
 
 

 

Број 5 

 

 

 

 

11. јуни 2014. 

 

Годишња претплата 100КМ 

Цијена једног примјерка 10 КМ 

Жиро – рачун КМ 5620050000157390 

НЛБ Развојна банка 

Врста прихода 729124 

Буџетска организација 9999999 

---Град Добој--- 

 
 

I АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

 

 На основу члана 30. закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 

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

Статута града Добој («Службени гласник 

gрада  Добој», број 9/12 i 3/14) , члана 

146.  Пословника Скупштине града Добој 

(«Службени гласник града Добој», број 

2/13 I 3/14), Скупштина града  Добој, на 

сједници одржаној дана 09. jуна 2014. 

године  д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај градског 

Штаба за ванредне ситуације 

Добој о проведеним активностима 

на превенцији, отклањању 

опасности и санирању посљедица 

елементарних непогода- поплаве у 

граду Добој за период од 14.-

31.05.2014. године. 

 

        2.   Овај закључак биће објављен у 

„Службеном гласнику града  Добој“. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-180/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 09.06.2014.г             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                           Есмин Махмутовић с.р. 

 
 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 33. Статута града Добој („Службени 

гласник града Добој“ број: 9/12 и 3/14) и члана 

146. Пословника Скупштине града Добој 

(„Службени гласник града Добој“ број: 2/13 и 

3/14), Скупштина града Добој, на сједници 

одржаној дана  09. јуна 2014.  године доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Прихвата се  Извјештај града 

Добој о поступању у ванредној 

ситуацији проузрокованој поплавом  

број :В-02-107/14 од 28.05.2014 

године који је достављен 

Републичком штабу за ванредне 

ситуације. 

 

2. Овај закључак  биће објављен  

у „Службеном гласнику града Добој“. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

Број: 01-013-184/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 09.06.2014. г            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                           Есмин Махмутовић с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ( „ Службени гласник 

Републике Српске, бр. 101/04, 42/05, 

118/08, 98/13 ), члана 33. Статута Града 

Добој ( „Службени гласник Града Добој 

бр. 09/12 ), и члана 146. Пословника 

Скупштине града Добој ( „Службени 

гласник града Добој, број 02/13 ), 

Скупштина града Добој на сједници 

одржаној дана 09. јуна 2014. године, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

о ангажовању новчаних средстава 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се ангажовање новчаних 

средстава у износу од   1.327.726,51 КМ 

на име проведених активности на 

превенцији, отклањању опасности и 

санирању последица елементарних 

непогода – поплаве у граду Добој, у 

складу са Извјештајем Штаба за 

вандредне ситуације. Средства се 

одобравају следећим предузећима: 

 

- Јосиповић ДОО у износу од 

493.543,91 КМ ( са ПДВ- ом ), на 

име изградње и утврђивања 

насипа, утовар, одвоз отпада и 

разгртање, утовар и превоз 

хуманитарне помоћи, рад боб кат 

– а на копању гробница; 

- Градска топлана АД, Добој у 

износу од 4.586,40 КМ ( са ПДВ – 

ом ), на име одвоза насипног 

материјала и одвоз кабастог 

отпада; 

- Каменолом ДОО – Карабеговац 

Липац у износу од 35.640,25 КМ ( 

са ПДВ – ом ), на име трошкова 

насипног материјала, разгртања на 

депонији; 

- Аутокомерц АД у износу од 

78.123,24 КМ ( са ПДВ – ом ), на 

име трошкова изградње и 

утврђивање насипа, утовар, одвоз 

отпада и смећа; 

- Прогрес АД у износу од 

138.405,01 КМ ( са ПДВ – ом ), на 

име трошкова изградње и 

утврђивања насипа, уклањање и 

одвоз отпада, радне снаге, 

трошкова сахране; 

- Трготранс ДОО у износу од 

51.263,55 КМ ( са ПДВ – ом ), на 

име трошкова изградње и 

утврђивања насипа, утовар, одвоз 

отпада и смећа; 

- Риал Шпед ДОО у износу од 

276.336,85 КМ ( са ПДВ – ом ), на 

име трошкова изградње и 

утврђивања насипа, утовар, превоз 

и разгртање; 

- Геокоп ДОО у износу од 

41.567,48 КМ ( са ПДВ – ом ), на 

име трошкова горива; 

- Ђурковић ДОО у износу од 

106.549,60 КМ ( са ПДВ – ом ), на 

име трошкова изградње и 

утврђивања насипа, утовар, одвоз 

отпада и разгртање, превоз и 

истовар хуманитарне помоћи; 

- Бреза ДОО у износу од 39.073,32 

КМ ( са ПДВ – ом ), на име 

трошкова утовара и одвоза смећа; 

- Дрвопрерада Ђурић ДОО у 

износу од 39.741,90 КМ ( са ПДВ 

– ом ), на име трошкова утовара и 

одвоза смећа; 

- Хифа ДОО у износу од 22.895,00 

КМ ( са ПДВ – ом ), на име 

трошкова горива и мазива; 

 

Члан 2. 

 

Наведене активности биће финансиране 

из средстава буџета града Добој, донација 

и помоћи.  
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Члан 3. 

 

Реализација ове Одлуке извршиће се 

уплатом на жиро рачун предузећа 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику града Добој“ 

 
                                                                                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-179/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 09.06.2014.г             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                           Есмин Махмутовић с.р. 

 

 

       На основу члана 22. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 121/12), 
члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 101/04, 
42/05,118/05 и 98/13) и члана 33. 
Статута градa Добој („Службени 
гласник града Добој“ број: 9/12 и 3/14), 
Скупштина града Добој на сједници 
одржаној   09. јуна  2014. године  
донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
o приступању изради Елабората о 

заштити 
од поплава на подручју ужег дијела 

Града Добој 
 

Члан 1. 
      Приступа се  изради Елабората о 
заштити од поплава на подручју ужег 
дијела Града Добој (у даљем тексту: 
Елаборат). 

 
Члан 2. 

 
Подручје за које се врши израда 
Елабората  обухвата ужи дио Града 
Добој.   
 

Члан 3. 
 

Елаборат треба да садржи: 
 

1. СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
ОД ВОДА И УРЕЂЕЊЕ 
ВОДЕНИХ РЕЖИМА НА 
ПОДРУЧЈУ УЖЕГ ДИЈЕЛА 
ГРАДА ДОБОЈА 

 
1.1. Заштитни системи од 

великих вода Града Добој – 
концепт заштите 

1.2. Опис постојећих заштитних 
сисема на подручју Града 
Добоја, 

1.3. Стање у области 
регулације и уређења 
водотока ријеке Босне на 
дијелу Града Добоја. 

1.4. Стање у области 
регулације и уређења 
водотока ушћа ријеке 
Спрече у Босну. 

 
2. ОПИС ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА ДОБОЈА У 1965, 2001 и 
2014.године  
2.1. Поплаве из 1965 године. 
2.2. Поплаве из 2001 године. 
2.3. Поплаве из 2014 године. 

 
3. ОПИС ПОТРЕБНИХ РАДОВА НА 

СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ ОД ВОДА 
ГРАДА ДОБОЈА НАКОН 
ПОПЛАВА У МАЈУ 2014 ГОДИНЕ. 

 
3.1. Приоритетни задаци 

заштите од поплава Града 
Добоја од ријеке Босне. 
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3.2. Заштита долина већих 
притока Босне на подручју 
Града Добоја, 

3.3. Заштита уских долина 
мањих водотока Лијешањ 
поток и сл. 

3.4. Заштита уских долина 
мањих водотока Орашки 
поток и сл. 

3.5. Заштита од поплава 
мјерама одводњавања 
унутрашњих вода. 

 
4. ПРИЈЕДЛОГ ПОТРЕБНИХ 

ПРОЈЕКАТА СА ПРОЦЈЕНОМ 
УЛАГАЊА У СИСТЕМЕ ЗА 
ЗАШТИТУ ОД ВОДА И 
УРЕЂЕЊЕ ВОДНИХ РЕЖИМА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈА. 
4.1. Заштита од вањских вода-

реконструкција насипа 
(хитне и интервентне 
мјере). 

4.2. Заштита од вањских вода-
реконструкција насипа 
(надвишење и осигурање 
стабилности). 

4.3. Заштита од вањских вода-
изградња нових насипа на 
небрањеним подручјима. 

4.4. Уређење водених режима, 
осигурање корита минор 
корита и регулација 
водотока. 

4.5. Заштита брањених 
подручја од брдских вода-
реконструкција и изградња 
ободних канала. 

4.6. Заштита од унутрашњих 
вода и одводња-
реконструкција и изградња 
нове каналске мреже и 
пумпних станица. 

 
5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА. 
 

5.1. Ургентне санационе мјере 
објекта за заштиту од 
штетног дјеловања вода на 
подручју Града Добоја. 

5.2. Краткорочне мјере 
реконструкције и доградње 
објекта за заштиту од 
штетног дјеловања вода на 
подручју ужег дијела Града 
Добоја. 

5.3. Модалитети финансирања. 
 

6. КОРИШТЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
7. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

7.1. Плавна површина из 1965 
године 

7.2. Плавна површина из 2001 
године, 

7.3. Плавна површина из 2014 
године. 

 
 

Члан 4.  
Рок израде Елабората  је један (1) 
мјесец од избора носиоца израде 
Елабората. 
 

Члан 5. 
Средства за израду Елабората 
обезбиједиће се из Буџета Града 
Добој.  
 

Члан 6. 
      Носилац израде Елабората  биће  
овлаштено правно лице а процедура 
избора биће проведена  у складу са 
Законом о јавним набавкама. 
                                                             

Члан 7. 
 
     Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења а биће објављена   у 
„Службеном гласнику града Добој“. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

Број: 01-013-181/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 09.06.2014.г             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                           Есмин Махмутовић с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

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

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

Добој („Службени гласник града Добој“ 

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

Скупштине града Добој („Службени 

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

Скупштина града Добој, на сједници 

одржаној дана  09. јуна 2014.  године 

доноси: 

 
О Д  Л У К У  

о ослобађању од плаћања закупнине за 

кориштење пословних простора, гаража и 

јавних површина у власништву Града 

Добој 

 

 
Члан 1. 

 

Град Добој поводом 

природниих непогода- катастрофалних 

поплава које су задесиле овај Град 

дана15.05.2014 године, ослобађа од 

обавезе плаћања закупнине све закупце 

који су у закупљеним просторима 

поплављени, а који су у вријеме поплава 

имали правно ваљан уговор о закупу за 

кориштење пословног простора, гараже 

или јавне површине са власником 

некретнина-закуподавцем Градом Добој. 

 

Члан 2. 

 

Ослобађање од обавезе из 

члана 1. ове одлуке се односи на мјесеце: 

мај, јуни и јули 2014 године на терет 

Буџта Града. 

Члан 3. 

 

Ослободити се  могу закупци 

који испуњавају услове из члана 1. ове 

одлуке и који су своје доспјеле обавезе 

настале до маја мјесеца 2014 године 

уредно измирили. 

 

 

 

Члан 4. 

 

Задужује се Јавно Предузеће 

„Дирекција за изградњу и развој града 

Добој“ да на основу ове одлуке, захтјева 

закупца и записника о утврђивању штете, 

односно евиденције о поплављеним 

пословним просторима, гаражама и јавним 

површинама (киосци, баште, излагање 

робе) сачини анексе уговора о закупу. 

 

Члан 5. 

 

Овлашћује се Градоначелник 

Града да након потписивања анекса 

уговора о закупу ангажовањем средстава 

из Буџета изврши плаћање износа по 

основу ослобађања из ове одлуке. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику града Добој“. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-182/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 09.06.2014. г            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                           Есмин Махмутовић с.р. 

 
 

 

 На основу члана 30.Закона о 

локалној самоуправи РС („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 4. и 24. Закона о 

административним таксама РС 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 100/11. 103/11, 67/13) и члана 33. 

Статута града Добој („Службени гласник  

града Добој“, број: 9/12, 3/14), 

Скупштина града Добој на сједници 

одржаној дана 09. jуна 2014. године  , д о 

н о с и 
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О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ГРАДСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о градским административним 

таксама („Службени гласник града 

Добој“,  број: 1/13, 8/13) у члану 15. став 

1. додаје се тачка 18, 19. и 20. које гласе: 

 

„18. Грађани за списе и радње у 

поступцима покренутим захтјевом за 

санирање штете настале на покретној и 

непокретној имовини, личним 

документима узроковане катастрофалном 

поплавом на подручју Града Добој. 

„19. Правна лица за списе и радње у 

поступцима покренутим захтјевом за 

санирање штете настале на покретној и 

непокретној имовини узроковане 

катастрофалном поплавом на подручју 

Града Добој. 

„20. Предузетници у поступку издавања 

увјерења, као и у поступку или 

привременог престанка рада или  трајног 

престанка рада радње – дјелатности, ако 

су поступци  покренути ради санирања 

штете узроковане катастрофалном 

поплавом на подручју Града Добој. 

 

Додаје се став 2. који гласи: 

Ослобађања предвиђена ставом 1. тачка 

18, 19. и 20.  вршит ће се до дана 

31.12.2014. године, а на основу 

евиденције о поплављеној имовини 

сачињена од стране надлежног одјељења 

Града Добој.“ 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се  у „Службеном 

гласнику града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-178/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 09.06.2014. г            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                           Есмин Махмутовић с.р. 

 

 

 

         На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 33. Статута Града 

Добој („Службени гласник града Добој“ 

број: 9/12 и 3/14), Скупштина града 

Добој, на сједници одржаној      09. јуна  

2014. године, донијела је   

 

ПРЕПОРУКУ 

 

Члан 1. 

 

         ПРЕДЛАЖЕ СЕ  Влади Републике 

Српске   да хитно покрене поступак 

измјене и допуне следећих прописа: 

 

             -  Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 124/11), те да се 

у истом предвиди могућност ослобађања 

физичких, правних лица и предузетника 

погођених елементарним непогодама - 

поплавама  од плаћања комуналних 

накнада.  

 

            -  Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 40/13), те да се у истом 

предвиди могућност ослобађања од 

плаћања накнаде за уређење грађевинског 

земљишта и ренте, лица чији су стамбени 

објекти поплављени у елементарној 

непогоди - поплави и не могу се 

оспособити за становање и олакшице за 

инвеститоре који ће се бавити 

производним дјелатностима у 

поплављеним подручјима. 
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           - Закона о порезу на непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 110/08 и 118/09), те да се у истом 

предвиди могућност пореских олакшица 

власницима привредних, пословних, 

стамбених објеката и гаража у 

поплављеним подручјима.  

 

 

Члан 2. 

 

       Ова препорука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном 

гласнику града Добој“. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-183/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 09.06.2014.г             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                           Есмин Махмутовић с.р. 
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О Д Л У КA  о ангажовању новчаних средстава…………………………………………..2 
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Оснивач и издавач листа „Службени гласник града Добој“, тел. (053) 242-153, факс (053) 

242-258.  

„Службени гласник града Добој“ излази по потреби, на српском језику, ћириличним 

писмом, ијекавског изговора у тиражу око 100 примјерака. Одговорни уредник Миленко 

Иванчевић. Редакцијски одбор: Миленко Иванчевић и Славојка Сегдар. 

Рјешењем Министарства информисања Републике Српске, број 01-213/96 од 5.јуна 1996. 

године, Јавно гласило „Службени гласник града Добој“ је уписан у Регистар јавних гласила 

под редним бројем 143. 

 

 

Штампа  Стручна служба Скупштине града Добој 


