р. 
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205. 

На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана 
70. Статута Града Дпбпј („Службени гласник 
Града Дпбпј“ брпј: 9/12), Градпнашелник  Града 
Дпбпј дпнпси: 

У П У Т С Т В П 
П ИЗРАДИ И ПРАЋЕОУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПЛАНПВА И ПРПГРАМА ГРАДА ДПБПЈ 

I ППЩТЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 1. 

Пвим Упутствпм дефинищу се активнпсти 
гпдищоег планираоа пдјељеоа  АС Града 
Дпбпј и праћеоа реализације дпнесених 
планпва и прпграма. 

Шлан 2. 

Активнпсти израде  планпва и прпграма 
пдјељеоа АС Града Дпбпј ппдразумијевају 
прпвпђеое сљедећих активнпсти: 

Ппступак планираоа активнпсти 
(искуствени метпд, утицаји макрпекпнпмских 
ппказатеља, прпцјена) 

Прпвјера усклађенпсти плана/прпграма са 
ппзитивним закпнским прпписима 

Прпвјера распплпживпсти бучетских 
средстава 

Усаглащаваое приједлпга прпграма/плана 
са бучетпм 

Усаглащаваое приједлпга/плана са 
Планпм јавних набавки 

Скупщтинска прпцедура усвајаоа 
планпва/прпграма 

Шлан 3. 

Активнпсти реализације планпва и 
прпграма пдјељеоа АС Града Дпбпј 
ппдразумијевају: 

Ппступак кпнтинуиранпг праћеоа 
реализације планпва и прпграма и 
усклађенпсти трпщеоа бучетских средстава са 
припадајућим планпм/прпгрампм 

Ппступак гпдищоег извјещтаваоа п 
степену реализације планпва и прпграма 

Скупщтинска прпцедура усвајаоа 
извјещтаја п реализацији планпва/прпграма 

 

II ПЛАНПВИ И ПРПГРАМИ 

Шлан 4. 

Планпви и прпграми ппдразумијевају 
гпдищое планпве и прпграме пдјељеоа АС 
Града Дпбпј, кпји требају садржати сљедеће 
карактеристике: 

Дпвпљна аналитишнпст, активнпсти плана 
и прпграма састпје се из кпнкретних прпјеката 
или активнпсти. Укпликп је кпнкретан 
план/прпграм заснпван на пквирнпм мпделу 
планираоа према пбластима реализације, 
надлежнп пдјељеое дужнп је пп усвајаоу 
плана/прпграма сашинити приједлпг 
пперативнпг плана/прпграма активнпсти, кпји 
дпнпси Градпнашелник 

Исказана вриједнпст, уз испуоене услпве 
из претхпднпг става, свака активнпст треба 
бити изражена и вриједнпснп. 

Усклађенпст са 
средопрпшним/дугпрпшним планпвима, 

Усклађенпст са ппзитивним закпнским 
прпписима, 

Усклађенпст са бучетпм и уппредивпст са 
бучетпм 

Шлан 5. 

Планпви и прпграми ппдлијежу измјенама, 
пднпснп, у слушајевима измјене 
бучета/кпнкретне бучетске ппзиције, 
пдјељеое је дужнп приступити изради измјена 
и дппуна плана/прпграма и ппнпвнпм 
прпвпђеоу активнпсти из шлана 2. пвпг 
Упутства. 

 

III ИЗВЈЕЩТАВАОЕ 

Шлан 6. 

Пдјељеоа АС Града Дпбпј дужна су на 
крају гпдине сашинити Извјещтаје п 
реализацији планпва/прпграма, кпји требају 
садржати сљедеће карактеристике: 

Дпвпљна аналитишнпст, извјещтаји п 
реализацији планпва/прпграма требају 
садржати дпвпљан степен аналитишнпсти и 
директне уппредивпсти са планпм/прпгрампм 

Исказана вриједнпст, уз испуоене услпве 
из претхпднпг става, свака активнпст треба 
бити изражена и вриједнпснп 
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Пбразлпжеоа за нереализпване 
активнпсти/реализпване активнпсти кпје нису 
у складу са прпгрампм/планпм 

 

IV МПНИТПРИНГ 

Шлан 7. 

Нашелници пдјељеоа дужни су 
спрпвпдити кпнтинуирану кпнтрплу 
реализације планпва и прпграма и п тпме 
перипдишнп извјещтавати Градпнашелника. 

 

V ПДГПВПРНПСТ ЗА ПРИМЈЕНУ УПУТСТВА 

За надзпр за примјену пвпг Упутства 
пдгпвпрни су нашелници надлежних пдјељеоа 
АС Града Дпбпј. За благпвремену и правилну 
примјену пдредби пвпг Упутства пдгпвпрни су 
службеници у припадајућим пдјељеоима 
Административне службе Града Дпбпј. 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

Пвп Упутствп ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града 
Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДПБПЈ 

Брпј: 02-022-610/13.         ГРАДПНАШЕЛНИК 
Дпбпј, 19.06.2013.       Пбрен Петрпвић, с.р. 

206. 

На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ брпј 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана 
70. Статута Града Дпбпј („Службени гласник 

Града Дпбпј“ брпј: 9/12), Градпнашелник  Града 
Дпбпј дпнпси: 

Н А Р Е Д Б У 
П ПБАВЕЗНПСТИ ПРИМЈЕНЕ УПУТСТВА П 

ИЗРАДИ И ПРАЋЕОУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПЛАНПВА И ПРПГРАМА ГРАДА ДПБПЈ 

Шлан 1. 

Нашелници Пдјељеоа АС Града Дпбпј 
дужни су се придржавати пдредби Упутства п 
изради и реализацији планпва и прпграма 
Града Дпбпј, примјеоујући сљедеће ппступке: 

Пбезбјеђеое благпвременпг сашиоаваоа 
планпва и прпграма у пквиру пдјељеоа 

Праћеое измјена бучета и прилагпђаваое 
планпва и прпграма истим 

Кпнтинуирани мпнитпринг изврщеоа 
прпграма/плана и детаљнп извјещтаваое 
надлежних пргана п истим 

Шлан 2. 

Нашелници пдјељеоа АС Града Дпбпј 
дужни су врщити стални мпнитпринг над 
примјенпм Упутства и п тпме перипдишнп 
извјещтавати Градпнашелника Града Дпбпј. 

Шлан 3. 

Пва Наредба ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм 
гласнику Града Дпбпј. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДПБПЈ 

Брпј: 02-022-608/13.         ГРАДПНАШЕЛНИК 
Дпбпј, 19.06.2013.       Пбрен Петрпвић, с.р. 
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III AKTИ СЕКРЕТАРА СКУПЩТИНЕ ГРАДА 

207. 

Накп сравнаваоа са извпрним текстпм 
утврђенп је да је у Ппслпвнику скупщтине 
града Дпбпј брпј: 01-013-92/13. пд 14.03.2013. 
гпдине („Сл. гласник града Дпбпј“, брпј: 2/13) 
приликпм щтампаоа „Службенпг гласника 
Града Дпбпј“, ушиоена щтампарска грещка, па 
на пснпву шлана 182. став 2. Ппслпвника 
Скупщтине града Дпбпј („Сл. гласник града 
Дпбпј“, брпј: 2/13), в.д. секретар Скупщтине 
града Дпбпј, пдпбрава 

И С П Р А В К У   Г Р Е Щ К Е 

У Ппслпвнику скупщтине града Дпбпј 
пбјављенпм у „Службенпм гласнику града 
Дпбпј“ брпј: 2/13 у шлану 198. умјестп „194“ 
треба да стпји „192“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-284/13.           В.Д. СЕКРЕТАР 
Дпбпј, 06.09.2013.   СКУПЩТИНЕ ППЩТИНЕ 
                                                Миленкп Иваншевић, 
                                                  дипл. правник, с.р. 
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172. Рјещеое п избпру замјеника 
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