
 

 
 

Брпј 6. 03. јул 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

132. 

На пснпву шлана 33. и 69. Статута града  
Дпбпј („ Службени гласник града Дпбпј „брпј 
9/12), шлана 136. и шлана 146. Ппслпвника 
Скупщтине града Дпбпј („Службени гласник 
града Дпбпј„ брпј 2/13), Скупщтина града Дпбпј 
на сједници пдржанпј дана 27 јуна 2013. 
гпдине, д п н п с и 

З А К Љ У Ш А К 

1. Усваја се Извјещтај п ревизији 
кпнсплидпваних финансијских извјещтаја за 
кприснике бучета Града Дпбпј за 2012.гпдину. 

2. Саставни дип закљушка шини Извјещтај п 
ревизији кпнсплидпваних финансијских 
извјещтаја за кприснике бучета Града Дпбпј за 
2012.гпдину. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-238/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

133. 

На пснпву шлана 14. Закпна п бучетскпм 
систему Републике Српске ( „Службени гласник 
Републике Српске„ брпј: 121/12.), 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 
27. јуна 2013. гпдине, дпнијела је: 

ПДЛУКУ 
П ППКРИЋУ БУЧЕТСКПГ ДЕФИЦИТА 

ИСКАЗАНПГ ПП ПБРАШУНУ БУЧЕТА ГРАДА 
ДПБПЈ ЗА 2012. ГПДИНУ 

Шлан 1. 

Пдпбрава се ппкриће бучетскпг дефицита 
исказанпг пп пбрашуну Бучета Града Дпбпј за 
2012. гпдину у изнпсу пд 6.715.781,00 КМ. 

Шлан 2. 

Ппкриће исказанпг бучетскпг дефицита у 
изнпсу пд 6.715.781,00 КМ ће бити изврщенп 
на следећи нашин: 

- кредитним задужеоем у изнпсу пд 
2.000.000,00 КМ у 2013. гпдини, 

- смаоеоем текуће бучетске пптрпщое 
и смаоеоем издатака за нефи-
нансијску импвину у изнпсу 
2.715.781,00 КМ у 2013. гпдини, 

- смаоеоем текуће бучетске пптрпщое 
и смаоеоем издатака за нефи-
нансијску импвину у изнпсу 
2.000.000,00 КМ у 2014. гпдини. 

Шлан 3 

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

СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-235/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

134. 

На пснпву шлана 22. ташка 1.  Закпна п 
защтит и спасаваоу у ванредним ситуацијама  
(„Службени гласник Републике Српске“ брпј 
121/12.)  и шлана 33.ташка 10.Статута града 
Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј“ брпј 
9/12 Скупщтина градаДпбпј, на сједници 
пдржанпј дана  27. јуна  2013. гпдине, дпнијела 
је 

ПДЛУКУ 
П ПРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИПНИСАОУ 

ЦИВИЛНЕ ЗАЩТИТЕ У СИСТЕМУ ЗАЩТИТЕ 
И СПАСАВАОА НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА 

ДПБПЈ 

ППЩТЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 1. 

Пвпм Пдлукпм регулище се прганизација и 
функципнисаое цивилне защтите на 
теритприји града Дпбпј; дужнпст градских 
пргана у защтити и спасаваоу и изради 
Прпцјене угрпженпсти и плана защтите и 
спасаваоа пд елементарних неппгпда и других 
несрећа; именпваое щтаба за ванредне 
ситуације и ппвјереника защтите и спасаваоа у 
насељеним мјестима;фпрмираое јединица 
цивилне защтите ппщте и специјализпване 
намјене;пдређиваое псппспбљених правних 
лица за защтиту и спасаваое;финансираое и 
друга питаоа из пбласти цивилне защтите. 

Субјекти и снаге защтите и спасаваоа на 
теритприји града Дпбпј 

Шлан 2. 

1. Скупщтина града; 

2. Градпнашелник; 

3. Градска управа и оени пргани; 

4. Привредна друщтва и друга правна лица 
кпја пбављају дјелатнпст пд знашаја за защтиту 
и спасаваое; 

5. Грађани и удружеоа грађана и друге 
прганизације. 

 

Субјекти из предхпднпг става, у пквиру 
свпјих надлежнпсти, права и пбавеза, 
пбезбеђују изградоу јединственпг система 
защтите и спасаваоа на теритприји града, у 
складу са закпнпм и другим прпписима, 
Статутпм града Дпбпј, пднпснп свпјим 
интерним актима и пвпм Пдлукпм. 

Дужнпсти-надлежнпсти града Дпбпј 

Скупштина града 

Шлан 3. 

У пствариваоу свпје улпге у систему 
защтите и спасаваоа станпвнищтва и 
материјалних дпбара на теритприји града 
Дпбпј и пдредби Закпна п защтитин и 
спасаваоу у ванредним ситуацијама,(у даљем 
тексту: Закпн) Скупщтина града Дпбпј врщи 
следеће ппслпве: 

- дпнпси Пдлуку п прганизацији и 
функципнисаоу цивилне защтите у 
пбласти защтите и спасаваоа на 
теритприји града Дпбпј и пбезбеђује 
оенп спрпвпђеое у складу са 
јединственим системпм защтите и 
спасаваоа на теритприји Републике; 

- дпнпси  прпграм развпја цивилне 
защтите у пбласти защтите и 
спасаваоа;  

- планира и утврђује извпре 
финансираоа за развпј,изградоу и 
изврщаваое задатака защтите и 
спасаваоа и развпј цивилне защтите и 
спрпвпђеоа мера и задатака цивилне 
защтите на теритприји града Дпбпј; 

- дпнпси  пдлуку п фпрмираоу Градскпг 
щтаба за ванредне ситуације; 

- дпнпси прпцјену угрпженпсти пд 
елементарних неппгпда и других 
несрећа; 

- разматра стаое у пбласти защтите и 
спасаваоа; 

- дпнпси пдлуку п пдређиваоу лпкације 
за унищтаваое НУС-а и мина на 
приједлпг надлежне прганизаципне 
јединице циилне защтите града уз 
кпнсултације са Управпм цивилне 
защтите Републике Српске; 

- врщи и друге ппслпве из пбласти 
защтите и спасаваоа. 
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Градпначелник града 

Шлан 4. 

- стара се п спрпвпђеоу Закпна и других 
прпписа из пбласти защтите и 
спасаваоа; 

- пбавља функцију кпманданта Градскпг 
щтаба за ванредне ситуације и 
рукпвпди оегпвим радпм; 

- именује щтаб за ванредне ситуације и 
пснива јединице и тимпве цивилне 
защтите; 

- дпнпси пдлуку п прпглащеоу ванредне 
ситуације у града Дпбпј; 

- рукпвпди защтитпм и спасаваоем и 
наређује мере утврђене Закпнпм и 
другим прпписима; 

- усмерава и усклађује рад градских 
пргана и правних лица шији је град 
Дпбпј  псниваш у спрпвпђеоу мера 
защтите и спасаваоа; 

- усваја План защтите и спасаваоа пд 
елеметарних неппгпда и других 
несрећа; 

- управља системпм цивилне защтите у 
пбласти защтите и спасаваоа; 

- предлаже прпцјену угрпженпсти пд 
елементарне и друге несреће; 

- именује и разрјещава кпмандире 
јединица и тимпва цивилне защтите и 
ппвјеренике защтите и спасаваоа; 

- дпнпси гпдищои план пбуке и 
псппспбљаваоа щтаба за ванредне 
ситуације, јединица и тимпва цивилне 
защтите и ппвјереника защтите и 
спасаваоа у складу са Планпм пбуке и 
псппспбљаваоа снага за защтиту и 
спасаваое у Републици; 

- наређује ппступаое пп плану 
приправнпсти; 

- наређује мпбилизацију и упптребу 
снага и средстава за защтити и 
спасаваоу; 

- наређује узбуоиваое; 
- наређује евакуацију и пбезбеђује 

ресурсе неппхпдне за хитан смјещтај у 
слушају елеметарне неппгпде и друге 
несреће; 

- дпнпси пдлуку кпјпм пдређује 
привредна друщтва и друга правна 
лица кпја су пбавезна  ппступати у 
складу са шланпм 23. Закпна; 

- дпнпси пдлуку п фпрмираоу кпмисије 
за прпцјену щте прпузрпкпване 
елементарнпм неппгпдпм и другпм 
несрећпм; 

- ппднпси извјещтај Скупщтини града п 
стаоу у пбласти защтите и спасаваоа; 

- закљушује угпвпре п изврщаваоу 
задатака цивилне защтите у пбласти 
защтите и спасаваоа; 

- дпдпси пдлуку п упућиваоу ппмпћи 
сусједним и другим јединицама 
лпкалне сампуправе кпје су ппгпђене 
елементарнпм неппгпдпм и другпм 
несрећпм; 

- изврщава наредбе Републишкпг щтаба 
за ванредне ситуације; 

- пстварује сарадоу са Управпм цивилне 
защтите и нашелницима сусједних и 
других  јединица лпкалне сампуправе 
пп питаоу пд знашајнпг интереса за 
защтиту и спасаваое и 

- пбезбеђује прганизаципне,кадрпвске и 
материјалне услпве за рад надлежне 
прганизаципне јединице цивилне 
защтите града Дпбпј, 

- врщи и друге ппслпве из пбласти 
защтите и спасаваоа. 

Органи административне службе Града 

Шлан 5. 

Пргани административне службе Града  у 
пквиру свпјих надлежнпсти у систему защтите 
и спасаваоа пбављају следеће ппслпве и 
задатке: 

- прате стаое у вези са защтитпм и 
спасаваоем у ванредним ситуацијама 
и предузимају мјере за защтиту и 
спасаваое; 

- ушествују у изради Прпцене 
угрпженпсти теритприје града Дпбпј; 

- израђују ппједине дијелпве Плана 
защтите и спасаваоа пд елементарне 
неппгпде и друге несреће,  

- ушествују у припремама и извпђеоу 
привременпг премијещтаоа и 
евакуације станпвнищтва; 

- ушествују у припремама и спрпвпђеоа 
збриоаваоа угрпженпг станпвнищтва; 

- старају се пкп пбезбеђеоа неппхпдних 
средстава за рад Градскпг щтаба за 
ванредне ситуације; 

- врще ппслпве урбанистишких мјера 
защтите и спасаваоа; 
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- набављају и пдржавају средства за 

узбуоиваое у пквиру система јавнпг 
узбуоиваоа у Републици 
Српскпј,ушествују у изради студије 
ппкривенпсти система јавнпг 
узбуоиваоа за теритприју јединице 
лпкалне сампуправе; 

- старају се п пбезбеђеоу 
телекпмуникаципне и инфпрмаципне 
ппдрщке за пптребе защтите и 
спасаваоа; 

- прганизују набавку средстава за лишну 
и кплективну защтиту и впде 
евиденцију п истпј ; 

- дају пптребне ппдатке за прганизпваое 
и фпрмираое јединица цивилне 
защтите ппщте намене; 

- пстварују сарадоу са прганизаципнпм 
јединицпм цивилне защтите града 
Дпбпј; 

- пбављају и друге ппслпве защтите и 
спасаваоа.  

Надлежнпсти прганизаципне јединице 
цивилне заштите града  

Шлан 6. 

Струшне,пперативне,планске и 
прганизаципне ппслпве зщтите и спасаваоа у 
ванредним ситуацијама за град Дпбпј врщиће  
надлежни прган  Градске управе у шијем 
саставу су ппслпви защтите и спасаваоа пд 
елеметарних неппгпда и дргих већих несрећа  
(у даљем тексту  надлежна прганизаципна 
јединица цивилне защтите ). 

Надлежна прганнизаципна јединица 
цивилне защтите врщи следеће ппслпве: 

- пбавља струшнп административне и 
технишке ппслпве за пптребе Штаба за 
ванредне ситуације; 

- нпсилац је активнпсти на изради 
Прпцене угрпженпсти пд елеметарне 
неппгпде и друге несреће града Дпбпј; 

- нпсилац је активнпсти на изради Плана 
защтите и спасаваоа пд елементарне 
неппгпде и друге несреће; 

- нпсилац је активнпсти на изради  
пдлуке п прганизацији и 
функципнисаоа цивилне защтите у 
систему защтите и спасаваоу; 

- прганизује, прати и реализује пбуку 
грађана из пбласти лишне, узајамне и 
кплективне защтите у сарадои са 

щтабпм за ванредне ситуације града 
Дпбпј; 

- прганизује, прати реализацију пбуке 
снага цивилне защтите у сарадои са 
щтабпм за ванредне ситуације града 
Дпбпј; 

- прганизује и кппрдинира спрпвпђеое 
мјера и задатака цивилне защтите у 
пбласти защтите и спасаваоа; 

- врщи кппрдинацију дјелпваоа 
субјеката пд знашаја за защтиту и 
спасаваое у слушају елементарне 
неппгпде и друге несреће у  граду, 

- предлаже гпдищои план пбуке и 
псппспбљаваоа  щтаба за вандредне 
ситуације, јединица и тимпва цивилне 
защтите и ппвјереника защтите и 
спасаваоа, 

- предлаже прпграм сампсталних вјежби 
и израду елабпрата за извпђеое 
вјежби защтите и спасаваоа, пргана 
управе, привредних друщтава и других 
правних лица, 

- впди евиденцију припадника цивилне 
защтите и врщи оихпвп 
расппређиваое у јединице и тимпве 
цивилне защтите и ппвјереника 
защтите и спащаваоа у сарадои са 
щтабпм за вандредне ситуације града, 

- впди евиденцију материјалнп-
технишких средстава грађана, 
привредних друщтава и других правних 
лица и служби кпја се мпгу ставити у 
функцију цивилне защтите, 

- ушествује у набавци средстава и ппреме 
за защтиту и спасаваое за пптребе 
јединица и тимпва цивилне защтите и 
грађана и впди бригу п оихпвпј 
исправнпсти , шуваоу и упптреби, 

- даје струшна упуства грађанима, 
привредним друщтвима и другим 
правним лицима пп питаоима защтите 
и спасаваоа, 

- инфпрмище јавнпст п ппаснпстима пд 
елементарне неппгпде и друге несреће 
и мјерама и задацима защтите и 
спасаваоа, 

- ппднпси извјещтаје и инфпрмације 
Градпнашелнику и Управи цивилне 
защтите, 

- впди прпписну базу ппдатака и друге 
евиденције и 
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- врщи и друге ппслпве из пбласти 

защтите и спасаваоа. 

Градски штаб за ванредне ситуације 

Шлан 7. 

Пбједиоаваое , кппрдинацију и 
рукпвпђеое снагама за защтиту и спасаваое, 
јединицама цивилне защтите кпје фпрмира 
град Дпбпј и активнпстима кпје се предузимају 
у защтити и спасаваоу људи и материјалних 
дпбара,кап и спрпвпђеоу мјера и задатака 
цивилне защтите у слушају елементарне 
неппгпде и друге несреће и других ппаснпсти 
на теритприји града Дпбпј, спрпвпди Градски 
щтаб за ванредне ситуације. 

Градски щтаб за ванредне ситуације се 
фпрмира на пснпву шлана 44.Закпна п защтити 
и спасаваоу у ванредним ситуацијама кап и у 
складу са Пдлукпм п фпрмираоу градскпг 
щтаба за ванредне ситуације („Службени 
гласник града Дпбпј“ 
брпј:___________________). 

Шлан 8. 

Градски щтаб, у слушају ванредне ситуације 
пбавља следеће ппспве: 

- рукпвпди и кппрдинира рад субјеката и 
снага система защтите и спасаваоа у 
вандредним ситуацијама на 
спрпвпђеоу утврђених задатака, 

- рукпвпди и кппрдинира спрпвпђеое 
мјера и задатака защтите и спасаваоа, 

- разматра и даје мищљеое на приједлпг 
Прпцјене угрпженпст и приједлпг 
Плана защтите и спасаваоа пд 
елементарне неппгпде и друге 
несреће, 

- прати стаое и прганизацију защтите и 
спасаваоа и предлаже мјере за оихпвп 
ппбпљщаое, 

- наређује упптребу снага за защтиту и 
спасаваое ,средстава ппмпћи и других 
средстава кпја се кпристе у 
вандредним ситуацијама, 

- ради на редпвнпм инфпрмисаоу и 
пбавјещтаваоу станпвнищтва п 
ризицима, ппаснпстима и предузетим 
мјерама, 

- прати прганизацију, ппремаоа и 
пбушаваоа јединица и тимпва за 
защтиту и спасаваое, пвлащћених, 
псппспбљених правних лица, 

- сарађује са надлежним прганима 
защтите и спасаваоа сусједних држава 
у вандредним ситуацијама, 

- прпцијеоује угрпженпст пд настанка 
вандредне ситуације, 

- дпнпси приједлпге, закљушке и 
преппруке, 

- сарађује са щтабпвима за вандредне 
ситуације сусједнх јединица лпкалне 
сампуправе, 

- разматра и предлаже дпнпщеое 
пдлуке п прганизацији защтите и 
спасаваоа на ппдруишију града и 

- ангажује псппспбљена правна лица и 
друге прганизације пд знашаја за град. 

Ппвјереници заштите и спасаваоа 

Шлан 9. 

За прганизацију и спрпвпђеое 
превентивних мјера защтите и ппкретаоа 
ппшетних активнпсти у слушају ппјаве ппаснпсти 
пп људе и материјална средства фпрмираће се 
ппвјереници за защтиту и спасаваое  у 
насељеним мјестима мјесним заједницама и 
тп:  Букпвица Велика, Бущлетић,Бпљанић, 
Баре, Брезици, Брестпвп, Букпвац, Букпвица 
Мала,Гпрои Град, Гпроа Грапска, Грабпвица, 
Дпои Град, Дпбпј Нпви,Драгалпвци, Зарјеша, 
Зелиоа Гпроа, Јпхпвац, Јабушић Ппље, 
Јелаоска, Кптпрскп, Кршевине, Кладари, 
Кпмарица, Кпжухе, Кпстајница, Липац, Љскпве 
Впде, Љеб, Махала Дпоа, Макљенпвац, 
Миљкпвац, Мајевац, Пращје, Ппсине, 
Псјешани, Псредак,Пстружоа Гпроа, Пстружоа 
Дпоа, Присаде, Ппљице, Пакленица Гпроа, 
Пакленица Дпоа, Палежница Дпоа, 
Палежница Гпроа, Ппднпвље, Пптпшани, 
Придјел Дпои, Придјел Гпрои, Проавпр 
Велики, Проавпр Мали, Радоа Дпоа, 
Ритещић, Рјешица, Свјетлиша, Сјенина, Сјенина 
Ријека, Скиппвац Дпои, Српска Грапска, 
Станари (руд.насеље), Станпви, Стријежевица, 
Сувп Ппље, Текућица, Тиспвац, Трбук-
Пспјница, Троашани, Троани, Фпша, 
Цврткпвци, Церпвица, Центар, Чившије 
Букпвишке, Чарщија, Чаире, Чившије 
Псјешанске, Успра и Шеварлије. 

Ппвјереници  у мјесним заједницама 
предузимају неппсредне мјере за ушещће 
грађана у спрпвпђеоу сампзащтите, кап и 
мјера защтите и спасаваља кпје су пд знашаја за 
сампзащтиту и ушествују у свим активнпстима 
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защтите и спасаваоа кпје се спрпвпде у 
акцијама защтите и спасаваоа оуди и 
материјалних дпбара на свпм ппдрушју мјера и 
задатака защтите и спасаваоа. 

Грађани на угрпженим и настрадалим 
ппдрушјима дужни су да ппступају у складу са 
упутствима ппвјереника. 

Именпваое ппвјереника  врщи  
Градпнашелник града. 

Приједлпг за именпваое ппвјереника  
урадиће  надлежни прганизаципна јединица 
цивилне защтите Града у сарадои са савјетпм 
месне заједнице, а предсједник савјета је 
ппвјереник за защтиту и спасаваое. 

Мјесне заједнице 

Шлан 10. 

Савјети Мјесних заједница ради 
задпвпљаваоа пптреба и интереса мјеснпг 
станпвнищтва у пбластзи защтите и спасаваоа 
врще: 

- предлаже ппвјеренике защтите и 
спасаваоа у насељенпм мјесту на свпм 
ппдрушју; 

- пбавјещтава надлежну прганизаципну 
јединицу цивилне защтите Града п 
ппдацима са свпг ппдрушја кпји су пд 
знашаја за планираое, прганизпваое и 
спрпвпђеое защтите и спасаваоа људи 
и материјалних дпбара; 

- ушествује у прпвпђеоу мјера и задатака 
цивилне защтите људи и материјалних 
дпбара на свпм ппдрушју кпје нареди 
Штаб за ванредне ситуације (врщи 
евакуацију станпвнищтва и 
збриоаваое угрпженпг станпвнищтва и 
друге мјере); 

- ушествује у фпрмираоу јединица 
цивилне защтите ппщте намјене, ради 
спрпвпђеоа мјера за ублажаваое и 
птклаоаое ппследица пд елеметарне 
неппгпде и другие несреће на свпм 
ппдрушју. 

Укључиваое псппспбљених привредних 
друштава и других правних лица  за 
заштиту и спасаваое 

Шлан 11. 

У складу са шланпм 106. ташка 2. Закпна  за 
пптребе защтите и спасаваоа људи  и 
материјалних дпбара пд елементарне 
неппгпде и друге несреће на теритприји града 

Дпбпј, пдређују се псппспбљена привредна 
друщтва и друга правна лица. Пдлуку п 
пдређиваоу привредних друщтава и других 
правних лица дпнпси Градпнашелник. 

Ангажпваое  псппспбљених привредних 
друщтава и других правних лица пстварује се 
крпз: фпрмираое јединица,тимпва и служби 
цивилне защтите специјализпване намјене у 
пквиру защтите и спасаваоа пд заппслених у 
привреднм друщтвима и другим правним 
лицима и средстава за зпрпвпђеое мјера 
защтите и спасаваоа и птклаоаое насталих 
ппследица за пптребе града Дпбпј. 

Активираое и упптребу правних субјеката 
из става 1.пвпг шлана наређује Градпнашелник 
на приједлпг градскпг Штаба за ванредне 
ситуације. 

Градпнашелник са правним лицима из 
става 1. пвпг шлана склклапа Угпвпр кпјим  се 
уређује међуспбна права и пбавезе. 

Средства за надпкнаду трпщкпва насталих 
ушещћем правних лица из става 1. пвпг шлана у 
защтити и спасаваоу у ванредним ситуацијама 
пбезбеђује се из бучета града Дпбпј. 

Шлан 12. 

Привредна друщтва и друга правна лица, у 
складу са закпнпм, пбезбеђују услпве и 
средства за спрпвпђеое защтите и спасаваоа 
заппслених и примјеоују мјере и задатке 
защтите и спасаваоа у тпку и ппсле 
елементарне неппгпде и друге несреће у 
ппслпвним  

зградама и другим пбјектима рада, у 
склппу јединственпг система защтите и 
спасаваоа у граду Дпбпј. 

Рукпвпдилац привреднпг друщтва и другпг 
правнпг лица пдгпвпран је за спрпвпђеое 
мјера защтите и спасаваоа. 

Привредна друщтва и друга правна лица, 
власници и кприсници залиха впде, хране, 
медицинске ппреме, лијекпва, енергената 
пдјеће и пбуће, грађевинскпг и другпг 
материјала, електрпнских кпмуникаципних 
мрежа и инфпрмаципних система и веза 
неппхпдне за изврщаваое задатака защтите и 
спасаваоа, дају на распплагаое истих у акцији 
защтите и спасаваоу људи и материјалних 
дпбара, уз накнаду кпја се исплаћује пп 
тржищним цјенама пп престанку ппаснпсти. 
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Грађани, удружеое грађана, прпфе-

сипналне и друге прганизације 

Шлан 13. 

Грађани  су дужни да ушествују у защтити и 
спасаваоу, испуоавају прпписане пбавезе за 
пптребе защтите и спасаваоа, спрпвпде 
прпписане и наређене мјере и задатке защтите 
и спасаваоа у складу са шланпм 28. Закпна п 
защтити и спасаваоу у ванредним 
ситуацијама. 

Шлан 14. 

Удружеоа грађана, прпфесипналне и 
друге прганизације (у даљем тексту:удружеоа) 
у складу са кадрпвским и материјалнп-
технишким мпгућнпстима: 

- врще инфпрмисаое и псппспбљаваое 
свпјих шланпва за защтиту и спасаваое; 

- прганизују и прпвпде задатке и мјере 
кпјима се пбезбеђује ушещће оихпвих 
шланпва, средстава и ппреме за 
защтиту и спасаваое; 

- пбавјещтавају  надлежну пргани-
заципну јединицу  цивилне защтите 
града Дпбпј п ппдацима кпји су пд 
знашаја за планираое, прганизпваое и 
спрпвпђеое защтите и спасаваоа људи 
и материјалних дпбара; 

- пп наређеоу Градпнашелника увпде 
дежурствп у услпвима ванредне 
ситуације. 

У припреми и спрпвпђеоу задатака из 
пбласти защтите и спасаваоа, у пквиру  
редпвне дјелатнпсти, удружеоа ушествују у 
складу са закпнпм, пвпм пдлукпм, свпјим 
статутима и правилима међунарпднпг права. 

Јединице цивилне заштите у систему 
заштите и спасаваоа 

Шлан 15. 

Јединице цивилне защтите ппщте намјене 
псппспбљавају се за изврщаваое пбимних и 
маое слпжених задатака из пбласти защтите и 
спасаваоа кап щтп су лпкализпваое и гащеое 
ппшетних и маоих ппжара,  щумских 
ппжара,ушещће у защтити пд 
ппплава,указиваое прве медицинске ппмпћи, 
ушещће узбриоаваоу угрпженпг 
станпвнищтва,ппмпћ у санацији терена и друге 
активнпсти. 

У граду Дпбпј фпрмират ће се  јединице 
цивилне защтите ппщте намене у мјесним 
заједницама и тп: Пакленица Гпроа, 
Пакленица Дпоа, Рјешица, Трбук-Пспјница, 
Стријежевица, Придјел Гпрои, Придјел Дпои, 
Јабушић Ппље, Липац, Сувп  Ппље, Текућица, 
Шеварлије, Бпљаоић, Пптпшани, Дпбпј Нпви, 
Брестпвп, Букпвица Мала, Букпвица Велика, 
Станари-Брдп, Церпвица, Станпви, Грабпвица, 
Драгалпвци, Зарјеша, Јелаоска, Кладари, 
Љескпве Впде, Пстружоа Гпроа, Пстружоа 
Дпоа, Тиспвац, Троашани, Чившије Букпвишке, 
Радоа Дпоа, Станари (руд.насеље), 
Цврткпвци, Псредак, Љеб, Сјенина Ријека, 
Бущлетић, Чившије Псјешанске, Кпжухе, 
Пакленица Гпроа, Пакленица Дпоа, Скиппвац 
Дпои, Сјенина, Гпроа Грапска, Свјетлиша, 
Кпстајница, Српска Грапска, Псјешани, 
Ритещић, Мајевац и Ппднпвље, велишине 
екипе пдјељеоа и впда у пдређенпј мјеснпј 
заједниви пд раднп сппспбнпг станпвищтва на 
пснпву пдлуке Градпнашелника. 

Пппуну, ппремаое и пбуку пвих јединица 
прпвпдиће надлежна прганизаципна јединица 
цивилне защтите Града. 

Јединице ппщте намјене свпје задатке 
изврщавају сампсталнп, према упутама 
ппвјереника или према ппсебнпм упутству кап 
исппмпћ специјализпваним јединицама 
цивилне защтите. Пве јединице се ппремају 
пдгпварајућпм ппремпм и материјалнп 
технишким средствима са кпјим распплажу 
мјесне заједнице. 

Шлан 16. 

Јединице цивилне защтите специ-
јализпване намјене се фпрмирају, ппремају и 
пбушавају ради изврщаваоа слпжених задатака 
защтите и спасаваоа, а припадници пвих 
јединица мпрају имати пдгпварајућа струшна 
знаоа из защтите и спасаваоа. Пве јединице 
пбављају ппслпве кпје не мпгу сампсталнп 
пбављати правна лица, тијела и службе кпјима 
је защтита и спасаваое редпвна дјелатнпст. 

Јединице и службе цивилне защтите  
прганизују се на ппдрушју града Дпбпј и тп 
Технишкп-спасилашка јединица, Јединица за 
рад и спасаваое на впди и ппд впдпм, 
Јединица прве медицинске ппмпћи, Јединица 
за защтиту пд ппжара, Јединира за РХБ 
декпнтаминацију, Јединица за евакуацију и 
збриоаваое, Једница за ветеринарску ппмпћ, 
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Јединица за асанацију, Јединица за лпгистику, 
Служба впдпинсталатера, Служба електришара, 
Служба ТТ механишара и Служба бравара 
ппсебнпм пдлукпм Градпнашелника, састава 
екипа, пдјељеоа, впда и шета.  

Пппуну, ппремаое и пбуку јединица и 
служби врщиће надлежна прганизаципна 
јединица цивилне защтите Града. 

ПРПЦЈЕНА УГРПЖЕНПСТИ 
ПЛАН ЗАЩТИТЕ И СПАСАВАОА ПД 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕППГПДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ  

Шлан 17. 

Нпсилац израде Прпцене угрпженпсти 
града Дпбпј пд елементарне неппгпде и друге  
несреће је надлежна прганизаципна јединица 
цивилне защтите града кпја ће у сарадои са 
Штабпм за ванредне ситуације Града и другим 
прганизаципним јединицама градске управе у 
складу са Закпнпм  и Метпдплпгијпм за израду 
Прпцјене угрпженпсти и Планпва защтите и 
спасаваоа пд елеметарне неппгпде и друге  
несреће, сашинити Прпцјену. 

Прпцјенпм угрпженпсти идентификују се 
извпри мпгућег угрпжаваоа, сагледавају 
мпгуће ппследице, пптребе и мпгућнпсти 
спрпвпђеоа мјера и задатака защтите и 
спасаваоа пд елеметарне неппгпде и другие 
несреће. 

Градска Скупщтина дпнпси прпцјену 
угрпженпсти и на пснпву  исте приступа се  
изради Плана защтите и спасаваоа пд 
елементарне неппгпде и друге несреће. 

Шлан 18. 

Нпсилац израде Плана защтите и 
спасаваоа пд елеметарне и друге несреће за 
град Дпбпј је надлежна прганизаципна 
јединица цивилне защтите кпја ће у сарадои 
са  прганизаципним јединицама Градске 
управе, а у складу са Закпнпм  и Метпдп-
лпгијпм за израду прпцјене угрпженпсти и 
планпва защтите и спасаваоа пд елеметарне и 
друге несреће, сашинити План. 

Градски щтаб за ванредне ситуације ће 
размптрити наведени План  града Дпбпј и дати 
мищљеое на ппнуђени пиједлпг плана. 

Лична, узајамна и кплективна заштита 

Шлан 19. 

Лишна, узајамна и кплективна защтита у 
граду прганизпвати пп мјесту рада и мјесту 
станпваоа. 

Грађани власници стамбених зграда, 
пднпснп кућа,дужни су да за пптребе лишне, 
узајамне и кплективне защтите шланпва 
ппрпдишнпг дпмаћинства, кап и импвине, 
набаве и држе у исправнпм стаоу пптребна 
средства и ппрему за лишну, узајамну и 
кплективну защтиту и да врще пбуку из 
пбласти защтите и спасаваоа. 

Надлежна прганизаципна јединица 
цивилне защтите  Град  припремиће упутства и 
друге публикације кпјима ће се врщити 
едукација станпвнищтва п ппступцима у 
мпгућпј или насталпј ппаснпсти. Ппсебан 
акценат дати едукацији станпвнищтва п 
ппступаоу у слушају ппјаве 
земљптреса,ппплава, ппжара и др. 

У реализацији активнпсти наведених у 
ставу 3. пвпг шлана укљушиће се и ппвјереници 
защтите и спасаваоа у мјесним заједницама. 

Спрпвпђеое мјера заштите и спасаваоа 

Шлан 20. 

Субјекти система защтите и спасаваоа на 
теритприји града, у складу са свпјим 
дјелпкругпм, крпз свпје прпграме рада, 
планпве и друге дпкументе кпјима се уређује 
прганизација, развпј, припремаое и упптреба 
снага и средстава за защтиту и спасаваое, 
припремају, пднпснп спрпвпде мјере защтите 
и спасаваоа. 

1. Превентивне мјере кпјима се 
спрешавају елементарне неппгпде и друге 
несреће (мјере при изградои пбјеката кпје 
мпгу угрпзити живпт људи, изградоа 
пдбрамбених насипа и регулисаое впдптпка, 
прптивградна пдбрана, прптивппжарне мјере, 
некпнтрплисанп пслпбађаое, изливаое или 
растураое щтетних или шврстих хемијских 
радипактивних материјала, прганизпваое 
система псматраоа, пбавјещтеоа и 
узбуоиваоа, епидемиплпщке, ветеринарске и 
друге мјере кпјима се спрешавају прирпдне и 
технишке несреће или ублажава оихпвп 
дејствп. 
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2. Мјере защтите у слушају неппсредне 

ппаснпсти пд елеметарне и друге несреће 
(прикупља ппдатаке п наступајућпј 
елеметарнпј неппгпди и другпј несрећи са 
прпцјенпм оенпг дејства и мпгућим 
ппследицама, пбавјещтаваое и узбуоиваое 
станпвнищтва и надлежних пргана, 
активираое Штаба за ванредне ситуације, 
псппспбљених правних лица, мпбилизација 
јединица и тимпва цивилне защтите и друге 
мјере). 

3. Мјере защтите када наступи 
елементарна неппгпда и друга несрећа (хитнп 
снимаое ситуације на терену, прганизпванп 
ушещће људства и средстава у защтити и 
спасаваоу, станпвнищтва материјалних 
дпбара, изврщаваое задатака Штаба за 
ванредне ситуације, псппспбљених и псталих 
привредних друщтава и других правних лица и 
ушещће јединица цивилне защтите и грађана у 
спасаваоу, евакуацији, збриоаваоу,пружаоу 
прве медицинске ппмпћи и другп). 

4. Мјере ублажаваоа и птклаоаоа 
неппсредних ппследица пд елементарне 
неппгпде и друге несреће накпн оихпвпг 
престанка (радое кпјима се стварају услпви за 
нпрмалан живпт и рад на угрпженпм ппдрушју, 
прикупљаое ппдатака, прпцјена и утврђиваое 
висине настале щтете, прганизација и 
прикупљаое ппмпћи и друге мјере). 

Спрпвпђеое ппслпва и задатака зашти-
те и спасаваоа 

Шлан 21. 

У циљу защтите и спасаваоа људи и 
материјалних дпбара пд ппаснпсти изазване 
елеметарнпм неппгпдпм и другпм несрећпм, 
пд стране субјеката на теритприји града, 
спрпвпде се ппслпви и задаци защтите и 
спасаваоа. 

Ппслпви и задаци у систему защтите и 
спасаваоа спрпвпде се на пснпву шлана 63. 
Закпна пзащтити и спасаваоу у ванредним 
ситуацијама. 

У спрпвпђеоуппслпва и  задатака ушествују 
сви пргани предвиђени пвпм Пдлукпм, у 
пквиру свпих надлежнпсти. 

Спрпвпђеое ппслпва и задатака у систему 
защтите и спасаваоа на тритприји града 
реализује се у склппу јединственпг система 
защтите и спасаваоа Републике Српске  

укљушујући и упптребу специјализпваних 
јединица цивилне защтите. 

Обавјештаваое и узбуоиваое станпв-
ништва 

Шлан 22. 

Град у пквиру свпјих права и дужнпсти у  
јединственпм систему пбавјещтаваоа и 
узбуоиваоа Републике Српске изврщава 
прпписане пбавезе и тп: 

- пснива Пперативнп-кпмуникативни 
центар; 

- пбавјещтава станпвнищтвп п 
ппаснпстима и ризицима пд 
елементарне неппгпде и друге 
несреће; 

- пбезбеђује технишка и друга средства 
за пптребе узбуоиваоа и врщи оихпвп 
текуће и инвестиципнп пдржаваое. 

П фпрмираоу и активираоу Пперативнп-
кпмуникативнпг центра пдлушује ппсебним 
актпм Градпнашелник. 

Финансираое 

Шлан 23. 

Из бучета града Дпбпј, за пптребе защтите 
и спасаваоа станпвнищтва и материјалних 
дпбара пд елементарне неппгпде и друге 
несреће, финансираће се следеће: 

- прганизпваое,ппремаое, пбушаваое и 
ушещће и рад  Градскпг щтаба за 
ванредне ситуације; 

- прганзпваое,ппремаое и пбушаваое 
јединица цивилне защтите ппщте и 
специјализпване намене и 
ппвјеренике; 

- трпщкпве ангажпваоа псппспбљених 
правнх лица у складу са угпвпрпм за 
изврщаваое задатака защтите и 
спасаваоа; 

- изградоу система за узбуоиваое на 
свпјпј теритприји; 

- набавку,пдржаваое,смещтај,шуваое и 
псигураое ппсебне ппреме за јединице 
цивилне защтите ппщте и 
специјализпване намене; 

- изградоу,адаптацју,пдржаваое,ппрем
аое,псигураое и шуваое пбјеката за 
пптребе цивилне защтите; 

- пбуку из пбласти цивилне защтите кпју 
прганизује град Дпбпј; 
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- прганизацију и спрпвпђеое мера и 

задатке защтите и спасаваоа за 
пптребе града; 

- санираое щтета  насталих прирпднпм и 
другпм несрећпм, у складу са 
материјалним мпгућнпстима града; 

- трпщкпве спрпвпђеоа превентивних 
мјера защтите и спасаваоа пд 
елементарне неппгпде и друге 
несреће; 

- и друге пптребе защтите и спасаваоа у 
складу са Закпнпм и другим пптребама. 

Признаоа и награде 

Шлан 24. 

За нарпшите успехе у прганизпваоу и 
спрпвпђеоу задатака защтите  и спасаваоа, у 
привредним друщтвима и другим правним 
лицима,службама и прганима градске 
управе,щтабпвима за ванредне ситуације, 
јединицама цивилне защтите,ппвјереницима 
защтите и спасаваоа,другим припадницима и 
заслужним ппјединцима на теритприји града 
Дпбпј,дпдељују се признаоа и награде. 

Признаоа и награде ће се дпдјељивати на 
дан града Дпбпј  и на међунарпдни Дан 
цивилне защтите (1.март). 

Признаоа и награде ппвпдпм 1. Марта 
међунарпднпг дана цивилне защтите и дана 
града Дпбпј, дпдјељује Градпнашелник града. 

Шлан 25. 

Дпнпщеоем пве Пдлуке престаје да важи 
Пдлука п прганизацији и функципнисаоу 
цивилне защтите ппщтине Дпбпј брпј: 01-013-
1831/3/02. пд 27.12.2002. гпдине. 

Шлан 26. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-237/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 26.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

135. 

На пснпву шлана 22. ташка 4. Закпна п 
защтити и спасаваоу у ванредним 
ситуацијама, (Службени гласник Републике 

Српске брпј 121/12) и шлана 33. ташка 10. 
Статута града Дпбпј („Службени гласник града 
Дпбпј брпј 9/12), Скупщтина града Дпбпј на 
сједници пдржанпј дана  27.  јуна 2013. гпдине, 
дпнпси: 

ПДЛУКУ 
П ФПРМИРАОУ ГРАДСКПГ ЩТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Шлан 1. 

Пвпм Пдлукпм уређује се састав и нашин 
рада Градскпг щтаба за ванредне ситуације за 
теритприју града Дпбпј. 

Шлан 2. 

Градски щтаб за ванредне ситуације (у 
даљем тексту: Градски щтаб) шине кпмандант 
щтаба, заменик кпманданта щтаба, нашелник 
щтаба и шланпви щтаба. 

Кпмандант Градскпг щтаба је 
градпнашелник града. 

Замјеник кпманданта Градскпг щтаба је 
предсједник градске скупщтине.Нашелник 
Градскпг щтаба је преставник надлежне 
прганизаципне јединице цивилне защтите 
града. 

Шланпви Градскпг щтаба мпгу бити: 

1. представници Градске управе у шијем 
дјелпкругу су ппслпви из пбласти: 
сапбраћаја, грађевинарства, енер-
гетике, тргпвине и услуга, ппљп-
привреде, впдппривреде и защтите 
живптне средине, 

2. струшна лица у јавним предузећима, 
привредниим друщтвима, рукпвп-
дипци прганизаципних јединица пп-
лиције, хуманитарних прганизација, 
удружеоа грађана, других правних 
лица и устанпва у шијем делпкругу су 
ппслпви пд знашаја за защтиту и 
спасаваое у ванредним ситуацијама на 
теритприји града Дпбпј. 

Шлан 3. 

Градски щтаб за ванредне ситуације 
пбавља ппслпве у складу са шланпм 45. и 46. 
Закпна п защтити и спасаваоу у ванредним 
ситуацијама. 
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Шлан 4. 

Струшне и администаративнп-технишке 
ппслпве пптребне за рад Градскпг щтаба врщи 
Пдсјек цивилне защтите града Дпбпј. 

Шлан 5. 

Састав Градскпг щтаба мпже да шини и 
ппмпћнп пспбље (впзаши, курири и др.). 

Шлан 6. 

Градски щтаб ппред ппслпва утврђених 
Закпнпм, спрпвпди активнпсти на јашаоу снага 
спремнпсти за прганизпвани пдгпвпр на 
ризике и пријетое и уппзнаје се са дпстигнути 
степенпм развпја и изградое система защтите 
и спасаваоа. 

Пбуку, псппспбљаваое и струшнп усаврща-
ваое шланпва Градскпг щтаба прганизује и 
спрпвпди надлежна прганизаципна јединица 
цивилне защтите града, на предлпг и у 
сарадои са Републишкпм управпм цивилне 
защтите. 

Шлан 7. 

Чланпвима Градскпг щтаба за рад у истпм 
припада надпкнада утврђена шланпм 155. 
Закпна п защтити и спасаваоу у ванредним 
ситуацијама, а висину надпкнаде утврђује 
Градпнашелник града  Пдлукпм. 

Шлан 8. 

Градски щтаб  дпнпси ппслпвник п свпм 
раду и гпдищои план рада.Ппслпвник п раду 
садржи: нашин припремаоа сједница щтаба, 
утврђиваое дневнпг реда, заказиваое и 
впђеое сједница, нашин расправе и 
пдлушиваоа п дпнпщеоу наредби, закљушака 
и преппрука. 

Шлан 9. 

Ппзиваое шланпва Градаскпг щтаба  ради 
пствариваоа оегпве пперативне функције, 
налаже Градпнашелник, а у оегпвпм пдсуству 
заменик градпнашелника или нашелник щтаба 
пп наређеоу градпнашелника. Ппзиваое 
шланпва щтаба спрпвпди прганизаципна 
јединица цивилне защтите града. 

Шлан 10. 

Наредбе Градскпг щтаба, кпје се пднпсе на 
пбавезе и задатке пргана Градске управе, 
ппсебних прганизација, привредних друщтава 
и других правних лица, устанпва и 

хуманитарних прганизација на теритприји 
града Дпбпј, дужни су да спрпвпде оихпви 
рукпвпдипци и да п тпме дпстављају извещтаје 
Градскпм щтабу  за теритприју града Дпбпј. 

Извјещтај из става 1. пвпг шлана пбухвата: 

1. стаое на угрпженпм ппдрушју; 
2. ефекте и ппследице кпје је изазвала 

елементарана неппгпда или друга 
несрећа; 

3. стаое људских и материјалних 
капацитета ангажпваних на задацима 
защтите и спасаваоа; 

4. реализацију ппстављених задатака, 
5. пптребе за дпдатним снагама и 

средствима, 
6. друге ппдатке битне са аспекта 

спрпвпђеоа мјера и задатака защтите и 
спасаваоа. 

Шлан 11. 

У изврщаваоу ппслпва и задатака из свпје 
надлежнпсти, Градски щтаб дпнпси прије-
длпге, закљушке, преппруке и наредбе. 

Наредбпм се пдлушује п упптреби снага и 
средстава защтите и спасаваоа, средстава 
ппмпћи и других средстава кпја се кпристе у 
ванредним ситуацијама и налаже изврщаваое 
задатака, пднпснп мјера защтите и спасаваоа. 

Закљушкпм се: утврђује пдређени став п 
питаоима из пбласти защтите и спасаваоа; 
фпрмира струшнп-пперативни тим и утврђују 
оегпви задаци; прпцјеоује угрпженпст пд 
настанка елементарне неппгпде и друге 
несреће; утврђује мищљеое на пдређена акта 
кпје щтаб разматра; пдлушује п другим 
питаоима п кпјима се не пдлушује наредбпм. 

Приједлпгпм - преппрукпм се предлажу 
мјере за ппбпљщаое стаоа и прганизације 
защтите и спасаваоа, пднпснп преппрушује 
предузимаое мјера, радои и ппступака кпјима 
се умаоује ризик пд ппаснпсти. 

Шлан 12. 

За изврщаваое специфишних задатака 
защтите и спасаваоа, Градски щтаб мпже 
пбразпвати струшнп-пперативне тимпве. 

Струшнп пперативни тимпви, пп правилу, 
пбразују се за изврщаваое задатака защтите и 
спасаваоа и тп: евакуацију, збриоаваое, 
радиплпщкп-хемијскп-биплпщку защтиту, 
защтиту и спасаваое пд ппжара и експлпзија, 
защтиту и спасаваое пд ппплава и несрећа на 
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впди и ппд впдпм, защтиту и спасаваое пд 
технишкп-технплпщких незгпда, пднпснп удеса, 
кап и за изврщаваое других задатака защтите 
и спасаваоа кпје пдреди Градски щтаб. 

Састав струшнп-пперативних тимпва шине 
рукпвпдипци и струшни радници из пргана 
Градске управе, ппсебних прганизација и 
устанпва, привредних друщтава и других 
правних лица на теритприји града у шијем 
делпкругу су ппслпви пд знашаја за защтиту и 
спасаваое у ванредним ситуацијама. 

Радпм струшнп-пперативнпг тима рукпвпди 
рукпвпдилац тима кпјег именује Градски щтаб. 
Струшнп-пперативни тим за свпј рад пдгпваран 
је кпманданту Градскпг щтаба. 

Шлан 13. 

У прикупљаоу, пбради и дистрибуцији 
ппдатака за рад струшнп-пперативних тимпва 
Градскпг щтаба пбезбјеђују надлежне 
институције града и Републике. 

Шлан 14. 

Градски щтаб  за свпј рад пдгпвпран је  
Градпнашелнику града. 

Шлан 15. 

Ступаоем на снагу пве Пдлуке престаје да 
важи  Пдлука п фпрмираоу ппщтинскпг Штаба 
цивилне защтите нашелника ппщтине брпј:02-
022-1-508/06 пд 29.03.2006 гпдине. 

Шлан 16. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-232/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

136. 

На пснпву шлана 26. Закпна п пппису 
станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Бпсни 
и Херцегпвини 2013. гпдине (“Службени 
гласник БХ“ брпј: 10/12 и 18/13 ), шлана 33 став 
1. ташка 2. Статута града Дпбпј („Службени 
гласник града Дпбпј“ брпј 9/12) и шлана 93. 
Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј 
(„Службени гласник Града Дпбпј“ брпј: 2/13.) 

Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј 
дана 27. јуна 2013. гпдине, д п н п с и: 

П Д Л У К А 
П ФПРМИРАОУ ПППИСНЕ КПМИСИЈЕ 

ГРАДА ДПБПЈ ЗА ПППИС СТАНПВНИЩТВА, 
ДПМАЋИНСТАВА И СТАНПВА У БИХ 

2013.ГПДИНЕ 

Пвпм Пдлукпм се фпрмира Ппписна 
кпмисија града Дпбпј за пппис станпвнищтва, 
дпмаћинстава и станпва у Бпсни и Херцегпвини 
у 2013.гпдине. 

Шлан 1. 

У састав Кпмисије именују се: 

1. Живкпвић Славица – предсједник 
2. Биљана Катанић – заппсленик Службе 

за гепдетске, импвинскп-правне пп-
слпве и катастар – шлан 

3. Нарић Даниела – шлан 
4. Хачикадунић Чевад - шлан 
5. Туркић Марина – шлан 
6. Видпјевић Алма – шлан 

Шлан 2. 

Ппписна кпмисија града Дпбпј пбавља 
сљедеће ппслпве: 

- Рукпвпде припремама, прганизпваоем 
и прпвпђеоем ппписа на теритприји 
града, 

- Врще избпр и именпваое инструктпра 
и ппписиваша лпкалне сампуправе, 

- Пбавјещтавају станпвнищтвп п знашају 
ппписа, нашину и времену оегпвпг 
спрпвпђеоа, п правима и дужнпстима 
грађана и нашину изврщаваоа пбавеза 
у пппису, 

- Брину п правилнпј примјени 
метпдплпщких и прганизаципних 
упустава, 

- Преузимају щтампани ппписни 
материјал и дијеле га инструктприма, 
кпји га даље дистрибуирају 
ппписивашима, 

- Псигуравају прпстпре и услпве за 
прпвпђеое пбуке градских инструктпра 
и ппписиваша, 

- Прпвпде надзпр над радпм 
инструктпра и псталих ушесника у 
пппису, 

- Издају ушесницима у пппису прпписана 
пвлащтеоа за рад, 
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- Предузимају мјере кпје гарантују 

кпмплетан пбухват јединица ппписа, 
- Преузимају ппписни материјал пд 

инструктпра, кпнтрплищу квалитет 
ппписнпг материјала, 

- Псигуравају складищтеое ппписнпг 
материјала уз испуоаваое прпписаних 
сигурнпсних мјера пдређенп Закпнпм п 
защтити лишних ппдатака, 

- Прганизују превпз и правпвременп 
дпстављаое ппписнпг материјала на 
мјестп унпса, 

- Припремају пбрашун трпщкпва 
насталих за припрему и прпвпђеое 
ппписа у складу са инструкцијама“, 

Шлан 3. 

За свпј рад Ппписна кпмисија града Дпбпј 
пдгпвара Републишкпм завпду за статистику РС. 

Ппписна кпмисија пп заврщетку ппслпва из 
шлана 2 пвпг Рјещеоа ппднпси Извјещтај п 
раду пдгпвпрним институцијама из предхпднпг 
става , најкасније дп 31.10.2013.гпдине. 

Шлан 4. 

Средства за финансираое рада Ппписне 
кпмисије града Дпбпј пбезбјеђују се у складу 
са шланпм 16. Закпна п прганизацији и 
спрпвпђеоу ппписа станпвнищтва, дпма-
ћинстава и станпва 2013.гпдине у Републици 
Српскпј ( Службени гласник Републике Српске 
брпј: 70/12 и 39/13) . 

Шлан 5. 

Мандат шланпва Ппписне кпмисије града 
Дпбпј траје дп заврщетка свих прпцедурa 
ппписа станпвнищтва, дпмаћинства и станпва у 
Бпсни и Херцегпвини 2013.гпдине. 

Шлан 6. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-234/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

137. 

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 27. јуна 2013. гпдине 
дпнијела: 

П Д Л У К У 
П УСВАЈАОУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА 
ПРПСТПРНУ ЦЈЕЛИНУ ИЗБЈЕГЛИШКИХ 

НАСЕЉА „ЛИПАЦ“, „МАЛА БУКПВИЦА“ И 
„ППЉИЦЕ“ НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА ДПБПЈ 

Шлан1. 

Усваја се Измјена и дппуна Плана 
парцелације за прпстпрну цјелину избје-
глишких насеља „Липац“, „Мала Букпвица“ и 
„Ппљице“ 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 
избјеглишких насеља на теритприји ппщтине 
Дпбпј. 

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

В. План парцелације 

Г. Пснпвни ппдаци п насељу 

II. ГРАФИШКИ ДИП 

1. Кппија катастарскпг плана са уцртанпм 
границпм ппдрушја oбухваћенпг планпм 
парцелације, катастарским парцелама, виси-
нскпм 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 Урбани-
стишкпг плана „Дпбпј 2000“, ..............Р=1:10 000 

3. Извпд из плана кпји се мијеоа и 
дппуоава (претхпдни план парцелације) са 
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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 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-233/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

138. 

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 дана 27. јуна 2013. 
гпдине дпнпси: 

П Д Л У К У 
П АНГАЖПВАОУ СРЕДСТАВА 

Шлан 1. 

Пдпбрава се ангажпваое нпвшаних 
средстава „Жељезницама републике Српске“ 
А.Д. Дпбпј у изнпсу пд 15.400,00 КМ, на име 
накнаде за прибављаое земљищта у кприст 
града Дпбпј на некретнинама пзнашеним кап 
к.ш. брпј: 811/2 двприщте ппврщине 182 м2 и 
к.ш. брпј: 811/6 двприщте ппврщине 38 м2, 
уписаним у ЗК улпщку брпј 174 КП СП Дпбпј. 

Шлан 2. 

Прпцјену вриједнпсти некретнина 
изврщип је вјещтак архитектпнскп-грађевинске 
струке Мира Васић из Дпбпја у предмету брпј 
21.20/476-11/12, а на захтјев  Републишке 
управе за гепдетске и импвинскп-правне 
ппслпве, Ппдрушна јединица Дпбпј. 

Шлан 3. 

Пдпбрена средства из шлана 1. ће се 
ангажпвати из бучета града Дпбпја, а теретиће 
00280140 пптрпщашку јединицу, 513 100 група 
кпнта, 000000 ппд. Екпн. Кпд - издаци за 
прибављаое земљищта. 

Пдпбрена средства биће исплаћена на 
рашун „Жељезница Републике Српске“ А.Д. 
Дпбпј брпј: 5620050000303569 кпд НЛБ 
Развпјне банке Дпбпј. 

Шлан 4. 

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

СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-236/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

139. 

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 
27. јуна 2013. гпдине, д п н п с и: 

З А К Љ У Ш А К 

1. Нацрт Пдлуке п кпмуналнпм реду 
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив 
за даљу скупщтинску прпцедуру. 

2. Задужује се Пдјељеое за стамбенп 
кпмуналне ппслпве града Дпбпј, да у складу са 
Пдлукпм п јавним расправама у ппщтини 
Дпбпј („Сл. гласник ппщтине Дпбпј“, брпј: 
1/06.) прганизује и прпведе јавну расправу, 
сумира приједлпге и сугестије изнесене на 
јавнпј расправи и припреми приједлпг Пдлуке 
п кпмуналнпм реду. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-239/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

140. 

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 27. јуна 2013. гпдине, д п н п с и: 

З А К Љ У Ш А К 

1. Нацрт Пдлуке п утврђиваоу ппреске 
стппе ппреза на неппкретнпсти у 2014. гпдини 
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив 
за даљу скупщтинску прпцедуру. 

2. Задужује се Пдјељеое за финансије 
града Дпбпј, да у складу са Пдлукпм п јавним 
расправама у ппщтини Дпбпј („Сл. гласник 

ппщтине Дпбпј“, брпј: 1/06.) прганизује и 
прпведе јавну расправу, сумира приједлпге и 
сугестије изнесене на јавнпј расправи и 
припреми приједлпг  Пдлуке п утврђиваоу 
ппреске стппе ппреза на неппкретнпсти у 2014. 
гпдини 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-240/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

141. 

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 27 јуна  2013. гпдине,  д п н п с и  

З А К Љ У Ш А К 

1. Усваја се Прпграм рада Прптивградне 
защтите Републике Српске на ппдрушју Града 
Дпбпј за 2013.гпдину. 

2. Саставни дип закљушка шини Прпграм 
рада Прптивградне защтите Републике Српске 
на ппдрушју Града Дпбпј за 2013.гпдину. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-255/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

142. 

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 
27. јуна 2013. гпдине,  д п н п с и  

З А К Љ У Ш А К 

1. Нацрт Прпграма кприщтеоа средстава 
пд накнада за кприщтеое ппљппривреднпг 
земљищта у неппљппривредне сврхе на 
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ппдрушју града Дпбпј за 2013. гпдину 
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив 
за даљу скупщтинску прпцедуру. 

2. Задужује се  Пдјељеое за ппљп-
привреду града Дпбпј, да у складу са Пдлукпм 
п јавним расправама у ппщтини Дпбпј („Сл. 
гласник ппщтине Дпбпј“, брпј: 1/06.) прганизује 
и прпведе јавну расправу, сумира приједлпге и 
сугестије изнесене на јавнпј расправи и 
припреми приједлпг  Прпграма кприщтеоа 
средстава пд накнада за кприщтеое 
ппљппривреднпг земљищта у 
неппљппривредне сврхе на ппдрушју града 
Дпбпј за 2013. гпдину 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-241/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

143. 

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 
27. јуна 2013. гпдине,  д п н п с и  

З А К Љ У Ш А К 

1. Нацрт Прпграма кприщтеоа средстава 
за унапређеое ппљппривредне прпизвпдое 
на ппдрушју града Дпбпј за 2013. гпдину 
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив 
за даљу скупщтинску прпцедуру. 

2. Задужује се  Пдјељеое за ппљп-
привреду  града Дпбпј, да у складу са Пдлукпм 
п јавним расправама у ппщтини Дпбпј („Сл. 
гласник ппщтине Дпбпј“, брпј: 1/06.) прганизује 
и прпведе јавну расправу, сумира приједлпге и 
сугестије изнесене на јавнпј расправи и 
припреми приједлпг Прпграма кприщтеоа 
средстава за унапређеое ппљппривредне 
прпизвпдое на ппдрушју града Дпбпј за 2013. 
гпдину 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-242/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

144. 

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 
27. јуна 2013. гпдине,  д п н п с и 

З А К Љ У Ш А К 

1. Нацрт Прпграма кприщтеоа прихпда 
пд ппсебних намјена за щуме  у 2013. гпдини 
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив 
за даљу скупщтинску прпцедуру. 

2. Задужује се Пдјељеое за ппљп-
привреду града Дпбпј, да у складу са Пдлукпм 
п јавним расправама у ппщтини Дпбпј („Сл. 
гласник ппщтине Дпбпј“, брпј: 1/06.) прганизује 
и прпведе јавну расправу, сумира приједлпге и 
сугестије изнесене на јавнпј расправи и 
припреми приједлпг Прпграма кприщтеоа 
прихпда пд ппсебних намјена за щуме  у 2013. 
гпдини. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-243/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

145. 

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 27. јуна 2013. гпдине,  д п н п с и  

З А К Љ У Ш А К 

1. Нацрт Прпграма кприщтеоа средстава 
пстварених пд накнаде на пснпву експлп-
атације минералних сирпвина у 2013. гпдини 
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив 
за даљу скупщтинску прпцедуру. 
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2. Задужује се Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти  града Дпбпј, да у 
складу са Пдлукпм п јавним расправама у 
ппщтини Дпбпј („Сл. гласник ппщтине Дпбпј“, 
брпј: 1/06.) прганизује и прпведе јавну 
расправу, сумира приједлпге и сугестије 
изнесене на јавнпј расправи и припреми 
приједлпг Прпграма кприщтеоа средстава 
пстварених пд накнаде на пснпву 
експлпатације минералних сирпвина у 2013. 
гпдини 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-244/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

146. 

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 27. јуна 2013. гпдине,  д п н п с и  

З А К Љ У Ш А К 

1. Нацрт Плана пдржаваоа, санације и 
рекпнструкције впдппривредних пбјеката и 
впдптпка у 2013. гпдини сущтински и 
фпрмалнп технишки је прихватљив за даљу 
скупщтинску прпцедуру. 

2. Задужује се Пдјељеое за привреду и 
друщтвене дјелатнпсти  града Дпбпј, да у 
складу са Пдлукпм п јавним расправама у 
ппщтини Дпбпј („Сл. гласник ппщтине Дпбпј“, 
брпј: 1/06.) прганизује и прпведе јавну 
расправу, сумира приједлпге и сугестије 
изнесене на јавнпј расправи и припреми 
приједлпг  

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-245/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

147. 

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник РС“ брпј: 
101/04, 42/05 и 118/05), шлана 33. Статута града 
Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 
9/12) и шлана 146. и 154. Ппслпвника 
Скупщтине града Дпбпј („Службени гласник 
града Дпбпј“ брпј: 2/13), Скупщтина града 
Дпбпј на сједници пдржанпј дана 27.juna 2013. 
гпдине, д п н п с и 

З А К Љ У Ш А К 

1. Не прихвата се Инфпрмација п раду 
Правпбранилащтва Републике Српске – 
сједищте Замјеника у Дпбпју са стаоем судских 
сппрпва у кпјима је град Дпбпј ушесник у 
свпјству тужипца, пднпснп туженпг из разлпга 
щтп иста није свепбухватна, судски премети 
нису у пптребнпј мјери пбрађени какп би 
давали пптпуну инфпрмацију у кпјпј фази 
судскпг ппступка се исти налазе, неки пд 
ппступака су правпснажнпм пдлукпм суда 
заврщени али за исте није ппкренут нити 
пкпншан ппступак изврщеоа, није назнашенп 
кплики је изнпс пптраживаоа Града према 
трећим лицима, кап и трећих лица према 
Граду, пасиван пднпс Правпбранилащтва 
према судпвима у ппгледу ургенција за 
убрзаваое пкпншаоа сппрпва, кап и мпгући 
исхпд сппрпва кпји ће утицали на бучет града 
Дпбпја. 

2. Пбавезује се Градпнашелник Града да 
именује кпмисију кпја ће размптрити ппстпјеће 
сппрпве у кпјима ушествује Град Дпбпј са 
циљем анализе истих у ппгледу фазе ппступка 
у кпјпј се налазе, утврђиваоа евентуалних 
прппустa и грещака у предметним сппрпвима и 
даваоа приједлпга за ефикасније и 
ушинкпвитије пкпншаоа истих, те сашинити 
анализу мпгућих ппзитивних и негативних 
ефеката пп бучет Града. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-246/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 
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148. 

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 27. јуна 2013. гпдине,  д п н п с и  

З А К Љ У Ш А К 

1. Усваја се Инфпрмација п актуелнпј 
прпблематици стаоа привреде на ппдрушју 
града Дпбпј са псвртпм на пстварене резултате 
ппслпваоа привредних субјеката пп гпдищоем 
пбрашуну за 2012. гпдину. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-247/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

149. 

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 27. јуна 2013. гпдине,  д п н п с и  

З А К Љ У Ш А К 

1. Усваја се Инфпрмација п упису ушеника 
у први разред пснпвне щкпле на ппдрушју 
града Дпбпј за щкплску 2013/2014 гпдину. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-248/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

150. 

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 27. јуна 2013. гпдине,  д п н п с и  

З А К Љ У Ш А К 

1. Усваја се Инфпрмација п материјалнпм 
пплпжају пензипнера на ппдрушју града Дпбпј. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-249/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

151. 

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 27. јуна 2013. гпдине,  д п н п с и  

З А К Љ У Ш А К 

1. Усваја се Инфпрмација п впдп-
снабдијеваоу града Дпбпј за 2012. гпдину. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-250/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

152. 

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 
27. јуна 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 перип 
јануар-март 2013.гпдине. 

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

СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-251/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

153. 

На пснпву шлана 14. Закпна п 
експрппријацији („Службени гласник 
Републике Српске“ брпј: 112/06), шлана 33. 
Статута града Дпбпј („Службени гласник града 
Дпбпј“ брпј: 09/12), шлана 146. и шлана 154. 
Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј 
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 02/13) 
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј 
дана 27.06.2013. гпдине дпнпси: 

З А К Љ У Ш А К 
П ДАВАОУ САГЛАСНПСТИ 

Шлан 1. 

Скупщтина града Дпбпј је сагласна да 
Влада Републике Српске утврди да је пд 
ппщтег интереса да се изврщи пптпуна 
експрппријација неппкретнпсти за пптребе 
технишкп-технплпщкпг развпја ппстављаоа 
Термпелектране „Станари“ у Станарима у 
кприст Републике Српске какп слиједи: 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2523/7 „ДПБПЈ 
БАОА ЛУКА“ ЖЕЛЕЗНИЦА Ј.Ж. ппврщине108 
м2, уписана у ПЛ брпј 179 КП Драгалпвци кап 
ппсјед ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. 
ДПБПЈ, ул. Светпг Саве бб, Дпбпј са дијелпм 
1/1, а кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. 
брпј: 473/9 Баоа Лука – Дпбпј; жељезница 
ппврщине 108 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 29 
КП СП Драгалпвци кап ИСКАЗ 2 ЖЕЉЕЗНИЦА; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2523/3 „ДПБПЈ 
БАОА ЛУКА“ ЖЕЛЕЗНИЦА Ј.Ж. ппврщине 80 м2, 
уписана у ПЛ брпј 179 КП Драгалпвци кап 
ппсјед ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. 
ДПБПЈ, ул. Светпг Саве бб, Дпбпј са дијелпм 
1/1 а кпја пп старпм премјеру пдгпвара к.ш. 
брпј: 473/5 Баоа Лука - Дпбпј; жељезница 
ппврщине 80 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 29 
КП СП Драгалпвци кап ИСКАЗ 2 ЖЕЉЕЗНИЦА; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2523/4 „ДПБПЈ 
БАОА ЛУКА“ ЖЕЛЕЗНИЦА Ј.Ж. ппврщине 90 м2, 
уписана у ПЛ брпј 179 КП Драгалпвци кап 
ппсјед ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. 
ДПБПЈ, ул. Светпг Саве бб, Дпбпј са дијелпм 
1/1, а кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. 

брпј: 473/6 Баоа лука – Дпбпј; жељезница 
ппврщине 90 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 29 
КП СП Драгалпвци кап ИСКАЗ 2 ЖЕЉЕЗНИЦА; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2523/5 „ДПБПЈ 
БАОА ЛУКА“ ЖЕЛЕЗНИЦА Ј.Ж. ппврщине 145 
м2, уписана у ПЛ брпј 179 КП Драгалпвци кап 
ппсјед ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. 
ДПБПЈ, ул. Светпг Саве бб, Дпбпј са дијелпм 
1/1, а кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. 
брпј: 473/7 Баоа Лука – Дпбпј; жељезница 
ппврщине 145 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 29 
КП СП Драгалпвци кап ИСКАЗ 2 ЖЕЉЕЗНИЦА; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2523/6 „ДПБПЈ 
БАОА ЛУКА“ ЖЕЛЕЗНИЦА Ј.Ж. ппврщине 168 
м2, уписана у ПЛ брпј 179 КП Драгалпвци кап 
ппсјед ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. 
ДПБПЈ, ул. Светпг Саве бб, Дпбпј, а кпја 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 473/8 
Баоа Лука – Дпбпј; жељезница ппврщине 168 
м2, уписана у ЗК улпщку брпј 29 КП СП 
Драгалпвци кап ИСКАЗ 2 ЖЕЉЕЗНИЦА, 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2543/4 „ПРОАВПР 
ПУТ ЈЕЛАХ“ пут без пзнаке ппврщине 1115 м2, 
уписана у ПЛ брпј 175 КП Драгалпвци кап 
ппсјед ПУТЕВИ ДРАГАЛПВЦИ са дијелпм 1/1, а 
кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 
24/2 Пут Јелах Проавпр; пут без пзнаке 
ппврщине 1115 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 
230 КП СП Драгалпвци кап ИСКАЗ 1 ЈАВНП 
ДПБРП; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1550/3 „ПУТ У 
ППЉЕ“ пут без пзнаке ппврщине 15 м2, 
уписана у ПЛ брпј 175 КП Драгалпвци кап 
ппсјед ПУТЕВИ ДРАГАЛПВЦИ са дијелпм 1/1, а 
кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 
94/7 Пут у ппље; пут без пзнаке ппврщине 15 
м2, уписана у ЗК улпщку брпј 204 КП СП 
Драгалпвци кап сувласнищтвп Врбат (Иван) 
Тпмп из Драгалпваца са дијелпм ½, Врбат 
(Тпмп) Бпнп из Драгалпваца са дијелпм ¼, 
Врбат (Иван) Матија из Залпга са дијелпм 5/64, 
Барукшић рпђ. Врбат Јеле из Драгалпваца са 
дијелпм 1/64, Павлпвић рпђ. Врбат Ана из 
Кулаща са дијелпм 1/64, Матајић рпђ. Врбат 
Ивка, Завищја Сибин са дијелпм 5/64 и Врбат 
рпђ. Барукшић (Јпзп) Ружа, адреса неппзната са 
дијелпм 1/16; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1550/4 „ПУТ У 
ППЉЕ“ пут без пзнаке ппврщине 100 м2, 
уписана у ПЛ брпј 175 КП Драгалпвци кап 
ппсјед ПУТЕВИ ДРАГАЛПВЦИ са дијелпм 1/1, а 
кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 
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95/19 Пут у ппље; пут без пзнаке ппврщине 100 
м2, уписана у ЗК улпщку брпј 175 КП СП 
Драгалпвци кап власнищтвп Субптић (Ристп) 
Пантп из Драгалпваца са дијелпм 1/1; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1898/2 „ПУТ 
ЦЕСТА ПРУГА“ пут без пзнаке ппврщине 61 м2, 
уписана у ПЛ брпј 175 КП Драгалпвци кап 
ппсјед ПУТЕВИ ДРАГАЛПВЦИ са дијелпм 1/1, а 
кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 
137/7 Пут – цеста пруга; пут без пзнаке 
ппврщине 61 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 190 
КП СП Драгалпвци кап власнищтвп Јуларић 
(Ивп) Маркп из Драгалпваца са дијелпм 1/1; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2543/3 „ПРОАВПР 
ПУТ ЈЕЛАХ“ пут без пзнаке ппврщине 720 м2, 
уписана у ПЛ брпј 175 КП Драгалпвци кап 
ппсјед ПУТЕВИ ДРАГАЛПВЦИ, а кпја пдгпвара 
пп старпм премјеру к.ш. брпј: 24/5 Пут Јелах 
Проавпр; пут без пзнаке ппврщине 720 м2, 
уписана у ЗК улпщку брпј 230 КП СП 
Драгалпвци кап ИСКАЗ 1 ЈАВНП ДПБРП; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1849/3 „ОИВАК“ 
оива 4. класе ппврщине 2282 м2, уписана у ПЛ 
брпј 15 КП Драгалпвци кап ппсјед Барукшић 
Мате Антп из Драгалпваца 154 са дијелпм 1/1, 
а кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 
94/9 Оивак, оива 4. класе ппврщине 2282 м2, 
уписна у ЗК улпщку брпј 204 КП СП Драгалпвци 
кап сувласнищтвп Врбат (Иван) Тпмп из 
Драгалпваца са дијелпм ½, Врбат (Тпмп) Бпнп 
из Драгалпваца са дијелпм ¼, Врбат (Иван) 
Матија из Залпга са дијелпм 5/64, Барукшић 
рпђ. Врбат Јеле из Драгалпваца са дијелпм 
1/64, Павлпвић рпђ. Врбат Ана из Кулаща са 
дијелпм 1/64, Матајић рпђ. Врбат Ивка, 
Завищја Сибин са дијелпм 5/64 и Врбат рпђ. 
Барукшић (Јпзп) Ружа, адреса неппзната са 
дијелпм 1/16; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1838/2 „РАДАВА“ 
оива 4. класе ппврщине 470 м2, уписана у ПЛ 
брпј 15 КП Драгалпвци кап суппсјед Јеринић 
Јпвана Бранкп из Ращкпваца 28 са дијелпм ½ и 
Јеринић Саве Ристп из Ращкпваца 23 са 
дијелпм ½, а кпја пдгпвара пп старпм премјеру 
к.ш. брпј: 97/9 Радава; оива 4. класе ппврщине 
470 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 42 КП СП 
Драгалпвци кап сувласнищтвп Јеринић (Јпван) 
Савп из Драгалпваца са дијелпм ½ и Јеринић 
(Јпван) Бранкп из Драгалпваца са дијелпм ½; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1839/2 „РАДАВА“ 
оива 4. класе ппврщине 620 м2, уписана у ПЛ 
брпј 15 КП Драгалпвци кап суппсјед Јеринић 

Јпвана Бранкп из Ращкпваца 28 са дијелпм ½ и 
Јеринић Саве Ристп из Ращкпваца 23 са 
дијелпм ½, а кпја пдгпвара пп старпм премјеру 
к.ш. брпј: 95/27 Радава; оива 4. класе 
ппврщине 620 м2, уписна у ЗК улпжак брпј 208 
КП СП Драгалпвци кап сувласнищтвп 
Махмутагић (Заим) Ахмет из Стеоака са 
дијелпм 1/5, Махмутагић (Заим) Зехра из 
Стеоака са дијелпм 1/5, Мартинпвић (Иван) 
Никпла из Драгалпваца са дијелпм 2/15, 
Мартинпвић (Иван) Маркп из Драгалпваца са 
дијелпм 2/15, Мартинпвић (Иван) Стјепан из 
Драгалпваца са дијелпм 2/15 и Махмутагић 
рпђ. Карабегпвић Делва из Стеоака са дијелпм 
1/5; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1840/4 „РАДАВА“ 
щума 3. класе ппврщине 420 м2, уписна у ПЛ 
брпј 15 КП Драгалпвци кап суппсјед Јеринић 
Јпвана Бранкп из Ращкпваца 28 са дијелпм ½ и 
Јернић Саве Ристп из Ращкпваца 23 са дијелпм 
½, а кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 
95/25 Радава; щума 3. класе ппврщине 420 м2, 
уписана у ЗК улпщку брпј 208 КП СП 
Драгалпвци кап сувласнищтвп Махмутагић 
(Заим) Ахмет из Стеоака са дијелпм 1/5, 
Махмутагић (Заим) Зехра из Стеоака са 
дијелпм 1/5, Мартинпвић (Иван) Никпла из 
Драгалпваца са дијелпм 2/15, Мартинпвић 
(Иван) Маркп из Драгалпваца са дијелпм 2/15, 
Мартинпвић (Иван) Стјепан из Драгалпваца са 
дијелпм 2/15 и Махмутагић рпђ. Карабегпвић 
Делва из Стеоака са дијелпм 1/5; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1840/5 „РАДАВА“ 
щума 3. класе ппврщине 1614 м2, уписна у ПЛ 
брпј 15 КП Драгалпвци кап суппсјед Јеринић 
Јпвана Бранкп из Ращкпваца 28 са дијелпм ½ и 
Јернић Саве Ристп из Ращкпваца 23 са дијелпм 
½, а кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 
95/26 Радава; щума 3. класе ппврщине 1614 
м2, уписана у ЗК улпщку брпј 208 КП СП 
Драгалпвци кап сувласнищтвп Махмутагић 
(Заим) Ахмет из Стеоака са дијелпм 1/5, 
Махмутагић (Заим) Зехра из Стеоака са 
дијелпм 1/5, Мартинпвић (Иван) Никпла из 
Драгалпваца са дијелпм 2/15, Мартинпвић 
(Иван) Маркп из Драгалпваца са дијелпм 2/15, 
Мартинпвић (Иван) Стјепан из Драгалпваца са 
дијелпм 2/15 и Махмутагић рпђ. Карабегпвић 
Делва из Стеоака са дијелпм 1/5; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1576/2 „ПРПСНА“ 
оива 4. класе ппврщине 8 м2, уписана у ПЛ 
брпј 242 КП Драгалпвци кап ппсјед Јуларић Иве 
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Ивп из Драгалпваца 107 са дијелпм 1/1, а кпја 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 92/17 
Прпсна; оива 4. класе ппврщине 8 м2, уписана 
у ЗК улпщку брпј 209 КП СП Драгалпвци кап 
сувласнищтвп Јуларић (Иван) Стипп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/15, Јуларић (Иван) 
Манда из Драгалпваца са дијелпм 1/15, 
Хрустић (Салих) Псман из Тузле са дијелпм 
1/20, Пащић рпђ. Махмутагић Рещида из 
Стеоака са дијелпм 7/40, Махмутагић (Ахмет) 
Мехмед из Стеоака са дијелпм 3/8, Барукшић 
рпђ. Јуларић Ануща из Драгалпваца са дијелпм 
1/20, Јуларић (Иван) Драгп из Драгалпваца са 
дијелпм 1/100, Јуларић (Иван) Адем из 
Драгалпваца са дијелпм 1/100, Јуларић (Иван) 
Иван из Драгалпваца са дијелпм 1/50, 
Барукшић (Јуре) Фраоп из Драгалпваца са 
дијелпм, Барукшић (Фраоп) Иван из 
Драгалпваца са дијелпм 1/105, Барукшић 
(Фраоп) Анте из Драгалпваца са дијелпм 
1/105, Барукшић (Фраоп) Невенка из 
Драгалпваца са дијелпм 1/105, Барукшић 
(Фраоп) Недељкп из Драгалпваца са дијелпм 
1/105, Барукшић (Илија) Андрп из Драгалпваца 
са дијелпм 1/210, Барукшић (Андрп) Фраоп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/210, Јуларић (Ивп) 
Стипп из Драгалпваца са дијелпм 1/105, 
Јуларић рпђ. Барукшић Марта из Драгалпваца 
са дијелпм 1/200, Праоић рпђ. Јуларић Мара 
из Драгалпваца са дијелпм 1/100, Милпщевић 
рпђ. Јуларић Каја из Псјека са дијелпм 1/200, 
Јуларић (Јпзп) Ана из Драгалпваца са дијелпм 
1/200, Јуларић (Јпзп) Мирпслав из Пуле са 
дијелпм 1/200, Јуларић (Јпзп) Крещимир из 
Пуле са дијелпм 1/200, Јуларић рпђ. Марущић 
Јела из Драгалпваца са дијелпм 1/300, Јуларић 
(Андрп) Анте из Славпнскпг Брпда са дијелпм 
1/300, Јуларић (Андрп) Грга из Драгалпваца са 
дијелпм 1/300, Јуларић (Јпзп) Феликс из 
Драгалпваца са дијелпм 3/200 и Мандић рпђ. 
Тпкић Анђа из Драгалпваца са дијелпм 1/20;  

- нпви премјер к.ш. брпј: 1577/2 „ПРПСНА“ 
двприщте ппврщине 9 м2, уписана у ПЛ брпј 
242 КП Драгалпвци кап ппсјед Јуларић Иве Ивп 
из Драгалпваца 107 са дијелпм 1/1, а кпја 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 92/20 
Прпсна; двприщте ппврщине 9 м2, уписана у ЗК 
улпщку брпј 209 КП СП Драгалпвци кап 
сувласнищтвп Јуларић (Иван) Стипп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/15, Јуларић (Иван) 
Манда из Драгалпваца са дијелпм 1/15, 
Хрустић (Салих) Псман из Тузле са дијелпм 
1/20, Пащић рпђ. Махмутагић Рещида из 

Стеоака са дијелпм 7/40, Махмутагић (Ахмет) 
Мехмед из Стеоака са дијелпм 3/8, Барукшић 
рпђ. Јуларић Ануща из Драгалпваца са дијелпм 
1/20, Јуларић (Иван) Драгп из Драгалпваца са 
дијелпм 1/100, Јуларић (Иван) Адем из 
Драгалпваца са дијелпм 1/100, Јуларић (Иван) 
Иван из Драгалпваца са дијелпм 1/50, 
Барукшић (Јуре) Фраоп из Драгалпваца са 
дијелпм, Барукшић (Фраоп) Иван из 
Драгалпваца са дијелпм 1/105, Барукшић 
(Фраоп) Анте из Драгалпваца са дијелпм 
1/105, Барукшић (Фраоп) Невенка из 
Драгалпваца са дијелпм 1/105, Барукшић 
(Фраоп) Недељкп из Драгалпваца са дијелпм 
1/105, Барукшић (Илија) Андрп из Драгалпваца 
са дијелпм 1/210, Барукшић (Андрп) Фраоп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/210, Јуларић (Ивп) 
Стипп из Драгалпваца са дијелпм 1/105, 
Јуларић рпђ. Барукшић Марта из Драгалпваца 
са дијелпм 1/200, Праоић рпђ. Јуларић Мара 
из Драгалпваца са дијелпм 1/100, Милпщевић 
рпђ. Јуларић Каја из Псјека са дијелпм 1/200, 
Јуларић (Јпзп) Ана из Драгалпваца са дијелпм 
1/200, Јуларић (Јпзп) Мирпслав из Пуле са 
дијелпм 1/200, Јуларић (Јпзп) Крещимир из 
Пуле са дијелпм 1/200, Јуларић рпђ. Марущић 
Јела из Драгалпваца са дијелпм 1/300, Јуларић 
(Андрп) Анте из Славпнскпг Брпда са дијелпм 
1/300, Јуларић (Андрп) Грга из Драгалпваца са 
дијелпм 1/300, Јуларић (Јпзп) Феликс из 
Драгалпваца са дијелпм 3/200 и Мандић рпђ. 
Тпкић Анђа из Драгалпваца са дијелпм 1/20;  

- нпви премјер к.ш. брпј: 1572/2 
„ПРИСТУПНИ ПУТ ПРПСНП“ пут без пзнаке 
ппврщине 7 м2, уписана у ПЛ брпј 249 КП 
Драгалпвци кап ппсјед Јуларић Јпзе Карлп из 
Драгалпваца 104 са дијелпм 1/1, а кпја 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 92/16 
Прпснп-приступни пут; пут без пзнаке 
ппврщине 7 м2 уписана у ЗК улпщку брпј 209 
КП СП Драгалпвци кап сувласнищтвп Јуларић 
(Иван) Стипп из Драгалпваца са дијелпм 1/15, 
Јуларић (Иван) Манда из Драгалпваца са 
дијелпм 1/15, Хрустић (Салих) Псман из Тузле 
са дијелпм 1/20, Пащић рпђ. Махмутагић 
Рещида из Стеоака са дијелпм 7/40, 
Махмутагић (Ахмет) Мехмед из Стеоака са 
дијелпм 3/8, Барукшић рпђ. Јуларић Ануща из 
Драгалпваца са дијелпм 1/20, Јуларић (Иван) 
Драгп из Драгалпваца са дијелпм 1/100, 
Јуларић (Иван) Адем из Драгалпваца са 
дијелпм 1/100, Јуларић (Иван) Иван из 
Драгалпваца са дијелпм 1/50, Барукшић (Јуре) 
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Фраоп из Драгалпваца са дијелпм, Барукшић 
(Фраоп) Иван из Драгалпваца са дијелпм 
1/105, Барукшић (Фраоп) Анте из Драгалпваца 
са дијелпм 1/105, Барукшић (Фраоп) Невенка 
из Драгалпваца са дијелпм 1/105, Барукшић 
(Фраоп) Недељкп из Драгалпваца са дијелпм 
1/105, Барукшић (Илија) Андрп из Драгалпваца 
са дијелпм 1/210, Барукшић (Андрп) Фраоп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/210, Јуларић (Ивп) 
Стипп из Драгалпваца са дијелпм 1/105, 
Јуларић рпђ. Барукшић Марта из Драгалпваца 
са дијелпм 1/200, Праоић рпђ. Јуларић Мара 
из Драгалпваца са дијелпм 1/100, Милпщевић 
рпђ. Јуларић Каја из Псјека са дијелпм 1/200, 
Јуларић (Јпзп) Ана из Драгалпваца са дијелпм 
1/200, Јуларић (Јпзп) Мирпслав из Пуле са 
дијелпм 1/200, Јуларић (Јпзп) Крещимир из 
Пуле са дијелпм 1/200, Јуларић рпђ. Марущић 
Јела из Драгалпваца са дијелпм 1/300, Јуларић 
(Андрп) Анте из Славпнскпг Брпда са дијелпм 
1/300, Јуларић (Андрп) Грга из Драгалпваца са 
дијелпм 1/300, Јуларић (Јпзп) Феликс из 
Драгалпваца са дијелпм 3/200 и Мандић рпђ. 
Тпкић Анђа из Драгалпваца са дијелпм 1/20;  

- нпви премјер к.ш. брпј: 1390/2 „ЛИПАО“ 
оива 4. класе ппврщине 21 м2, уписана у ПЛ 
брпј 258 КП Драгалпвци кап суппсјед Јуларић 
Мара рпђ. Пещић из Драгалпваца са дијелпм 
2/11, Јуларић Нике Антп из Вищоевца, ул. Раде 
Кпншара бр. 11 са дијелпм 1/11, Јуларић Нике 
Фраоп из Загреба, ул. Перущићка бр. 26 са 
дијелпм 1/11, Јуларић Нике Грга из Радпвља, 
Згпрое Јарще бр. 21 са дијелпм 1/11, Јуларић 
Нике Ивка из Кнежевих Винпграда, ул. С. 
Милетића бр. 28 са дијелпм 1/11, Јуларић Нике 
Јпзп из Драгалпваца са дијелпм 1/11, Јуларић 
Нике Маркп из Винкпваца, Славија бр. 112 са 
дијелпм 1/11, Јуларић Нике Никпла из 
Вищоевца, ул. Раде Кпншара бр. 11 са дијелпм 
1/11, Јуларић Нике Стипп из Љубљане, ул. 
Бавдекпва бр. 1 са дијелпм 1/11 и Јуларић 
Нике Маријан из Камника, ул. Зикпва бр. 10 са 
дијелпм 1/11, а кпја пдгпвара пп старпм 
премјеру к.ш. брпј: 308/6 Липао; оива 4. класе 
ппврщине 21 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 205 
КП СП Драгалпвци кап сувласнищтвп Гаврић 
рпђ. Праоић Ева из Драгалпваца са дијелпм ¼, 
Праоић (Анте) Адам из Драгалпваца са 
дијелпм 1/12, Јуларић рпђ. Перић Мара из 
Драгалпваца са дијелпм 4/33, Јуларић (Никп) 
Анте из Вищоеваца са дијелпм 2/33, Јуларић 
(Никп) Јпзп из Драгалпваца са дијелпм 2/33, 
Јуларић (Никп) Грга из Радпвља са дијелпм 

2/33, Јуларић (Никп) Маријан из Камника са 
дијелпм 2/33, Јуларић (Никп) Стипе из 
Љубљане са дијелпм 2/33, Јуларић (Никп) 
Маркп из Винкпваца са дијелпм 2/33 и Јуларић 
(Никп) Фраоп из Загреба са дијелпм 2/33;  

- нпви премјер к.ш. брпј: 1553/4 „ЛИПАО“ 
оива 4. класе ппврщине 2442 м2, уписана у ПЛ 
брпј 392 КП Драгалпвци кап ппсјед Субптић 
Мирпслава Нпвак из Драгалпваца са дијелпм 
1/1, а кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. 
брпј: 310/2 Липао, оива 4. класе ппврщине 
2442 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 175 КП СП 
Драгалпвци кап власнищтвп Субптић (Ристп) 
Пантп из Драгалпваца са дијелпм 1/1;   

- нпви премјер к.ш. брпј: 1553/5 „ЛИПАО“ 
оива 4. класе ппврщине 258 м2, уписана у ПЛ 
брпј 392 КП Драгалпвци кап ппсјед Субптић 
Мирпслава Нпвак из Драгалпваца са дијелпм 
1/1, а кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. 
брпј: 310/5 Липао, оива 4. класе ппврщине 
258 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 175 КП СП 
Драгалпвци кап власнищтвп Субптић (Ристп) 
Пантп из Драгалпваца са дијелпм 1/1;   

- нпви премјер к.ш. брпј: 1552/2 „ОИВАК“ 
оива 4. класе ппврщине 65 м2, уписана у ПЛ 
брпј 393 КП Драгалпвци кап ппсјед Субптић 
Панте Живкп из Драгалпваца 99 са дијелпм 
1/1, а кпја пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. 
брпј: 95/18 Оивак; оива 4. класе ппврщине 65 
м2, уписана у ЗК улпщку брпј 175 КП СП 
Драгалпвци кап власнищтвп Субптић (Ристп) 
Пантп из Драгалпваца са дијелпм 1/1;   

- нпви премјер к.ш. брпј: 1574/3 „ПРПСНА“ 
оива 4. класе ппврщине 73 м2, уписана у ПЛ 
брпј 722 КП Драгалпвци кап ппсјед Бпжић Јпзе 
Аница из Драгалпваца са дијелпм 1/1, а кпја 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 92/21 
Прпсна; оива 4. класе ппврщине 73 м2, 
уписана у ЗК улпщку брпј 209 КП СП 
Драгалпвци кап сувласнищтвп Јуларић (Иван) 
Стипп из Драгалпваца са дијелпм 1/15, Јуларић 
(Иван) Манда из Драгалпваца са дијелпм 1/15, 
Хрустић (Салих) Псман из Тузле са дијелпм 
1/20, Пащић рпђ. Махмутагић Рещида из 
Стеоака са дијелпм 7/40, Махмутагић (Ахмет) 
Мехмед из Стеоака са дијелпм 3/8, Барукшић 
рпђ. Јуларић Ануща из Драгалпваца са дијелпм 
1/20, Јуларић (Иван) Драгп из Драгалпваца са 
дијелпм 1/100, Јуларић (Иван) Адем из 
Драгалпваца са дијелпм 1/100, Јуларић (Иван) 
Иван из Драгалпваца са дијелпм 1/50, 
Барукшић (Јуре) Фраоп из Драгалпваца са 
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дијелпм, Барукшић (Фраоп) Иван из 
Драгалпваца са дијелпм 1/105, Барукшић 
(Фраоп) Анте из Драгалпваца са дијелпм 
1/105, Барукшић (Фраоп) Невенка из 
Драгалпваца са дијелпм 1/105, Барукшић 
(Фраоп) Недељкп из Драгалпваца са дијелпм 
1/105, Барукшић (Илија) Андрп из Драгалпваца 
са дијелпм 1/210, Барукшић (Андрп) Фраоп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/210, Јуларић (Ивп) 
Стипп из Драгалпваца са дијелпм 1/105, 
Јуларић рпђ. Барукшић Марта из Драгалпваца 
са дијелпм 1/200, Праоић рпђ. Јуларић Мара 
из Драгалпваца са дијелпм 1/100, Милпщевић 
рпђ. Јуларић Каја из Псјека са дијелпм 1/200, 
Јуларић (Јпзп) Ана из Драгалпваца са дијелпм 
1/200, Јуларић (Јпзп) Мирпслав из Пуле са 
дијелпм 1/200, Јуларић (Јпзп) Крещимир из 
Пуле са дијелпм 1/200, Јуларић рпђ. Марущић 
Јела из Драгалпваца са дијелпм 1/300, Јуларић 
(Андрп) Анте из Славпнскпг Брпда са дијелпм 
1/300, Јуларић (Андрп) Грга из Драгалпваца са 
дијелпм 1/300, Јуларић (Јпзп) Феликс из 
Драгалпваца са дијелпм 3/200 и Мандић рпђ. 
Тпкић Анђа из Драгалпваца са дијелпм 1/20; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1862/4 
„ППДКУЋНИЦА“ оива 5. класе ппврщине 759 
м2, уписана у ПЛ брпј 660 КП Драгалпвци кап 
суппсјед Субптић Раденка Ивана из 
Драгалпваца са дијелпм 1/3, Субптић Раденка 
Рпберт из Драгалпваца са дијелпм 1/3 и 
Субптић Слпбпдана Бприславка из 
Драгалпваца са дијелпм 1/3, а кпјпј пдгпвара 
пп старпм премјеру к.ш. брпј: 95/21 
Ппдкућница; оива 5. класе ппврщине 759 м2, 
уписана у ЗК улпщку брпј 208 КП СП 
Драгалпвци кап сувласнищтвп Махмутагић 
(Заим) Ахмет из Стеоака са дијелпм 1/5, 
Махмутагић (Заим) Зехра из Стеоака са 
дијелпм 1/5, Мартинпвић (Иван) Никпла из 
Драгалпваца са дијелпм 2/15, Мартинпвић 
(Иван) Маркп из Драгалпваца са дијелпм 2/15, 
Мартинпвић (Иван) Стјепан из Драгалпваца са 
дијелпм 2/15 и Махмутагић рпђ. Карабегпвић 
Делва из Стеоака са дијелпм 1/5; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1846/2 „ОИВАК“ 
оива 4. класе ппврщине 2047 м2 и оива 5. 
класе ппврщине 881 м2, уписана у ПЛ брпј 535 
КП Драгалпвци кап ппсјед „ЕФТ-Рудник и 
Термпелектрана Станари“ д.п.п. Станари из 
Станара са дијелпм 1/1, а кпјпј пдгпвара пп 
старпм премјеру к.ш. брпј: 97/8 Оивак; оива 4. 
класе ппврщине 2928 м2, уписана у ЗК улпщку 

брпј 189 КП СП Драгалпвци кап сувласнищтвп 
Праоић (Стјепан) Стјепан из Драгалпваца са 
дијелпм 1/3, Праоић (Стјепан) Илија из 
Драгалпваца са дијелпм 1/3, Праоић (Анте) 
Ката из Драгалпваца са дијелпм 1/12, Праоић 
(Анте) Ружа из Драгалпваца са дијелпм 1/12, 
Праоић (Анте) Антп из Драгалпваца са дијелпм 
1/12, Мартинпвић (Маркп, унук Анте) Маркп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/24, Калем (Пајп, 
праунук Анте) Бпрп из Драгалпваца са дијелпм 
1/72, Барукшић рпђ. Калем (Пајп, праунука 
Анте) Иванка из Драгалпваца са дијелпм 1/72 и 
Калем (Пајп, праунука Анте) Ангелина из 
Драгалпваца са дијелпм 1/72; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1859/2 „ОИВАК“ 
оива 4. класе ппврщине 1864 м2, уписана у ПЛ 
брпј 535 КП Драгалпвци кап ппсјед „ЕФТ-
Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. 
Станари из Станара са дијелпм 1/1, а кпјпј 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 94/8 
Оивак; оива 4. класе ппврщине 1864 м2, 
уписана у ЗК улпщку брпј 204 КП СП 
Драгалпвци кап сувласнищтвп Врбат (Иван) 
Тпмп из Драгалпваца са дијелпм ½, Врбат 
(Тпмп) Бпнп из Драгалпваца са дијелпм ¼, 
Врбат (Иван) Матија из Залпга са дијелпм 5/64, 
Барукшић рпђ. Врбат Јеле из Драгалпваца са 
дијелпм 1/64, Павлпвић рпђ. Врбат Ана из 
Кулаща са дијелпм 1/64, Матајић рпђ. Врбат 
Ивка, Завищја Сибин са дијелпм 5/64 и Врбат 
рпђ. Барукшић (Јпзп) Ружа, адреса неппзната са 
дијелпм 1/16; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1878/2 „МАЛА 
КРЧЕВИНА“ оива 4. класе ппврщине 220 м2 и 
оива 5. класе ппврщине 50 м2, уписана у ПЛ 
брпј 535 КП Драгалпвци кап ппсјед „ЕФТ-
Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. 
Станари из Станара са дијелпм 1/1, а кпјпј 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 96/4 
Мала Кршевина; оива ппврщине 270 м2, 
уписана у ЗК улпщку брпј 41 КП СП Драгалпвци 
кап власнищтвп Праоић (Јурп) Стипп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/1; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1879/1 „МАЛА 
КРЧЕВИНА“ пащоак 3. класе ппврщине 1063 
м2, уписана у ПЛ брпј 535 КП Драгалпвци кап 
ппсјед „ЕФТ-Рудник и Термпелектрана 
Станари“ д.п.п. Станари из Станара са дијелпм 
1/1, а кпјпј пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. 
брпј: 96/2 Мала Кршевина; пащоак 3. класе 
ппврщине 1063 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 



Страна 343  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРПЈ 5 

 
41 КП СП Драгалпвци кап власнищтвп Праоић 
(Јурп) Стипп из Драгалпваца са дијелпм 1/1;     

- нпви премјер к.ш. брпј: 1881/2 
„КРЧЕВИНА“ оива 6. класе ппврщине 247 м2, 
уписана у ПЛ брпј 535 КП Драгалпвци кап 
ппсјед „ЕФТ-Рудник и Термпелектрана 
Станари“ д.п.п. Станари из Станара са дијелпм 
1/1, а кпјпј пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. 
брпј: 132/15 Кршевина; Оива 6. класе 
ппврщине 247 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 
223 КП СП Драгалпвци кап сувласнищтвп 
Праоић (Пајп) Пајп из Драгалпваца са дијелпм 
½, Праоић рпђ. Смпкпвић Јела из Драгалпваца 
са дијелпм 1/14, Барукшић рпђ. Праоић Ивка 
из Драгалпваца са дијелпм 1/14, Праоић 
(Илија) Винкп из Драгалпваца са дијелпм 2/21, 
Праоић (Илија) Мате из Драгалпваца са 
дијелпм 2/21, Праоић (Илија) Владп из 
Драгалпваца са дијелпм 2/21 и Праоић (Ивп) 
Јпзп из Ријеке, ул. Тринајстићева бр. 4 са 
дијелпм 1/14; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1887 „ВРАТИЋЕ“ 
щума 4. класе ппврщине 5298 м2 и оива 6. 
класе ппврщине 124 м2, уписана у ПЛ брпј 535 
КП Драгалпвци кап ппсјед „ЕФТ-Рудник и 
Термпелектрана Станари“ д.п.п. Станари из 
Станара са дијелпм 1/1, а кпјпј пдгпвара пп 
старпм премјеру к.ш. брпј: 158/3 Вратиће; щума 
4. класе ппврщине 2840 м2, уписана у ЗК 
улпщку брпј 188 КП СП Драгалпвци кап 
власнищтвп Чуларић (Јпзп) Ивп из Драгалпваца 
са дијелпм 1/1 и стари премјер к.ш. брпј: 
132/13 Кршевина; оива 6. класе ппврщине 124 
м2, уписана у ЗК улпщку брпј 223 КП СП 
Драгалпвци кап сувласнищтвп Праоић (Пајп) 
Пајп из Драгалпваца са дијелпм ½, Праоић 
рпђ. Смпкпвић Јела из Драгалпваца са дијелпм 
1/14, Барукшић рпђ. Праоић Ивка из 
Драгалпваца са дијелпм 1/14, Праоић (Илија) 
Винкп из Драгалпваца са дијелпм 2/21, 
Праоић (Илија) Мате из Драгалпваца са 
дијелпм 2/21, Праоић (Илија) Владп из 
Драгалпваца са дијелпм 2/21 и Праоић (Ивп) 
Јпзп из Ријеке, ул. Тринајстићева бр. 4 са 
дијелпм 1/14; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 1888/2 „ВРАТИЋЕ“ 
оива 4. класе ппврщине 1591 м2, уписана у ПЛ 
брпј 535 КП Драгалпвци кап ппсјед „ЕФТ-
Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. 
Станари из Станара са дијелпм 1/1, а кпјпј 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 158/4 
Вратиће; оива 4. класе ппврщине 1591 м2, 

уписана у ЗК улпщку брпј 188 КП СП 
Драгалпвци кап власнищтвп Чуларић (Јпзп) Ивп 
из Драгалпваца са дијелпм 1/1; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2375 „БАРА 
ИЛИДЧА“ щума 2. класе ппврщине 30 м2 и 
оива 5. класе ппврщине 2790 м2, уписана у ПЛ 
брпј 535 кап ппсјед „ЕФТ-Рудник и 
Термпелектрана Станари“ д.п.п. Станари из 
Станара са дијелпм 1/1, а кпја пдгпвара пп 
старпм премјеру к.ш. брпј: 150/11 Бара Илича; 
оива 5. класе ппврщине 1437 м2 и щума 2. 
класе ппврщине 30 м2, уписана у ЗК улпщку 
брпј 19 КП СП Драгалпвци кап сувласнищтвп 
Калем (Иван) Марјан из Драгалпваца са 
дијелпм 1/7, Калем (Иван) Андрп из 
Драгалпваца са дијелпм 2/7, Калем (Иван) 
Анђа из Драгалпваца са дијелпм2/7 и Калем 
(Иван) Антп из Драгалпваца са дијелпм 2/7 и 
стари премјер к.ш. брпј: 153/13 Илича; оива 5. 
класе ппврщине 1353 м2, уписана у ЗК улпщку 
брпј 26 КП СП Драгалпвци кап сувласнищтвп 
Дерпоић (Ивп) Иван из Драгалпваца са 
дијелпм ¼, Дерпоић (Ивп) Ружа из 
Драгалпваца са дијелпм ¼, Дерпоић (Антп) 
Илија из Драгалпваца са дијелпм 1/24, 
Дерпоић (Антп) Винка из Драгалпваца са 
дијелпм 1/24, Дерпоић (Антп) Маријан из 
Драгалпваца са дијелпм 1/24, Дерпоић (Антп) 
Мара из Драгалпваца са дијелпм 1/24, Јпзић р. 
Дерпоић рпђ. Дерпоић Ивка из Драгалпваца 
са дијелпм 1/24, Дерпоић р. Јуларић рпђ. 
Дерпоић Ивка из Драгалпваца са дијелпм 
1/28, Дерпоић (Јпзп) Антп  из Драгалпваца са 
дијелпм 1/28, Дерпоић (Јпзп) Ивп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/28, Дерпоић (Јпзп) 
Драгп из Драгалпваца са дијелпм 1/28, 
Дерпоић (Јпзп) Аница из Драгалпваца са 
дијелпм 1/28, Дерпоић (Јпзп) Владп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/28 и Дерпоић (Антп) 
Винкп из Драгалпваца са дијелпм 1/24; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2376/3 „БАРА 
ИЛИДЧА“ щума 2. класе ппврщине 286 м2 и 
оива 5. класе ппврщине 150 м2, уписане у ПЛ 
брпј 535 КП Драгалпвци кап ппсјед „ЕФТ-
Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. 
Станари из Станара са дијелпм 1/1, а кпја 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 149/3 
Бара Илича; щума 2. класе ппврщине 286 м2 и 
оива 5. класе ппврщине 150 м2, уписана у ЗК 
улпжак брпј 19 КП СП Драгалпвци кап 
сувласнищтвп Калем (Иван) Марјан из 
Драгалпваца са дијелпм 1/7, Калем (Иван) 
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Андрп из Драгалпваца са дијелпм 2/7, Калем 
(Иван) Анђа из Драгалпваца са дијелпм2/7 и 
Калем (Иван) Антп из Драгалпваца са дијелпм 
2/7; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2383/2 „ЛУГПВИ“ 
щума 3. класе ппврщине 96 м2, уписана у ПЛ 
брпј 535 КП Драгалпвци кап ппсјед „ЕФТ-
Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. 
Станари из Станара са дијелпм 1/1, а кпја 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 146/12 
Лугпви; щума 3. класе ппврщине 96 м2, 
уписана у ЗК улпщку брпј 214 КП СП 
Драгалпвци кап сувласнищтвп Дерпоа (Јпзп) 
Анђа из Драгалпваца са дијелпм 1/10, Дерпоа 
(Јпзп) Андрп из Драгалпваца са дијелпм 7/60, 
Дерпоа (Јпзп) Антп из Драгалпваца са дијелпм 
7/60, Дерпоа (Јпзп) Илија из Драгалпваца са 
дијелпм 7/60, Дерпоа (Јпзп) Ивка из 
Драгалпваца са дијелпм 1/10, Дерпоа рпђ. 
Праоић Даница из Загреба са дијелпм 7/60, 
Дерпоа (Јпзп) Франп из Драгалпваца са 
дијелпм 1/6 и Дерпоа (Јпзп) Карлп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/6; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2384/2 „ЛУГПВИ“ 
оива 6. класе ппврщине 205 м2, уписана у ПЛ 
брпј 535 КП Драгалпвци кап ппсјед „ЕФТ-
Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. 
Станари из Станара са дијелпм 1/1, а кпја 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 146/11 
Лугпви; ппврщине 205 м2, уписана у ЗК улпщку 
брпј 214 КП СП Драгалпвци кап сувласнищтвп 
Дерпоа (Јпзп) Анђа из Драгалпваца са дијелпм 
1/10, Дерпоа (Јпзп) Андрп из Драгалпваца са 
дијелпм 7/60, Дерпоа (Јпзп) Антп из 
Драгалпваца са дијелпм 7/60, Дерпоа (Јпзп) 
Илија из Драгалпваца са дијелпм 7/60, Дерпоа 
(Јпзп) Ивка из Драгалпваца са дијелпм 1/10, 
Дерпоа рпђ. Праоић Даница из Загреба са 
дијелпм 7/60, Дерпоа (Јпзп) Франп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/6 и Дерпоа (Јпзп) 
Карлп из Драгалпваца са дијелпм 1/6;     

- нпви премјер к.ш. брпј: 2417/2 „ИЛИДЧА“ 
щума 2. класе ппврщине 321 м2, уписана у ПЛ 
брпј 535 КП Драгалпвци кап ппсјед „ЕФТ-
Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. 
Станари из Станара са дијелпм 1/1, а кпја 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 188/20 
Илича; щума 2. класе ппврщине 161 м2, 
уписана у ЗК улпщку брпј 58 КП СП Драгалпвци 
кап сувласнищтвп Калем (Матп) Фраоп из 
Драгалпваца са дијелпм ½, Црнпгпрац рпђ. 
Калем Ката из Крижа са дијелпм 1/22, Јуларић 

рпђена Калем Ивка из Драгалпваца са дијелпм 
1/22, Калем (Илија) Матп из Драгалпваца са 
дијелпм 1/11, Калем (Илија) Јпзп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/11, Калем (Илија) 
Фраоп из Драгалпваца са дијелпм 2/11 и „ЕФТ-
Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. 
Станари из Станара са дијелпм 1/22 и стари 
премјер к.ш. брпј: 152/8 Илича; щума 2. класе 
ппврщине  160 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 26 
КП СП Драгалпвци кап сувласнищтвп Дерпоић 
(Ивп) Иван из Драгалпваца са дијелпм ¼, 
Дерпоић (Ивп) Ружа из Драгалпваца са 
дијелпм ¼, Дерпоић (Антп) Илија из 
Драгалпваца са дијелпм 1/24, Дерпоић (Антп) 
Винка из Драгалпваца са дијелпм 1/24, 
Дерпоић (Антп) Маријан из Драгалпваца са 
дијелпм 1/24, Дерпоић (Антп) Мара из 
Драгалпваца са дијелпм 1/24, Јпзић р. 
Дерпоић рпђ. Дерпоић Ивка из Драгалпваца 
са дијелпм 1/24, Дерпоић р. Јуларић рпђ. 
Дерпоић Ивка из Драгалпваца са дијелпм 
1/28, Дерпоић (Јпзп) Антп  из Драгалпваца са 
дијелпм 1/28, Дерпоић (Јпзп) Ивп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/28, Дерпоић (Јпзп) 
Драгп из Драгалпваца са дијелпм 1/28, 
Дерпоић (Јпзп) Аница из Драгалпваца са 
дијелпм 1/28, Дерпоић (Јпзп) Владп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/28 и Дерпоић (Антп) 
Винкп из Драгалпваца са дијелпм 1/24; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2418/2 „ВРАТИЋЕ“ 
оива 5. класе ппврщине 1193 м2, уписана у ПЛ 
брпј 535 КП Драгалпвци кап ппсјед „ЕФТ-
Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. 
Станари из Станара са дијелпм 1/1, а кпја 
пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 157/4 
Вратиће; оива 5. класе ппврщине 1193 м2, 
уписана у ЗК улпщку брпј 58 КП СП Драгалпвци 
кап сувласнищтвп Калем (Матп) Фраоп из 
Драгалпваца са дијелпм ½, Црнпгпрац рпђ. 
Калем Ката из Крижа са дијелпм 1/22, Јуларић 
рпђена Калем Ивка из Драгалпваца са дијелпм 
1/22, Калем (Илија) Матп из Драгалпваца са 
дијелпм 1/11, Калем (Илија) Јпзп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/11, Калем (Илија) 
Фраоп из Драгалпваца са дијелпм 2/11 и „ЕФТ-
Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. 
Станари из Станара са дијелпм 1/22; 

- нпви премјер к.ш. брпј: 2419 „ВРАТИЋЕ“ 
пащоак 2. класе ппврщине 1813 м2, уписана у 
ПЛ брпј 535 КП Драгалпвци кап ппсјед „ЕФТ-
Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. 
Станари из Станара са дијелпм 1/1, а кпја 
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пдгпвара пп старпм премјеру к.ш. брпј: 157/4 
Вратиће; пащоак ппврщине 738 м2, уписана у 
ЗК улпщку брпј 58 КП СП Драгалпвци кап 
сувласнищтвп Калем (Матп) Фраоп из 
Драгалпваца са дијелпм ½, Црнпгпрац рпђ. 
Калем Ката из Крижа са дијелпм 1/22, Јуларић 
рпђена Калем Ивка из Драгалпваца са дијелпм 
1/22, Калем (Илија) Матп из Драгалпваца са 
дијелпм 1/11, Калем (Илија) Јпзп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/11, Калем (Илија) 
Фраоп из Драгалпваца са дијелпм 2/11 и „ЕФТ-
Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. 
Станари из Станара са дијелпм 1/22 и стари 
премјер к.ш. брпј: 153/14 Илича; пащоак 2. 
класе ппврщине 1075 м2, уписана у ЗК улпщку 
брпј 26 КП СП Драгалпвци кап сувласнищтвп 
Дерпоић (Ивп) Иван из Драгалпваца са 
дијелпм ¼, Дерпоић (Ивп) Ружа из 
Драгалпваца са дијелпм ¼, Дерпоић (Антп) 
Илија из Драгалпваца са дијелпм 1/24, 
Дерпоић (Антп) Винка из Драгалпваца са 
дијелпм 1/24, Дерпоић (Антп) Маријан из 
Драгалпваца са дијелпм 1/24, Дерпоић (Антп) 
Мара из Драгалпваца са дијелпм 1/24, Јпзић р. 
Дерпоић рпђ. Дерпоић Ивка из Драгалпваца 
са дијелпм 1/24, Дерпоић р. Јуларић рпђ. 
Дерпоић Ивка из Драгалпваца са дијелпм 
1/28, Дерпоић (Јпзп) Антп  из Драгалпваца са 
дијелпм 1/28, Дерпоић (Јпзп) Ивп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/28, Дерпоић (Јпзп) 
Драгп из Драгалпваца са дијелпм 1/28, 
Дерпоић (Јпзп) Аница из Драгалпваца са 
дијелпм 1/28, Дерпоић (Јпзп) Владп из 
Драгалпваца са дијелпм 1/28 и Дерпоић (Антп) 
Винкп из Драгалпваца са дијелпм 1/24. 

Шлан 2. 

Ovaj Закљушак ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа у Службенпм гласнику 
града Дпбпј. 

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-231/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

154. 

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник РС“ 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 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П РАЗРЈЕЩЕОУ В.Д. НАШЕЛНИКА 

ПДЈЕЉЕОА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

1. Миркп Ппбрић, дипл. eк. разрјещава 
се врщипца дужнпсти нашелника Пдјељеоа за 
финансије града Дпбпј. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-253/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

155. 

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник РС“ 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 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П РАЗРЈЕЩЕОУ В.Д. НАШЕЛНИКА 

ПДЈЕЉЕОА ЗА СТАМБЕНП КПМУНАЛНЕ 
ППСЛПВЕ 

1. Ведран Митрпвић, дипл. правник 
разрјещава се врщипца дужнпсти нашелника 
Пдјељеоа за стамбенп кпмуналне ппслпве  
града Дпбпј. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-254/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 
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156. 

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник РС“ 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 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П ИМЕНПВАОУ В.Д. НАШЕЛНИКА 

ПДЈЕЉЕОА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

1. Младен Гајић, дипл. eк. именује се за 
врщипца дужнпсти нашелника Пдјељеоа за 
финансије града Дпбпј. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-256/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

157. 

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник РС“ 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 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П ИМЕНПВАОУ В.Д. НАШЕЛНИКА 

ПДЈЕЉЕОА ЗА СТАМБЕНП КПМУНАЛНЕ 
ППСЛПВЕ 

1. Владп Ђукић, дипл. правник именује 
се за врщипца дужнпсти нашелника Пдјељеоа 
за стамбенп кпмуналне ппслпве града Дпбпј. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-257/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

158. 

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 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П РАЗРЈЕЩЕОУ ПРЕДСЈЕДНИКА КПМИСИЈЕ 

ЗА БУЧЕТ, ФИНАНСИЈЕ И КАПИТАЛНП 
ПЛАНИРАОЕ 

1. Дејан Старшевић, дипл. eк. разрјещава 
се дужнпсти предсједника Кпмисије за бучет, 
финансије и капиталнп планираое. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-258/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

159. 

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 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П РАЗРЈЕЩЕОУ В.Д. ПРЕДСЈЕДНИКА 

УПРАВНПГ ПДБПРА ЈЗУ ДПМ ЗДРАВЉА 
ДПБПЈ 

1. Златкп Спаспјевић разрјещава се 
врщипца дужнпсти предсједника Управнпг 
пдбпра ЈЗУ Дпм здравља Дпбпј. 

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

СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-259/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

160. 

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 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П РАЗРЈЕЩЕОУ В.Д. ШЛАНА УПРАВНПГ 

ПДБПРА ЈПУ ДЈЕШИЈЕ ПБДАНИЩТЕ „МАЈКЕ 
ЈУГПВИЋ“ ДПБПЈ 

1. Александер Игоић разрјещава се 
врщипца дужнпсти шлана Управнпг пдбпра ЈПУ 
Дјешије пбданищте „Мајке Југпвић“ Дпбпј. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-260/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

161. 

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 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П РАЗРЈЕЩЕОУ ШЛАНА КПМИСИЈЕ ЗА 
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И САРАДОУ СА 

ППЩТИНАМА И ГРАДПВИМА 

1. Мирпслав Лазић разрјещава се 
дужнпсти шлана Кпмисије за Мјесне заједнице 
и сарадоу са ппщтинама и градпвима. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-261/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

162. 

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 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П ИМАНПВАОУ В.Д. ШЛАНА УПРАВНПГ 

ПДБПРА ЈЗУ ДПМ ЗДРАВЉА ДПБПЈ 

1. Драган Бпжић именује се за врщипца 
дужнпсти шлана Управнпг пдбпра ЈЗУ Дпм 
здравља Дпбпј. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-265/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

163. 

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 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П ИМАНПВАОУ В.Д. ШЛАНА УПРАВНПГ 

ПДБПРА ЈПУ ДЈЕШИЈЕ ПБДАНИЩТЕ „МАЈКЕ 
ЈУГПВИЋ“ ДПБПЈ 

1. Стпјшинпвић Бпсиљка иманује се за 
врщипца дужнпсти шлана Управнпг пдбпра ЈПУ 
Дјешије пбданищте „Мајке Југпвић“  Дпбпј. 

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

СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-264/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

164. 

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 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П ИМЕНПВАОУ ШЛАНА КПМИСИЈЕ ЗА 

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И САРАДОУ СА 
ППЩТИНАМА И ГРАДПВИМА 

1. Александер Игоић именује се за шлана 
Кпмисије за Мјесне заједнице и сарадоу са 
ппщтинама и градпвима. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-262/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

165. 

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 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П ИМЕНПВАОУ ПРЕДСЈЕДНИКА 

КПМИСИЈЕ ЗА БУЧЕТ, ФИНАНСИЈЕ И 
КАПИТАЛНП ПЛАНИРАОЕ  

1. Златкп Спаспјевић именује се за 
предсједника Кпмисије за бучет, финансије и 
капиталнп планираое. 

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

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-263/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 

166. 

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник РС“ брпј: 
101/04, 42/05 и 118/05), шлана 33. Статута града 
Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 
9/12), шлана 5. и 11. Правилника п ппступку 
јавнпг кпнкурса за распплагаое неппкре-
тнпстима у свпјини Републике Српске и 
јединица лпкалне сампуправе („Службени 
гласник РС“ брпј: 20/12) и шлана 146. и шлана 
154. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј 
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 2/13), 
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј 
дана 27. јуна 2013. гпдине дпнпси: 

Р Ј Е Щ Е О Е 
П ИМЕНПВАОУ КПМИСИЈЕ ЗА 

СПРПВПЂЕОЕ ЈАВНПГ НАДМЕТАОА ЗА 
ПРПДАЈУ НЕППКРЕТНПСТИ У СВПЈИНИ 

ГРАДА ДПБПЈ 

1. Именује се Кпмисија за спрпвпђеое 
јавнпг надметаоа за прпдају неппкретнпсти у 
свпјини Града Дпбпј у следећем саставу: 

- Млинаревић Радмила, предсједник, 
- Филиппвић Пзренка, шлан, 
- Савић Драган, шлан 
- Крщић Мирпслав, замјеник предсједни 
- Мехинагић Елдина, замјеник шлана и 
- Букејлпвић Марија, замјеник шлана. 

2. Задатак Кпмисије за спрпвпђеое јавнпг 
надметаоа је прпвпђеое ппступку прпдаје, 
пднпснп пптерећеоа правпм грађеоа непп-
кретнпсти у свпјини Града Дпбпј путем 
лицитације, а щтп ппдразумијева утврђиваое 
испуоенпсти услпва за пдржаваое лицитације, 
прпвпђеое ппступка лицитације, утврђиваое и 
јавнп пбјављиваое кпја ппнуда је кап 
најппвпљнија прихваћена, те сашиоаваое 
записника  у кпји се унпси цијели тпк ппступка 
и све ппнуде стављене пд ппјединих ушесника, 
кап и стављени пригпвпри. 
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3. Са данпм ступаоа на снагу пвпг 

рјещеоа престаје да важи Рјещеое брпј: 01-
013-165/07 пд 26.04.2007 гпдине. 

4. Пвп рјещеое пбјавиће се у „Службенпм 
гласнику града Дпбпј“. 

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-266/13.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дпбпј, 27.06.2013.     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                            Есмин Махмутпвић, с.р. 
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II АКТИ ГРАДПНАШЕЛНИКА

167. 

На пснпву шлана 43. и 44. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС“ 
брпј 101/04, 42/05, 118/05) и шлана 56. Статута 
града Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј“ 
брпј 9/12) Градпнашелник града Дпбпј дпнип 
је: 

ПРАВИЛНИК 
П ИЗМЈЕНАМА И ДППУНАМА 

ПРАВИЛНИКА П СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЕ 

СЛУЖБЕ ГРАДА ДПБПЈ 

Шлан 1. 

У Правилнику п прганизацији и 
систематизацији радних мјеста Админи-
стративне службе града Дпбпј („Службени 
гласник града Дпбпј“ брпј: 4/13) изврщене су 
измјене и дппуне и тп у Ппглављу II расппреда 
ппслпва и задатака гдје се каже: 

У шлану 17. - Кабинет Градпнашелника 
града Правилника п прганизацији и система-
тизацији радник мјеста Административне 
службе града Дпбпј, ташка 15.1.4. кпја гласи: 

„савјетник за правна и пплитишка питаоа“ 

БРИЩЕ СЕ 

Шлан 2. 

У шлану 17. - Кабинет Градпнашелника 
града, иза ташке 15.1.8 дпдаје се ташка 15.1.9 
кпја гласи: 

15.1.9. Савјетник за правне, импвинскп 
правне и нпрмативне ппслпве 

Ппис ппслпвнпг раднпг мјеста: 
- Прати стаое у пбластима из 

надлежнпсти Градпнашелника, те 
ппдузима пптребне мјере за благп-
временпст и закпнитпст рјещаваоа. 

- Пружа струшну ппмпћ Градпнашелнику 
града Дпбпј у пбласти нпрмативнп-
правних аката, кап и ппслпва управнпг 
рјещаваоа. 

- Ушествује у ппступцима припреме и 
анализе нацрта угпвпра кпје пптписује 
Градпнашелник града у име града 
Дпбпј. 

- Пружа страшне савјете у припреми и 
анализи предмета за спрпвпђеое 

ппступка прпдаје градскп-грађевинскпг 
земљищта, гаража и ппслпвних 
прпстпра у власнищтву града Дпбпј (у 
прикупљаоу дпкументације, рјещава-
оу неразрјещених импвинскп правних 
пднпса града Дпбпј, прпвјерава 
закљушиваое угпвпра п купппрпдаји). 

- Анализира и даје струшну ппмпћ у 
судским сппрпвима Административне 
службе града Дпбпј. 

- Прати стаоа из надлежнпсти Пдјељеоа 
за прпстпрнп уређеое и пп пптреби 
врщи увид у предмете из дјелпкруга 
ппслпва истпг, те п тпме и извјещтава и 
даје правне савјете Градпнашелнику 
Града Дпбпј. 

- Ушествује у изради нацрта и приједлпга 
Статута, ппслпвника п раду, других 
прпписа и ппщтих аката Скупщтине 
Града и Градпнашелника Града. 

- Пбавља ппслпве прганизације и 
унапређеоа рада Административне 
службе и надзпр над спрпвпђеоем 
закпна и других прпписа у пбласти 
градске управе из надлежнпсти Градп-
нашелника Града. 

- Ушсетвује у изради прпграма рада и 
извјещтаја п раду Градпнашелника. 

- Анализира статуте и друга ппщта акта 
предузећа и устанпва шији је псниваш 
града у циљу даваоа сагласнпсти пд 
стране Градпнашелника Града. 

- Пбавља и друге ппслпве и задатке кпје 
му ппвјери Градпнашелник из дјелп-
круга оегпвпг рада. 

- За впј рад пдгпвпран је Градпнашелнику 
Града. 

 

Слпженпст ппслпва: Најслпженији 

Службенп знаое: Струшни савјетник 

 

Ппсебни услпви за пбављаое 

Виспка щкплска спрема VII/1 степен 
струшне спреме, заврщен правни факултет или 
други факултет правнпг смјера, најмаое три 
гпдине раднпг искуства на истим или слишним 
ппслпвима, пплпжен струшни испит за рад у 
прганима управе, ппзнаваое рада на рашунару. 
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Нашин пппуне: Пбјављиваое јавнпг 

кпнкурса. 

Брпј изврщилаца: један (1). 

Шлан 3. 

У шлану 6. – Пдјељеое за прпстпрнп 
уређеое Правилника п прганизацији и 
систематизацији радник мјеста Админи-
стративне службе града Дпбпј, мијеоа се ташка 
4.3.3. у дијелу Брпј изврщилаца: један (1), такп 
да гласи: 

Брпј изврщилаца: два (2). 

Шлан 4. 

Пвај правилник ступа на снагу псмпг дана 
пд дана пбјављиваоа, а биће пбјављен у 
„Службенпм гласнику града Дпбпј.“ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 02-022-668/13.         ГРАДПНАЧЕЛНИК 
Дпбпј, 01.07.2013.          Пбрен Петрпвић 
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III АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПЩТИНЕ ГРАДА

168. 

Накпн сравнаваоа са извпрним текстпм, 
утврђенп је да је у Пдлуци п нашину и услпвима 
јавне прпдаје неизграђенпг земљищта у 
државнпј свпјини брпј: 01-013-33/12 пд 
21.02.2012. гпдине („Службени гласник 
ппщтине Дпбпј“ брпј: 1/12) приликпм 
щтампаоа „Службенпг гласника ппщтине 
Дпбпј“ брпј: 1/12, ушиоена је щтампарска 
грещка, па на пснпву шлана 182. став 2. 
Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј 
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 2/13), 
в.д. секретара Скупщтине града Дпбпј 
пдпбрава 

ИСПРАВКУ ГРЕЩКЕ 

У Пдлуци п нашину и услпвима јавне 
прпдаје неизграђенпг земљищта у државнпј 
свпјини брпј: 01-013-33/12 пд 21.02.2012. 
гпдине, пбјављеоне у „Службенпм гласнику 
ппщтине Дпбпј“ брпј: 1/12, у шлану 1. умјестп 
„к.ш. 4991/16“ треба да стпји „к.ш. 4999/16“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-267/13.              В.Д. СЕКРЕТАР 
Дпбпј, 30.05.2013.          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                  Миленкп Иваншевић 
                                                    дипл. правник, с.р. 

169. 

Накпн сравнаваоа са извпрним текстпм 
утврђенп је да је у Рјещеоу п пдређиваоу 
пзнака унутращоих прганизаципних јединица 
Административне службе града Дпбпј пбја-
вљенпм у „Службенпм гласнику града Дпбпј“ 
брпј: 5/13 пд 31. маја 2013. гпдине, приликпм 
щтампаоа службенпг гласника ушиоенене 
щтампарске грещке, па на пснпву шлана 182. 
Став 2. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј 
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 2/13), 
в.д. секретар Скупщтине града Дпбпј пдпбрава 

ИСПРАВКУ ГРЕЩКЕ 

У рјещеоу п пдређиваоу пзнака 
унутращоих прганизаципних јединица Адми-

нистративне службе града Дпбпј, пбјављенпм у 
„Службенпм гласнику града Дпбпј“ брпј: 5/13 
пд 31. маја 2013. Гпдине брище се брпј „01-
013-506/13“ а умјестп оега треба да стпји брпј 
„02-022-506/13.“ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-270/13.              В.Д. СЕКРЕТАР 
Дпбпј, 30.05.2013.          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                  Миленкп Иваншевић 
                                                    дипл. правник, с.р. 

170. 

Накпн сравнаваоа са извпрним текстпм, 
утврђенп је да је у Измјени и дппуни 
Ппјединашнпг кплектинпг угпвпра за заппслене 
у ппщтинскпј Административнпј служби  пбја-
вљенпм у „Службенпм гласнику града Дпбпј“ 
брпј: 5/13 пд 31. маја 2013. гпдине приликпм 
щтампаоа „Службенпг гласника града Дпбпј“ 
ушиоена је щтампарска грещка, те на пснпву 
шлана 182. став 2. Ппслпвника Скупщтине града 
Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 
2/13), в.д. секретара Скупщтине града Дпбпј 
пдпбрава 

ИСПАВКУ ГРЕЩКЕ 

 

У Измјени и дппуни Ппјединашнпг кпле-
ктинпг угпвпра за заппслене у ппщтинскпј 
Административнпј служби пбјављенпм у 
„Службенпм гласнику града Дпбпј“ брпј: 5/13 
умјестп брпја „01-013-401/13“ треба да стпји 
брпј „02-022-401/13“ и у дпоем лијевпм углу 
треба да стпји „ПРЕДСЈЕДНИК СИНДИКАТА 
ПРГАНА УПРАВЕ Зпран Стпјакпвић.“ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ 

Брпј: 01-013-271/13.              В.Д. СЕКРЕТАР 
Дпбпј, 30.05.2013.          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                  Миленкп Иваншевић 
                                                    дипл. правник, с.р.
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IV ПГЛАСИ

ПГЛАС 

Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве 
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-1/13 пд 
15.03.2013. гпдине, изврщип је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарскпм листу брпј 121/2 упис псниваоа 
прпмјене лица пвлащћених за заступаое 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Сплунских дпбрпвпљаца Ц-2/Л-4 у Дпбпју са 
следећим ппдацима: Врщи се прпмјена пблика 
прганизпвоа и прпмјена лица пвлащћенпг за 
заступаое Заједнице етажних власника зграде 
у улици Сплунксих дпбрпвпљаца Ц-2/Л-4 у 
Дпбпју. Из регистра се брище ранији заступник 
Балещевић Савп, а у регистар се уписују лица 
пвлащћена за заступаое: Благпјевић Радпван – 
управник Заједнице и Јещић Срђан – 
предсједник Скупщтине – заступају заједницу 
сампсталнп и без пгранишеоа. 

ГРАД ДПБПЈ 
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ 

ППСЛПВЕ 

Брпј: 07-372-1-1/13 
Дана: 15.03.2013. гпдине 

ПГЛАС 

Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве 
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-4/13 пд 
01.04.2013. гпдине, изврщип је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарскпм листу брпј 371/4 упис псниваоа 
прпмјене лица пвлащћених за заступаое 
Заједнице етажних власника зграде у улици Југ 
Бпгдана бр. 55 у Дпбпју са следећим 
ппдацима: Врщи се прпмјена лица пвлащћенпг 
за заступаое Заједнице етажних власника 
зграде у улици Југ Бпгдана бр. 55 у Дпбпју, па 
се из Регистра брищу Шкпрп Хазим 
предсједник УП и Ђалић Митар предсједник 
ЗЕВ-а а кап нпвп лице пвлащћенп за заступаое 
Заједнице уписује се Шехић Санела 
предсједник УП, заступа заједницу сампсталнп 
и без пгранишеоа. 

ГРАД ДПБПЈ 
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ 

ППСЛПВЕ 

Брпј: 07-372-1-4/13 
Дана: 01.04.2013. гпдине 

ПГЛАС 

Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве 
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-7/13 пд 
15.04.2013. гпдине, изврщип је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарскпм листу брпј 373/4 упис псниваоа 
прпмјене лица пвлащћених за заступаое 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Впјвпде Синђелића брпј: Л1/1 у Дпбпју са 
следећим ппдацима: Врщи се прпмјена лица 
пвлащћенпг за заступаое Заједнице етажних 
власника зграде у улици Впјвпде Синђелића 
брпј: Л1/1 у Дпбпју. Из регистра се брищу 
ранији заступници Симић Љиљана и Ђекић 
Млађен, а у регистар се уписују лица 
пвлащћена за заступаое: Мпћић Бранимир и 
Старшевић Сузана – заступају заједницу 
сампсталнп и без пгранишеоа. 

ГРАД ДПБПЈ 
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ 

ППСЛПВЕ 

Брпј: 07-372-1-7/13 
Дана: 15.04.2013. гпдине 

ПГЛАС 

Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве 
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-8/13 пд 
21.05.2013. гпдине, изврщип је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарскпм листу брпј 375/4 упис 
издвајаоа Заједнице етажних власника зграде 
у улици Кнегиое Милице бр. 5 у Дпбпју са 
следећим ппдацима: Издваја се Заједница 
етажних власника зграде у улици Кнегиое 
Милице бр. 5 из Заједнице етажних власника у 
улици Кнегиое Милице бр. 4-5, псниваши 
щеснаест етажних власника зграде, дјелатнпст 
70320 – управљаое зградпм за рашун етажних 
власника, иступа у правнпм прпмету 
сампсталнп у пквиру дјелатнпсти, за пбавезе 
пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм, шланпви 
пдгпварају супсидијарнп дп висине удјела у 
плаћаоу трпщкпва пдраваоа зграде, заједницу 
заступају Бпгданић Гпран предсједник УП 
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сампсталнп и без пгранишеоа и Гпгић 
Бприслав шлан УП ЗЕВ-а, сампсталнп и без 
пгранишеоа. 

ГРАД ДПБПЈ 
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ 

ППСЛПВЕ 

Брпј: 07-372-1-8/13 
Дана: 21.05.2013. гпдине 

ПГЛАС 

Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве 
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-9/13 пд 
08.05.2013. гпдине, изврщип је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарскпм листу брпј 196/2 упис псниваоа 
прпмјене лица пвлащћених за заступаое 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Кнеза Лазара брпј 9 Л3 у Дпбпју са следећим 
ппдацима: Врщи се прпмјена лица пвлащћенпг 
за заступаое Заједнице етажних власника 
зграде у улици Кнеза Лазара брпј 9 Л3 у 
Дпбпју. Из регистра се брище ранији заступник 
Маркпвић Љиљана, а у регистар се уписује 
лице пвлащћенп за заступаое: Радпванпвић 
Бранкп – заступа заједницу сампсталнп и без 
пгранишеоа. 

ГРАД ДПБПЈ 
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ 

ППСЛПВЕ 

Брпј: 07-372-1-9/13 
Дана: 08.05.2013. гпдине 

ПГЛАС 

Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве 
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-10/13 
пд 20.05.2013. гпдине, изврщип је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарскпм листу брпј 374/4 упис псниваоа 
Заједнице етажних власника зграде, улица 
Цара Дущана бб „Дијамант“ Д-9 у Дпбпју 

псниваши: тридесет етажних власника зграде, 
дјелатнпст-управљаое зградпм за рашун 
етажних власника, иступа у правнпм прпмету 
сампсталнп у пквиру дјелатнпсти, за пвабезе 
пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм, шланпви 
пдгпварају супсидијарнп дп висине удјела у 
плаћаоу трпщкпва пдраваоа зграде, заједницу 
заступа: Јакпвљевић Драган предсједник УП 
сампсталнп и без пгранишеоа и Кандић 
Велимирка предсједник ЗЕВ-а, сампсталнп и 
без пгранишеоа. 

ГРАД ДПБПЈ 
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ 

ППСЛПВЕ 

Брпј: 07-372-1-10/13 
Дана: 20.05.2013. гпдине 

ПГЛАС 

Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве 
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-15/13 
пд 29.05.2013. гпдине, изврщип је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарскпм листу брпј 67/1 упис псниваоа 
прпмјене лица пвлащћених за заступаое 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Светпг Саве бр. 10 у Дпбпју са следећим 
ппдацима: Врщи се прпмјена лица пвлащћенпг 
за заступаое Заједнице етажних власника 
зграде у улици Светпг Саве бр. 10 у Дпбпју. Из 
регистра се брище ранији заступници Симић 
Петар Митрпвић Петар, а у регистар се уписују 
лица пвлащћена за заступаое: Бпжишкпвић 
Петтра и Плившевић Славпјка – заступају 
заједницу сампсталнп и без пгранишеоа. 

ГРАД ДПБПЈ 
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ 

ППСЛПВЕ 

Брпј: 07-372-1-15/13 
Дана: 29.05.2013. гпдине
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