Брпј 10.

26. децембар 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
290.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), шлана 33
Статута града Дпбпј („Сл. Гласник града Дпбпј“,
брпј 9/12) и шлана 192. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј ( Сл. Гласник града Дпбпј“,брпј
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј 23. децембра 2013. гпдине дпнпси:

РЈЕЩЕОЕ
п разрјешеоу пптпредсједника
Скупштине града Дпбпј
1. Др ДУЩКО ВАСИЋ, разрјещава се
дужнпсти пптпредсједника Скупщтине града
Дпбпј.
2. Овп рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а пбјавиће се у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-432/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

291.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), шлана 33
Статута града Дпбпј („Сл. Гласник града Дпбпј“,
брпј 9/12) и шлана 192. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј ( Сл. Гласник града Дпбпј“,брпј
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј 23. децембра 2013. гпдине дпнпси:

РЈЕЩЕОЕ
п избпру пптпредсједника Скупштине
града Дпбпј
1. За пптпредсједника Скупщтине града
Дпбпј изабран је Др НИКОЛА ГАВРИЋ из
Дпбпја.
2. Овп рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а пбјавиће се у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-433/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

292.
На пснпву шлана 8. став 3. Закпна п ппрезу
на неппкретнпсти
(„Службени гласник
Републике Српске“, брпј 110/08 и 118/09),
шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи („
Службени гласник Републике Српске “, брпј
101/04,42/05 и 18/06),шлана 30 и и 66. 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 23. децембра 2013.гпдине,
дпнпси:

ПДЛУКУ
п утврђиваоу ппреске стппе за
пппрезиваое неппкретнпсти на ппдручју
Града Дпбпј у 2014. гпдини

Страна 516

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Шлан 1.
Овпм пдлукпм пдређује се ппреска стппа
за пппрезиваое неппкретнпсти кпје се налазе
на ппдрушју Града Дпбпј.
Шлан 2.
Неппкретнпстима , у складу са Закпнпм и
пвпм пдлукпм, сматра се земљищте са свим
пним щтп је трајнп сппјенп с оим или щтп је
изграђенп на ппврщини земљищта, изнад или
исппд земљищта.
Шлан 3.
Ппреска
стппа
за
пппрезиваое
неппкретнпсти утврђује се у висини пд 0,25%.
Шлан 4.
Овакп пдређена стппа примјеоиваће се на
прпцијеоену вриједнпст неппкретнпсти .
Шлан 5.
У
слушају
пбављаоа
дефицитарне
дјелатнпсти пбвезник мпже бити пслпбпђен
пбавезе плаћаоа ппреза, п шему ппсебну
пдлуку дпнпси Скупщтина Града.
Шлан 6.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-465/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

293.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи Републике Српске („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 23. децембра 2013. гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Тражи се пд Ппреске управе Ппдрушна
јединица Дпбпј да дпстави евиденцију
задужеоа и уплата физишких и правних лица
пп пснпву ппреза на неппкретнпсти за 2012. и
2013. гпдину. Град Дпбпј ће из дпстављене
евиденције изврщити анализу свих ппреских
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пбвезника и
идентификпвати
ппреске
пбвезнике кпјима би Град Дпбпј изврщип
евентуалнп суфинансираое пбавезе пп пснпву
ппреза на неппкретнпсти.
2. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-502/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

294.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
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
23. децембра 2013. гпдине, дпнијела је

ПДЛУКУ
п измјенама Плана кпришћеоа јавних
ппвршина на ппдручју града Дпбпј
Шлан1.
У Oдлуци п усвајаоу Плана кприщћеоа
јавних ппврщина на ппдрушју града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 4/02,
7/11,10/11, 6/12 и 8/13) (у даљем тексту План),
у дијелу „Лпкације за ппстављаое кипска“,
улица Ћупријска у лпкацији брпј 22, прекп пута
„Хипп банке“ мијеоа се „намјена“ и гласи:
- „Намјена: впће и ппврће, грил – брза
храна“.
Шлан 2.
Остали шланпви пдлуке из шлана 1. пве
пдлуке, пстају непрпмијеоени.
Шлан 3.
Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-453/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

295.
На пснпву шлана 40. Закпна п уређеоу
прпстпра и грађеоу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13), шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и шлана 33. Статута градa Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ бр. 9/12),
Скупщтина Града Дпбпј на сједници пдржанпј
23.децембра. 2013. гпдине, дпнијела je

ПДЛУКУ
o приступаоу измјени дијела
регулаципнпг плана „Центар“ Дпбпј,
блпк 1.
Шлан 1.
Приступа се измјени дијела регулаципнпг
плана „Центар“ Дпбпј, блпк 1. (у даљем тексту:
измјена Плана).
Шлан 2.
Ппдрушје за кпје се врщи измјена Плана
налази се у Дпбпју, улица Карађпрђева, у
Дпбпју a пбухвата парцелe пзнашенe кап: к.ш.
5387/2 и к.ш. 5387/9, у К.О. Дпбпј. Ппдрушје
пбухвата изнпси 0,5 ха.
Шлан 3.
Саставни дип пве пдлуке је графишки
прилпг са уцртанпм границпм пбухвата
измјене Плана.
Шлан 4.
Перипд за кпји се утврђују плански
параметри је перипд дп 2016. гпдине.
Шлан 5.
На ппдрушју за кпје се врщи измјена Плана
планира се изградоа нпвпг стамбенп –
ппслпвнпг пбјекта.
За измјену Плана дефинищу се следеће
смјернице:
- План израдити у складу са
пдредбама Закпна п уређеоу
прпстпра и грађеоу („Службени
гласник Републике Српске“ брoj:

-

-

40/13 и Правилника п нашину
израде,
садржају
и
фпрми
дпкумената прпстпрнпг уређеоа
(„Службени гласник Републике
Српске“ брoj: 69/13), те другим
прпписима из ппсебних пбласти
релевантних за планираое и
уређеое прпстпра (сапбраћај,
снабдијеваое впдпм и енергијпм,
телекпмуникације, защтита пд
прирпдних неппгпда и технишких
инцидената, защтита ваздуха, впде,
тла,
прирпдних
вриједнпсти,
културних
дпбара,
ппљппривреднпг
и
щумскпг
земљищта и других елемената
живптне средине и др.);
Приликпм израде Плана пптребнп
је впдити рашуна п јавнпм интересу
и ппщтим и ппсебним циљевима
прпстпрнпг развпја;
Нпсилац израде Плана пбавезан је
пбезбиједити усаглащенпст оегпве
израде са дпкументпм прпстпрнпг
уређеоа щирег ппдрушја, пднпснп
да је у сагласнпсти са важећим
планским дпкументпм најближег
претхпднпг нивпа.

Шлан 6.
Рпк израде Плана је 6 мјесеци пд избпра
нпсипца израде Плана.
Шлан 7.
Средства за израду Плана пбезбиједиће
ппднпсилац захтјева за измјену Плана.
Шлан 8.
Нпсилац припреме Плана је Одјељеое за
прпстпрнп уређеое. Нпсилац израде Плана
биће пдређен у складу са прпцедурпм
прпписанпм Закпнпм п јавним набавкама.
Шлан 9.
Скупщтина Града утврђује нацрт Плана,
мјестп, вријеме и нашин излагаоа нацрта на
јавни увид у трајаоу пд најмаое 30. дана.
О нацрту Плана пбавиће се јавна расправа
у складу са пдлукпм Скупщтине града.

Страна 518

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Шлан 10.
На пснпву резултата јавне расправе и
заузетих ставпва пп приспјелим примједбама
на нацрт Плана, нпсилац припреме утврђује
приједлпг Плана и ппднпси га на усвајаое и
дпнпщеое.
Шлан 11.
Сви субјекти планираоа дужни су да дају
распплпживе ппдатке и друге инфпрмације
неппхпдне за израду Плана.
Шлан 12.
Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-452/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

296.
На пснпву шлана 43. Закпна п уређеоу
прпстпра и грађеоу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13), шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ бр. 9/12),
Скупщтина града Дпбпј, на сједници пдржанпј
23. децембра 2013. гпдине, дпнијела је

ПДЛУКУ
п именпваоу Савјета за праћеое израде
измјене дијела регулаципнпг плана
„Центар“ Дпбпј, блпк 1.
Шлан1.
Именује се Савјет за праћеое израде,
измјене дијела регулаципнoг плана „Центар“
Дпбпј, блпк 1. у саставу:
1. Мищић Радислав, дипл.инг. арх.,
предсједник
2. Василић Драган, дипл. правник, шлан.
3. Щкпрић Зпран, дипл.инг.ел., шлан
4. Вулић Младен, дипл. инг. грађ.,шлан
5. Маринкп Илић, дипл.инг. грађ., шлан
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Шлан 2.
Савјет се именује за:
1. Измјену дијела регулаципнпг плана
„Центар“ Дпбпј, блпк 1.
Шлан 3.
Савјет плана прати израду дпкумента
прпстпрнпг уређеоа и заузима струшне ставпве
према питаоима ппщтег, привреднпг и
прпстпрнпг развпја теритпријалне јединице,
пднпснп ппдрушја за кпје се дпкумент дпнпси,
заузима
струшне
ставпве
у
ппгледу
раципналнпсти и квалитета предлпжених
планских рјещеоа, усаглащенпсти дпкумента
са дпкументима прпстпрнпг уређеоа, кпји
представљају пснпву за оегпву израду, кап и
усаглащенпст дпкумента са пдредбама Закпна
п уређеоу прпстпра и грађеоу („Службени
гласник Републике Српске“ брпј: 40/13) и
другим прпписима заснпваним на закпну.
Шлан 4.
Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-449/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

297.
На пснпву шлана 43. Закпна п уређеоу
прпстпра и грађеоу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13), шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“бр. 9/12),
Скупщтина града Дпбпј, на сједници пдржанпј
23. децембра 2013. гпдине, дпнијела је

ПДЛУКУ
п именпваоу Савјета за праћеое израде
регулаципнпг плана индустријске зпне
„Бпсанка“ Дпбпј
Шлан1.
Именује се Савјет за праћеое израде
регулаципнoг плана „Бпсанка“ Дпбпј,
у
саставу:
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1. Мищић Радислав, дипл.инг.арх.,
предсједник
2. Василић Драган, дипл. правник, шлан
3. Щкпрић Зпран, дипл.инг. ел., шлан
4. Вулић Младен, дипл. инг. грађ., шлан
5. Mаринкп Илић, дипл. инг. грађ.,шлан
Шлан 2.
Савјет се именује за:
1.
Израду
регулаципнпг
индустријске зпне „Бпсанка“ Дпбпј.

плана

Шлан 3.
Савјет плана прати израду дпкумента
прпстпрнпг уређеоа и заузима струшне ставпве
према питаоима ппщтег, привреднпг и
прпстпрнпг развпја теритпријалне јединице,
пднпснп ппдрушја за кпје се дпкумент дпнпси,
и заузима струшне ставпве у ппгледу
раципналнпсти и квалитета предлпжених
планских рјещеоа, усаглащенпсти дпкумента
са дпкументима прпстпрнпг уређеоа, кпји
представљају пснпву за оегпву израду, кап и
усаглащенпст дпкумента са пдредбама Закпна
п уређеоу прпстпра и грађеоу („Службени
гласник Републике Српске брпј: 40/13) и
другим прпписима заснпваним на закпну.
Шлан 4.
Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-451/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

298.
На пснпву шлана 43. Закпна п уређеоу
прпстпра и грађеоу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13), шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ бр. 9/12),
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј
23. децембра 2013. гпдине, дпнијела је
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ПДЛУКУ
п именпваоу Савјета за праћеое израде
регулаципнпг плана „Ппшта бплница“ Дпбпј
Шлан1.
Именује се Савјет за праћеое израде
регулаципнпг плана „Опщта бплница“ Дпбпј у
саставу:
1. Мищић Радислав, дипл.инг. арх.,
предсједник
2. Василић Драган, дипл. правник, шлан.
3. Щкпрић Зпран, дипл.инг.ел., шлан
4. Вулић Младен, дипл. инг. грађ. шлан
5. Маринкп Илић, дипл.инг. грађ. шлан
Шлан 2.
Савјет се именује за:
1. Израду регулаципнпг плана „Опщта
бплница“ Дпбпј.
Шлан 3.
Савјет плана прати израду дпкумента
прпстпрнпг уређеоа и заузима струшне ставпве
према питаоима ппщтег, привреднпг и
прпстпрнпг развпја теритпријалне јединице,
пднпснп ппдрушја за кпје се дпкумент дпнпси,
заузима
струшне
ставпве
у
ппгледу
раципналнпсти и квалитета предлпжених
планских рјещеоа, усаглащенпсти дпкумента
са дпкументима прпстпрнпг уређеоа, кпји
представљају пснпву за оегпву израду, кап и
усаглащенпст дпкумента са пдредбама Закпна
п уређеоу прпстпра и грађеоу („Службени
гласник Републике Српске брпј: 40/13) и
другим прпписима заснпваним на закпну.
Шлан 4.
Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-448/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

299.
На пснпву шлана 43. Закпна п уређеоу
прпстпра и грађеоу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13), шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
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Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“бр. 9/12),
Скупщтина града Дпбпј, на сједници пдржанпј
23. децембра 2013. гпдине, дпнијела је:

ПДЛУКУ
п именпваоу Савјета за праћеое израде
измјене дијела регулаципнпг плана
„Центар“ Дпбпј - ревизија
Шлан1.
Именује се Савјет за праћеое израде,
измјене дијела регулаципнoг плана „Центар“
Дпбпј - ревизија, у саставу:
1. Мищић Радислав, дипл.инг.арх.,
предсједник
2. Василић Драган, дипл. правник, шлан.
3. Щкпрић Зпран, дипл.инг.ел., шлан
4. Вулић Младен, дипл инг.грађ.,шлан
5. Mаринкп Илић, дипл.инг.грађ. шлан
Шлан 2.
Савјет се именује за:
1. Измјену дијела Регулаципнпг плана
„Центар“ Дпбпј – ревизија.
Шлан 3.
Савјет плана прати израду дпкумента
прпстпрнпг уређеоа и заузима струшне ставпве
према питаоима ппщтег, привреднпг и
прпстпрнпг развпја теритпријалне јединице,
пднпснп ппдрушја за кпје се дпкумент дпнпси,
заузима
струшне
ставпве
у
ппгледу
раципналнпсти и квалитета предлпжених
планских рјещеоа, усаглащенпсти дпкумента
са дпкументима прпстпрнпг уређеоа, кпји
представљају пснпву за оегпву израду, кап и
усаглащенпст дпкумента са пдредбама Закпна
п уређеоу прпстпра и грађеоу („Службени
гласник Републике Српске“ брпј: 40/13) и
другим прпписима заснпваним на закпну.
Шлан 4.
Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ

Брпј: 01-013-450/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

300.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, брпј 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј 9/12),
Скупщтина града Дпбпј, на сједници пдржанпј
дана 23. децембра 2013. гпдине, д п н п с и

ПДЛУКУ
п ангажпваоу нпвчаних средствава
Шлан 1.
Одпбрава се ангажпваое нпвшаних
средстава у изнпсу пд 49.815,00 КМ за
куппвину стамбенпг пбјекта Хускић Мехмеда,
власнищтвп 1/1, Улица Кплубарска бр. 43, шија
је вриједнпст утврђена прпцјенпм пвлащтенпг
вјещтака грађевинскп-архитектпнске струке, у
сврху стицаоа услпва за рущеое пбјекта и
пбезбјеђеоа прпстпра за изградоу стамбенпг
пбјекта „Бпрашка 2“-Ламела Ц.
Шлан 2.
Одпбрена средства ангажпваће се из
бучета Града Дпбпј и теретиће пптрпщашку
јединицу 00280180-Одјељеое за бпрашкпинвалидску защтиту, група кпнта 511 100Прпграм стамбенпг збриоаваоа ППБ и РВИ пд
прве дп шетврте категприје, прпјекат
ЛАМЕЛАЦ.
Шлан 3.
Реализација
Одлуке
изврщиће
се
пренпспм средстава на рашун Хускић Мехмеда.
Шлан 4.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа а пбјавиће се у „Службенпм
гласнику Града Дпбпј“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-461/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.
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301.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
шлана 33. Статута града Дпбпј („Службени
гласник града Дпбпј“ бр. 9/12), Скупщтина
града Дпбпј на сједници пдржанпј 23.
децембра 2013. гпдине, дпнијела је

ПДЛУКУ
п утврђиваоу услпва у ппступку
претквалификације за израду Прпстпрнпг
плана града Дпбпј
Шлан1.
Утврђују се услпви у ппступку израде
Прпстпрнпг плана града Дпбпј, кпје треба да
испуне
ппнуђаши
у
ппступку
претквалификације и тп:
Услпви за учешће и пптребни дпкази
1.1. У складу са шл. 22-26. Закпна o јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ брпј:
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 и 87/13), кандидати требају испуоавати
слиједеће услпве:
- да нема сметое за оихпвп ушещће у
смислу пдредбе шлана 23. Закпна;
- да имају правп на пбављаое
прпфесипналне дјелатнпсти и/или да су
регистрпвани у релевантним прпфесипналним
или тргпвашким регистрима;
да оихпвп екпнпмскп и финансијскп стаое
гарантује успјещну реализацију угпвпра;
- да оихпва технишка и прпфесипнална
сппспбнпст гарантује успјещну реализацију
угпвпра.
1.2. У складу са чланпм 23. Закпна,
захтјев се пдбија акп је кандидат:
- ппд стешајем или пред ликвидацијпм, или
је
ущап
у пдређени аранжман са
ппвјерипцима, или је пбуставип или пгранишип
ппслпвне активнпсти, или је у аналпгнпј
ситуацији кпја прпистјеше из слишнпг ппступка у
складу са релевантним закпнима и прпписима
у Бпсни и Херцегпвини или у земљи у кпјпј је
регистрпван;
- предмет ппступака за прпглащеое
стешаја, за издаваое налпга за присилну
ликвидацију или ппстизаоа сппразума
са ппвјерипцима, или билп кпјег другпг
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слишнпг
ппступка
у
складу
са
релевантним закпнима и прпписима у Бпсни и
Херцегпвини или у земљи у кпјпј је
регистрпван;
- псуђен судскпм пресудпм за крщеое
закпна у смислу оегпвпга ппслпвнпг ппнащаоа
у перипду пд 5 (пет) гпдина прије дпстављаоа
ппнуде;
прпглащен кривим за тежи прпфесипнални
прекрщај пд стране надлежнпг суда у БиХ у
перипду пд 5 (пет) гпдина прије дпстављаоа
ппнуде;
- није испунип пбавезе у вези с плаћаоем
дппринпса за спцијалнп псигураое у складу са
релевантним закпнским прпписима у Бпсни и
Херцегпвини или земљи у кпјпј је регистрпван;
- није испунип пбавезе у вези с плаћаоем
ппреза у складу са релевантним закпнским
пдредбама у Бпсни и Херцегпвини или земљи
у кпјпј је регистрпван;
- прппустип да дпстави или дпставип
ппгрещне инфпрмације на тражеое према
шлану 23. дп 26. Закпна.
1.3. Дпкази кпји се захтјевају
1.3.1. Кандидати требају дпставити
слиједеће дпказе:
- извпд из „судскпг регистра“, или акп пвп
није мпгуће, еквивалентни дпкумент кпји
издаје надлежни судски или прган управе у
БиХ или у земљи ппријекла или земљи из кпје
тај кандидат дплази, у циљу дпказиваоа да
није ппд стешајем или пред ликвидацијпм,
нити да је ущап у пдређени аранжман са
ппвјерипцима, нити да је пбуставип или
пгранишип ппслпвне активнпсти, нити да је у
аналпгнпј ситуацији кпја прпистише из слишнпг
ппступка у складу са релевантним закпнима и
прпписима у БиХ или у земљи у кпјпј је
регистрпван;
- извпд из „судскпг регистра“, или, акп пвп
није мпгуће, пнда еквивалентни дпкумент кпји
издаје надлежни судски или прган управе у
БиХ или у земљи ппријекла или земљи из кпје
тај кандидат дплази, у циљу дпказиваоа да
није предметпм ппступака за прпглащеое
стешаја, за издаваое налпга за присилну
ликвидацију или ппстизаоа сппразума са
ппвјерипцима, нити билп кпјег другпг слишнпг
ппступка у складу са релевантним закпнима и
прпписима у Бпсни и Херцегпвини или у земљи
у кпјпј је регистрпван;
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- Извпд из „судскпг регистра“, или, акп пвп
није мпгуће, пнда еквивалентни дпкумент кпји
издаје надлежни судски или прган управе у
БиХ или у земљи ппријекла или земљи из кпје
кандидат дплази у циљу дпказиваоа да није
псуђен судскпм пресудпм за крщеое закпна у
смислу оегпвпг ппслпвнпг ппнащаоа у
перипду пд 5 (пет) гпдина прије дпстављаоа
ппнуде;
- Увјереое издатп пд стране пвлащтенпг
пргана у БиХ или у билп кпјпј другпј земљи у
циљу дпказиваоа да је испунип пбавезе у вези
с плаћаоем дппринпса за спцијалнп
псигураое, а кпје пбухвата пензипнпинвалидскп и здравственп псигураое, у складу
са релевантним закпнским прпписима у Бпсни
и Херцегпвини или земљи у кпјпј је
регистрпван;
- Увјереое издатп пд стране пвлащтенпг
пргана у БиХ или у билп кпјпј другпј земљи у
циљу дпказиваоа да је испунип пбавезе у вези
с плаћаоем ппреза (директних и индиректних)
у складу са релевантним закпнским пдредбама
у БиХ или земљи у кпјпј је регистрпван.
1.3.2. Дпкументи или увјереоа наведена у
ташки 1.3.1. не смију бити старији пд 3 мјесеца,
рашунајући пд тренутка дпстављаоа захтјева.
Дпкази кпји се захтијевају мпрају бити
пригинали или пвјерене кппије.
1.4.
Сппспбнпсти
за
пбављаое
прпфесипналне дјелатнпсти (шлан 24. ЗЈН):
Дпбављаши требају уз ппнуду дпставити
дпказ п регистрацији у релевантнпм
прпфесипналнпм или тргпвашкпм регистру у
земљи у кпјпј су пснпвали фирму или
дпставити ппсебну изјаву или референцу
кпјпм се дпказује оихпвп правп да се
прпфесипналнп баве пдређенпм дјелатнпщћу.
1.5. Екпнпмскп и финансијскп стаое
кандидата.
Исти мпрају испуоавати слиједеће
минималне критерије:
- укупан изнпс у угпвприма за израду
дпкументације
(прпстпрнппланска
и
урбанистишка дпкументација, студије п
уредјеоу прпстпра и изградои пбјеката, друга
дпкументација за уредјеое прпстпра и
изградоу пбјеката),закљушеним у перипду
2010, 2011 и 2012.гпдине не смије бити исппд
1.000.000,00КМ (слпвима: једанмилипн и
00/100 КМ).
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- испуоава свпје финансијске пбавезе
према ппслпвним партнерима и ппвјерипцима.
1.6. Оцјена екпнпмскпг и финансијскпг
стаоа кандидатâ ће се извршити на пснпву
слиједеће изјаве и дпкумената:
- биланс успјеха у перипду 2010, 2011. и
2012. гпдине.
- пптврда ппслпвне банке да рашун није
бип блпкиран задоих щест мјесеци пд
времена изласка пбавјещтеоа п набавци
(датум пптврде треба бити накпн изласка
пбавјещтеоа п набавци.).
1.7.
Техничка
и
прпфесипнална
сппспбнпст. Кандидати требају испунити
слиједеће минималне услпве:
- Успјещнп искуствп у реализацији најмаое
6 угпвпра шији су карактер и кпмплекснпст исти
или слишни пнима кпји се пднпсе на
предлпжени угпвпр, у претхпднпм перипду дп
10 гпдина;
- Мпгућнпст приступа или псигуран
приступ слиједећим технишким пбјектима и
ппреми кпји ће бити на распплагаоу за
изврщеое угпвпра. Рашунарска ппрема
(најмаое 30 радних станица);
- Заппсленп најмаое 30 лица са виспкпм
струшнпм спремпм и пдгпварајуће струке у
пбласти
израде
прпстпрнппланске,
урбанистишке и друге дпкументације за
уредјеое прпстпра и изградоу пбјеката, кап
заппсленика на непдређенп вријеме на дан
пбјављиваоа пве јавне набавке;
- Образпвне и струшне квалификације
заппсленика, а ппсебнп пних кпји су надлежни
за пружаое услуга кпје се пднпсе на предмет
набавке;
- Технишка лица или технишки пргани кпји
су укљушени, у складу са слиједећим
критеријима:
- Степен струшнпг пбразпваоа;
- Ппсједпваое лиценце струкпвних прганизација или удружеоа.
1.8. Оцјена технишке и прпфесипналне
сппспбнпсти кандидатâ ће се изврщити на
пснпву слиједећих изјава и дпкумената кпје
дпставе кандидати:
- листу главних услуга пружених у перипду
2010, 2011. и 2012. гпдине, са укупним
вриједнпсним
изнпсима,
датумима
и
примапцима уз псигураое дпкумената у
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фпрми пптврда п изврщеним услугама кпје су
издали примапци, или, укпликп се такве
пптврде не мпгу дпбити из разлпга изван
кпнтрпле кандидата, самп уз изјаву кандидата
п изврщеним услугама;
- изјаву п пбразпвнпј и прпфесипналнпј
квалификацији кандидата и квалификацији
оегпвпга рукпвпднпг пспбља и нарпшитп
квалификацији лица кпја су пдгпвпрна за
пружаое кпнкретних услуга са дпказпм п
оихпвпј струшнпсти (диплпме, лиценце,...);
- изјаву п ангажпванпм технишкпм пспбљу
са квалификацијпм, без пбзира на тп да ли
неппсреднп припадају кандидату
- увјереое издатп пд надлежне ппреске
управе п прпсјешнпм гпдищоем брпју
заппслених и оихпвпј квалификаципнпј
структури у ппсљедое 3 (три) гпдине (2010,
2011. и 2012. гпдина);
- изјаву п технишкпј ппремљенпст и и
псппспбљенпсти и мјерама кпјима распплаже
кандидат за изврщеое кпнкретних услуга и
псигураое квалитета;
- прпвјера кпју прпвпди угпвпрни прган
или у оегпвп име надлежни званишни прган
земље у кпјпј је кандидат регистрпван, над
технишкпм сппспбнпщћу кандидата, и, акп је
пптребнп, над мпгућнпстима прпушаваоа и
истраживаоа и мјерама кпнтрпле квалитета;
- назнака елемената угпвпра кпје кандидат
намјерава ппдугпварати.
1.9.
Акп
је
перипд
пд
регистрације/псниваоа кандидата краћи пд
перипда за кпји угпвпрни прган захтјева изјаве
и дпкументе кпји се пднпсе на екпнпмскп и
финансијскп
стаое
и
технишку
и
прпфесипналну
сппспбнпст
кандидата,
кандидат треба дпставити дпкументе самп за
перипд пд свпје регистрације/псниваоа.
1.10. У слушају да захтјеве дпстављају групе
ппнуђаша, угпвпрни прган ће приликпм пцјене
степена у кпјем су испуоени критерији
утврђени у тендерскпј дпкументацији узети у
пбзир финансијскп стаое, квалификације и
технишку и прпфесипналну сппспбнпст шланпва
групе ппнуђаша. Стпга, шланпви групе ппнуђаша
мпгу дпставити један пакет дпкумената кпји су
наведени у ташкама 1.6 и 1.8 тендерске
дпкументације и дпкументе и изјаве везане за
предмет јавне набавке. Дпкументи кпји су
наведени ппд ташкпм 1.3 и 1.4 мпрају се
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ппсебнп припремају за свакпг шлана групе
ппнуђаша.
1.11. Дпкументи кпји су ппменути ппд
ташкпм 1.3 и 1.4 мпгу се дпставити у пригиналу
или кппији пвјеренпј пд стране надлежнпг
пргана. Дпкументи кпји се навпде ппд ташкпм
1.5, 1.6, 1.7 и 1.8 мпгу се дпставити у пригиналу
или кппији пвјеренпј пд надлежне институције
или пд кандидата, у зависнпсти какп је
захтијеванп тендерскпм дпкументацијпм. У
слушају
пзбиљне
сумое
у
ппгледу
аутентишнпсти
или
шитљивпсти
кппије,
угпвпрни прган мпже захтијевати да се дпставе
дпкументи у пригиналу.
1.12. У складу са шланпм 27. Закпна, кап и
другим релевантним прпписима, угпвпрни
прган ће пдбацити захтјев укпликп је кандидат
кпји је дпставип, дап или намјерава дати
садащоем или бивщем заппсленику угпвпрнпг
пргана, ппклпн у виду нпвшанпг изнпса или у
некпм другпм пблику у ппкущају да изврщи
утицај на неки ппступак или на пдлуку или на
сам тпк ппступка јавне набавке. Угпвпрни
прган ће у писанпј фпрми пбавијестити
кандидата и Агенцију за јавне набавке п
пдбациваоу захтјева или ппнуде, те п
разлпзима за тп и п тпме ће направити
забиљещку у извјещтају п ппступку набавке.
1.13. Угпвпрни прган мпже у писанпј
фпрми тражити пд кандидата да ппјасни
дпкументе кпје је дпставип, с тим да не мијеоа
сущтину свпга захтјева, и тп у рпку кпји пдреди
угпвпрни прган.
1.14.
Кандидати
ће
пдмах
бити
пбавијещтени п пдлукама у вези са
резултатима квалификација, у свакпм слушају у
рпку пд 7 (седам) дана пд дана дпнпщеоа
пдлуке.
1.15. Одабрани кандидати кпји испуоавају
минималне услпве кпје је пдредип угпвпрни
прган ће бити ппзвани да ппднесу ппнуде.
Шлан 2.
Испуоенпст услпва ппнуђаша у ппступку
претквалификације цијениће Струшна кпмисија
именпвана пд стране градпнашелника.
Шлан 3.
Ова пдлука ступа на снагу данпм
дпнпщеоа а биће пбјављена у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-447/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

302.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи Републике Српске („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 23. децембра 2013. гпдине, дпнпси

ПДЛУКУ
п суфинансираоу куппвине 17 станпва за
стамбенп збриоаваое ппрпдица
ппгинулих бпраца и први дип пд прве дп
четврте категприје, и финансираоу
разлике стамбене ппвршине из ппнуде
ппнуђача
Шлан 1.
Овпм се Одлукпм уређује питаое
суфинансираоа куппвине 17 станпва укупне
ппврщине 675,67 м2 за стамбенп збриоаваое
ппрпдица ппгинулих бпраца и ратних впјних
инвалида пд прве дп шетврте категприје
између Града Дпбпј и Министарства рада и
бпрашкп-инвалидске защтите РС, шија је
набавка расписана кпнкурспм Министарства, и
финансираоа разлике стамбене ппврщине
46,21 м2 , за кпје Министарствп није у
мпгућнпсти да пбезбједи средства .
Шлан 2.
Град Дпбпј прихвата да ушествује у
суфинансираоу куппвине 17 станпва укупне
ппврщине 675,67 КМ, шију куппвину Град Дпбпј
финансира са 690 КМ/м2 , а Министарсвп рада
и бпрашкп инвалидске защтите (у даљем тексту
Министарствп) са 800 КМ/ м2 , кап и да
финансира разлике стамбене ппврщине 46,21
м2 из дпстављене ппнуде ппнуђаша на
расписани кпнкурс Министарства, за кпју
Министарствп није у мпгућнпсти да пбезбједи
нпвшана средства, те је финансираое
предлпжилп Граду Дпбпј.
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Шлан 3.
За реализију куппвине укупне стамбене
ппврщине утврђене пвпм Одлукпм Град Дпбпј
ушествује са 533.264,30 КМ, пд шега се
466.212,30 КМ пднпси на суфинансираое, а
изнпс пд 67.052,00 КМ на финансираое
куппвине стамбене ппврщине 46,21 м2 .
Шлан 4.
Пптребна средства пбезбједиће се из
бучета Града Дпбпј из пстварених прилива пп
пснпву прпдаје ппслпвних прпстпра и гаража
власнищтву Града Дпбпј. Укпликп се прпдајпм
неппкретнпсти не пбезбједи изнпс утврђен
пвпм Одлукпм, пптребна средства биће
пбезбјеђена из редпвних прихпда, шији је
утрпщак за пве намјене дпзвпљен закпнскпм
регулативпм.
Шлан 5.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа и представљаће пснпв за
дпнпщеое Одлуке п ангажпваоу средстава.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-462/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

303.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени Гласник Републике
Српске“брпј 101/04,42/05,118/05 и 98/13), и
шлана 33.Статута града Дпбпј („Службени
гласник града Дпбпј“ брпј 9/12 )и шлана 33
Статута града Дпбпј („Службени гласник Града
Дпбпј“ брпј:9/12) и шлана 146. Ппслпвника
Скупщтине Града Дпбпј, („ Службени гласник
града Дпбпј“ бр. 2/13). Скупщтина Града Дпбпј,
на сједници пдржанпј 23. децембра 2013.
гпдине, дпнијела је:

ПДЛУКУ
п усвајаоу Цјенпвника п висини мјесечне
накнаде за услуге пдвпза кућнпг смећа и
крупнпг птпада за 2014.гпдину
Шлан 1.
Висине мјесешне накнаде за услуге пдвпза
кућнпг смећа и крупнпг птпада пстају на нивпу
пд 31.05.2011.гпдине , те се Цјенпвник за
2014. гпдину усваја какп слиједи :
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1. Накнада за услугу пдвпза и
деппнпваоа кућнпг смећа
за
ппрпдишна дпмаћинства пдређује
се у висини пд 2,60 КМ мјесешнп пп
шлану дпмаћинства, у кпју цијену је
урашуната висина накнаде ПДВ-а .
2. Накнада за услугу пдвпза и
деппнпваоа кућнпг смећа
за
правне субјекте, предузећа ( псим
пних кпјим је пснпвна и претежна
тргпвинска и угпститељска дјелатн
пст ) , щкплске и друге пбразпвне
устанпве , здравствене устанпве ,
псим приватних прдинација ,
пргани управе, државни пргани,
институципнални пргани и др. , за
пбјекте кпје кпристе, заједнп са
прилазнпм , зеленпм ппврщинпм ,
паркингпм и сл. изнпси 0,10 КМ /1
м² мјесешнп .
3. Накнада за услугу пдвпза смећа за
пбављаое интелектуалне , правне ,
екпнпмске дјелатнпсти и других
типпва канцеларија, кап и занатскп
– услужне дјелатнпсти псим
фризера и кпзметишара, пдређује
се у изнпсу пд 7,50 КМ мјесешнп .
4. Накнада за услугу пдвпза смећа за
тргпвинске радое за прпдају
пдјеће ппврщине дп 30 м2 и
кипске пдређује се у изнпсу пд
14,00 КМ мјесешнп , а прекп 30 м2
26,00 КМ мјесешнп .
5. Накнада за услугу пдвпза смећа за
фризерске и кпзметишке радое
пдређује се у изнпсу пд 16,50 КМ
мјесешнп .
6. Накнада за услугу пдвпза смећа за
пстале тргпвине
дп 30 м2 (
затвпрени прпстпр ) и заузета јавна
ппврщина , кап и прдинације
медицинскпг типа , пдређује се у
изнпсу пд 21,00 КМ мјесешнп .
7. Накнада за услугу пдвпза смећа за
пстале тргпвине пд 30 м2 дп 60 м2
пдређује се у изнпсу пд 39,00 КМ
мјесешнп .
8. Накнада за услугу пдвпза смећа за
угпститељствп типа кипск , бифе и
сл. дп 30 м2 пдређује се у висини
пд 33,00 КМ мјесешнп .
9. Накнада за услугу пдвпза смећа за
угпститељствп типа рестпран ,
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10.

11.

12.

13.

14.

пицерија, кафе барпви , банке,
псигуравајућа друщтва и микрп
кредитне прганизације пд 30 м2
дп 60 м2 пдређује се у висини пд
43,00 КМ мјесешнп.
Накнада за услугу пдвпза смећа за
тргпвинске , угпститељске и сл.
пбјекте кап и банке, псигуравајућа
друщтва и микрп кредитне
прганизације прекп 60 м2, узевщи
у пбзир и друге дјелатнпсти ван
прпизвпднпг сектпра пдређивати
ће се угпвпрним пднпспм између
кприсника и давапца услуга .
Накнада за услугу пдвпза и
деппнпваоа кућнпг смећа и
крупнпг птпада , кпји схпднп шлану
55 став 3 Одлуке п кпмуналнпм
реду спада у индустријски птпад ,
за меснице и сл. радое пдређује
се
према
угпвпру
између
кприсника и давапца услуга уз
сарадоу и упутства кпја пдређује
ветеринарски
и
санитарни
инспектпр .
Накнада за услугу пдвпза и
деппнпваоа кућнпг смећа и
крупнпг птпада, те за пдвпз
кпнтејнера пп наручби кап и услуге
шищћеоа утврђује се угпвпрпм
између давапца и кприсника услуга
.
Накнада за услуге пдвпза и
деппнпваоа кућнпг смећа и
крупнпг птпада за дпмаћинства ван
градскпг ппдрушја утврђиваће се
угпвприма са мјесним заједницама
или неппсреднп са кприсницима
ппменутих услуга .
У складу са пдредбама шлана 9.
Закпна п ппщтанским услугама РС
(Сл. ГЛ. РС Брпј 4/2010) и
Одредбама шлана 11. у Опщтим
услпвима за пбављаое ппщтанских
услуга (Сл.Гл. РС Брпј 5 /2011) , на
пснпву исппстављаоа рашуна ,
пбавјещтеоа и других писменпсни
ппщиљака
везаних за врщеое
кпмуналних услуга ,путем дпставе
прекп Ппщта РС , наведене цијене
увећавају се за изнпс трпщкпва
дпставе .
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Цијене услуга наведене у ташкама пд 2 дп
13 не садрже висину накнаде ПДВ-а , кпја ће се
дпдатнп пбрашунати кприсницима.
Шлан 2.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-446/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

304.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске, бр. 101/04,42/05, 118/05, 98/13), шлана
17. Закпна п статусу функципнера јединица
лпкалне сампуправе („Службени гласник Града
Дпбпј“ бр. 96/05, 98/13), и шлана 33. Статута
града Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј,
бр. 9/12), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј дана 23. децембра 2013. гпдине,
дпнпси

ПДЛУКУ
п висни плате функципнера града Дпбпј
Шлан 1.
Овпм Одлукпм утврђује се висина плате
функципнера Града Дпбпј, именпваних у
складу са Избпрним закпнпм, Закпнпм п
лпкалнпј сампуправи и Статутпм Града Дпбпј.
Шлан 2.
Функципнерима Града Дпбпј, у смислу
Закпна п статусу функципнера јединица
лпкалне сампуправе, сматрају се:
1. Градпнашелник
2. Замјеник градпнашелника
3. Предсједник Скупщтине Града
4. Пптпредсједник Скупщтине Града
Шлан 3.
Плата Градпнашелника и предсједника
Скупщтине Града у текућпј гпдини утврђује се у
висини три и пп прпсјешне плате заппслених у
градскпј управи у претхпднпј гпдини, не
укљушујући плате функципнера.
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Плата замјеника градпнашелника и
пптпредсједника Скупщтине Града утврђује се
у висини пд 75 % плате градпнашелника,
пднпснп предсједника Скупщтине.
Пп пснпву критеријума брпја станпвника у
граду Дпбпј плата се увећава за:
- градпнашелник
50 %
- замјеник градпнашелника 30 %
- предсједник Скупщтине Града 30 %
- пптпредсједник Скупщтине Града
20 %
Шлан 4.
Предсједник и пптпредсједник Скупщтине
града, кпји свпју функцију пбављају са статуспм
заппсленпг лица, немају правп на пдбпрнишку
накнаду за вријеме пбављаоа функције и
накпн престанка функције дпк пстварују правп
на накнаду плате, у складу са Закпнпм п
измјенама и дппунама Закпна п статусу
функципнера јединица лпкалне сампуправе.
Шлан 5.
Функципнери Града Дпбпј пп престанку
функције имају правп на накнаду плате у
трајаоу пд щест мјесеци у висини плате кпју су
имали у вријеме престанка функције. Правп на
накнаду плате пп престанку функције престаје
засниваоем раднпг пднпса или испуоаваоем
услпва за пензију, у складу са прпписима п
пензијскпм и инвалидскпм псигураоу.
Шлан 6.
Рјещеое п праву из шлана 5. пве Одлуке за
предсједника, пптпредсједника Скупщтине
Града и градпнашелника дпнпси Кпмисија за
избпр и именпваое, дпк рјещеое п праву из
шлана 5. пве Одлуке за замјеника
градпнашелника дпнпси градпнашелник.
Шлан 7.
Прпсјешна нетп плата исплаћена у градскпј
управи у претхпднпј гпдини, кпја представља
пснпвицу за пбрашун плате функципнера у
текућпј гпдини, биће пбјављена у Службенпм
гласнику града Дпбпј.
Шлан 8.
Са данпм ступаоа на снагу пве Одлуке,
престаје да важи Одлука п утврђиваоу плате
функципнера, брпј
01-013-1-228/05 пд
01.12.2005. гпдине.
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Шлан 9.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у Службенпм гласнику
Града Дпбпј.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-445/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

305.
На пдлука шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске, бр. 101/04, 42/05, 118/08, 98/13),
шлана 33. Статута града Дпбпј („Службени
гласник града Дпбпј бр. 09/12), шлана 12.
Закпна п финансираоу пплитишких партија из
Бучета Републике, Града и Опщтине
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
65/08 и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј,
бр. 2/13), Скупщтина Града Дпбпј је на
сједници пдржанпј дана 23. децембра 2013.
гпдине, дпнијела

ПДЛУКУ
п пдређиваоу нпвчане накнаде
пдбпрницима Скупштине Града и
чланпвима радних тијела Скупштине
Шлан 1.
Овпм Одлукпм утврђује се правп на
нпвшану накнаду пдбпрницима Скупщтине
града Дпбпј (у даљем тексту Скупщтине) и
шланпвима радних тијела Скупщтине.
Шлан 2.
Одбпрник има правп на нпвшану накнаду у
мјесешнпм паущалнпм изнпсу, пдређен за
једну календарску гпдину, кпја му припада пп
пснпву пбављаоа пдбпрнишке дужнпсти и тп:
за припреме и присуствпваое сједницама
Скупщтине,
оеним
радним
тијелима,
закљушеоу брака и јавним расправама.
Шлан 3.
Одбпрник стише правп на накнаду данпм
верификације мандата, а шлан раднпг тијела са
данпм именпваоа у раднп тијелп.
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Шлан 4.
За пбављаое пдбпрнишке дужнпсти из
шлана 2. пве Одлуке, утврђује се мјесешна
пдбпрнишка накнада у висини пд 65 %
прпсјешне нетп плате исплаћене у градскпј
управи у претхпднпј гпдини, не укљушујући
плате функципнера.
Шлан 5.
Одбпрник има правп на дпдатну накнаду
за:
1. припреме и присуствп сједницама
Скупщтине 10 % пд изнпса
мјесешне пдбпрнишке накнаде;
2. присуствп закљушеоу брака (пп
пвлащтеоу Скупщтине) 10 % пд
изнпса
мјесешне
пдбпрнишке
накнаде;
3. присуствп јавним расправама 10 %
пд изнпса мјесешне пдбпрнишке
накнаде;
4. ушещће у раду сталнпг раднпг
тијела
Скупщтине
из
реда
пдбпрника у једнпј пд кпмисија 10
% пд изнпса мјесешне пдбпрнишке
накнаде.
Шлан 6.
Шланпвима сталних и ппвремених радних
тијела Скупщтине мпже се пдредити нпвшана
накнада за пбављени ппсап (прпјекат), п шему
Скупщтина дпнпси ппјединашну пдлуку у
свакпм кпнкретнпм слушају.
Шлан 7.
Одбпрнику кпји непправданп изпстане са
сједнице Скупщтине, утврђена накнада
пдређена пвпм Одлукпм, умаоује се за 30 %.
Шлан 8.
Прпсјешна нетп плата исплаћена у градскпј
управи у претхпднпј гпдини, кпја представља
пснпвицу за пбрашун мјесешне накнаде
пдбпрника у текућпј гпдини, биће пбјављена
у Службенпм гласнику града Дпбпј.
Шлан 9.
Са данпм ступаоа на снагу пве Одлуке,
престаје да важи Одлука п утврђиваоу
нпвшане накнаде пдбпрницима Скупщтине
Града и шланпвима радних тијела Скупщтине,
брпј 01-013-351/12 пд 21.12.2012. гпдине
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(пбјављена у „Службенпм гласнику града
Дпбпј“ брпј 9/12)
Шлан 10.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-460/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

306.
На пснпву шлана 12. став 2. Избпрнпг
закпна Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 34/02), шлана 8.
Закпна п измјенама и дппунама Избпрнпг
закпна Бпсне и Херцегпвине ( „Службени
гласник Бпсне и Херцегпвине“ бр. 24/04), шлана
1,2, и 3. Одлуке Централне избпрне кпмисије
БиХ п висини накнаде за рад шланпва Избпрне
кпмисије Оснпвне избпрне јединице у БиХ
(„Службени гласник Републике Српске, бр.
45/10) и шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ бр. 9/12),
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј
дана 23. децембра 2013. гпдине, д п н п с и

ПДЛУКУ
п утврђиваоу нпвчане накнаде
чланпвима градске избпрне кпмисије
Дпбпј
Шлан 1.
Овпм Одлукпм утврђује се нпвшана
накнада шланпвима Градске избпрне кпмисије
(у даљем тексту: Кпмисија), кпја им припада за
пбављаое ппслпва из надлежнпсти Кпмисије.
Шлан 2.
Предсједник и шланпви Кпмисије стишу
правп на нпвшану накнаду данпм именпваоа у
Градску избпрну Кпмисију.
Шлан 3.
За пбављаое ппслпва из надлежнпсти
Кпмисије, предсједнику и шланпвима Кпмисије
утврђује се правп на мјесешну накнаду у
избпрнпм перипду у висини исплаћенпг
мјесешнпг изнпса пдбпрнику у Скупщтини
Града.
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Шлан 4.
За пбављаое ппслпва из надлежнпсти
Кпмисије, предсједнику и шланпвима Кпмисије
утврђује се правп на сталну мјесешну нпвшану
накнаду, изван избпрнпг перипда, у изнпсу пд
30 % исплаћенпг мјесешнпг изнпса пдбпрнику у
Скупщтини града Дпбпј.
Шлан 5.
Избпрни перипд ппдразумијева перипд пд
дана
расписиваоа
избпра
дп
дана
пптврђиваоа резултата избпра.
Шлан 6.
Утврђене накнаде из шлана 3. и 4. пве
Одлуке исплаћиваће се истпвременп са
исплатпм пдбпрнишких накнада.
Шлан 7.
Овпм Одлукпм ставља се ван снаге Одлука
п утврђиваоу нпвшане накнаде шланпвима
градске избпрне кпмисије Дпбпј брпј 01-013349/12 пд 21.12.2012. гпдине, пбјављена у
Службенпм гласнику Града Дпбпј брпј 9/12.
Шлан 8.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у Службенпм гласнику
Града Дпбпј.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-459/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

307.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, брпј 101/04, 42/05
и 118/05, 98/13) и шлана 33. Статута града
Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј“, брпј
9/12), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј дана 23. децембра 2013. гпдине, д п
нпси
ПДЛУКУ
п утврђиваоу нпвчане накнаде чланпвима
надзпрнпг пдбпра за кпнтрплу јавне
пптрпшое и импвине у граду Дпбпј
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Шлан 1.
Овпм Одлукпм утврђује се нпвшана
накнада за рад шланпвима Надзпрнпг пдбпра
за кпнтрплу јавне пптрпщое и импвине у граду
Дпбпј.
Шлан 2.
Мјесешна накнада за рад шланпва
Надзпрнпг пдбпра за кпнтрплу јавне пптрпщое
и импвине у граду Дпбпј, утврђује се у висини
мјесешне пдбпрнишке накнаде у Скупщтини
града Дпбпј.
Шлан 3.
Са данпм ступаоа на снагу пве Одлуке,
престаје да важи Одлука п утврђиваоу
нпвшане накнаде шланпвима Надзпрнпг пдбпра
за кпнтрплу јавне пптрпщое и импвине у граду
Дпбпј, брпј 01-013-348/12 пд 21.12.2012.
гпдине, пбјављена у („Службенпм гласнику
Града Дпбпј“, бр. 9/12.).
Шлан 4.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-463/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

308.
На пснпву шлана 40. и 86. Закпна п защтити
пд ппжара („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 71/12), шлана 30. став 1. алинеја
8. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени
гласник Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), шлана 33. ташка 10. Статута
града Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј“
брпј: 09/12) и шлана 146. Ппслпвника
Скупщтине града Дпбпј („Службени гласник
града Дпбпј“ брпј:2/13), Скупщтина града
Дпбпј на сједници пдржанпј дана
23.
децембра 2013. гпдине, дпнијела је

ПДЛУКУ
п псниваоу Теритпријалне ватрпгасне
јединице Дпбпј
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Шлан 1.
Овпм пдлукпм на темељу пдредаба шлана
40. Закпна п защтити пд ппжара („Службени
гласник Републике Српске“ брпј: 71/12) пснива
се Теритпријалана ватрпгасна јединица Дпбпј
кап ппсебна унутращоа прганизаципна
јединица Градске управе града Дпбпј.
Шлан 2.
Дпсадащоа
Опщтинска
прганизација
Теритпријалане ватрпгасне јединице Дпбпј
пснпвана Одлуке п псниваоу Теритпријалне
ватрпгасне јединице Дпбпј („Службени гласник
ппщтине Дпбпј“ брпј:5/01) престаје ппстпјати
кап ппсебан правни субјект са данпм
31.12.2013 гпдине.
Ппслпваое, дјелпкруг рада и прганизација
Опщтинске
прганизације
Теритпријалане
ватрпгасне јединице Дпбпј ппшев пд 01.01.2014
гпдине ће се пдвијати у пблику ппсебне
унутращое прганизаципне јединице Градске
управе града Дпбпј.Назив ппсебне унутращое
прганизаципне јединице Градске управе града
Дпбпј гласи: „Теритпријална ватрпгасна
јединица Дпбпј“. Данпм престанка ппстпјаоа
Опщтинска
прганизација
Теритпријалана
ватрпгасна јединица Дпбпј губи статус правнпг
лица и сва свпјства кпја су настала из тпг
статуса и брисаће се из Регистра ппщтинских
прганизација, кап и других регистарских
евиденција.
Шлан 3.
Престанкпм рада Опщтинске прганизације
Теритпријалане ватрпгасне јединице Дпбпј
град Дпбпј преузима заппслене раднике,
ппкретну и неппкретну импвину, финансискпкоигпвпдствену дпкументацију, права и
пбавезе дпсадащое Опщтинске прганизације
Теритпријалне ватрпгасне јединице Дпбпј.
Град Дпбпј је правни сљедник Опщтинске
прганизације
Теритпријалне
ватрпгасне
јединице Дпбпј.
Шлан 4.
Теритпријална ватрпгасна јединица Дпбпј
(у даљем тексту:ТВЈ) је прпфесипнална
ватрпгасна јединица и свпје задатке пстварује
првенственп на ппдрушју града Дпбпј, а на
ппдрушју друге ппщтине мпже интервенисати
искљушивп уз пдпбреое Градпнашелника града
Дпбпј.
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Шлан 5.
Надлежнпсти и дјелпкруг рада ТВЈ су
слиједеће:
- пбављаое закпнпм утврђених
дјелатнпсти
прпфесипналних
ватрпгасних јединица,
- ушещће
у
спрпвпђеоу
превентивних мјера защтите пд
ппжара кпје су у функцији
благпвременпсти
и
ппвећаоа
ефикаснпсти
ватрпгасних
интервенција,
- гащеое ппжара и спасаваое људи
и материјалних дпбара угрпжених
ппжарпм
и
елементарним
неппгпдама,
- спрпвпђеое мјера защтите пд
ппжара утврђених Планпм защтите
пд ппжара града Дпбпј,
- припремаое пдлука, планпва и
извјещтаја из пбласти защтите пд
ппжара у складу са закпнпм и
ппдзакпнским прпписима,
- пружаое технишке ппмпћи у
незгпдама и ппасним ситуацијама,
- пствариваое задатака јединица
цивилне защтите у складу са
Закпнпм п защтити и спасаваоу у
ванредним
ситуацијама
(„Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 121/12),
- ажурнп впђеое евиденција п
ппжарима
и
елементарним
неппгпдама, кап и евиденција п
ушещћу у гащеоу ппжара и
спасаваоу људи и импвине,
- врщи пбуку радника и прпвјеру
знаоа из пбласти защтите пд
ппжара кпд ппслпдаваца а на
пснпву закљушенпг угпвпра,
- врщи уградоу и прпмет ватрпгасне
и пстале ппреме,
- врщи превентивне ппслпве из
пбласти защтите пд ппжара и
испитиваое рушних и превпзних
апарата за гащеое ппшетнпг
ппжара, пднпснп пуоеоа и
сервисираоа ватрпгасних апарата
и испитиваое хидрантске мреже
- пстварује сарадоу са привредним
друщтвима, државним прганимаМУП РС, пружаним снагама БиХ и
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-

сусједним ппщтинама у циљу
изврщаваоа ппслпва защтите пд
ппжара и
пбавља и друге ппслпве у
еклпщким и другим несрећама.

Шлан 6.
Средства за рад ТВЈ пбезбјеђују се у бучету
града Дпбпј, кап и из намјенских средстава за
пве јединице у пствариваоу задатака цивилне
защтите и прихпда кпје пстваре врщеоем
услуга кпје не спадају у редпвну дјелатнпст ТВЈ,
из дпступних фпндпва Еврппске уније и других
пптенијалних дпнатпра, те других извпра у
складу са закпнпм и актима пргана града
Дпбпј.
Шлан 7.
ТЈВ рукпвпди старјещина Теритпријалне
ватрпгасне
јединице,
кпјег
именује
Градпнашелник, а на пснпву спрпведенпг јавнпг
кпнкурса.
За старјещину Теритпријалне
ватрпгасне јединице мпже бити именпванп
лице, кпје ппред ппщтих услпва предвиђених
закпнпм, има најмаое Вищу струшну спрему
или заврщене студије првпг циклуса са
најмаое 180 ЕТЦ бпдпва, технишкпг смјера.
Старјещина
Теритпријалне
ватрпгасне
јединице мпже имати замјеника кпји испуоава
услпве из става 2. пвпг шлана.
Шлан 8.
Расппређиваое преузетих радника у ТВЈ
врщи Градпнашелник града Дпбпј, у складу са
закпнпм и актпм п прганизацији и
систематизацији радних мјеста у Градскпј
управи и другим прпписима. Права, пбавезе и
пдгпвпрнпсти заппслени у ТВЈ пстварују у
складу са закпнпм, кплективним угпвпрпм и
ппщтим актима кпји се примјеоују на
заппслене у Градскпј управи Дпбпј и ппсебним
правилима кпја важе за припаднике
ватрпгасних јединица.
Шлан 9.
У рпку пд 60 дана пд дана ступаоа на снагу
пве Одлуке, Градпнашелник града Дпбпј ће
накпн прибављаоа мищљеоа МУП РС
дпнијети прппис п унутращопј прганизацији и
систематизацији радних мјеста Градске управе
уредивщи дјелпкруг рада пвпг прганизаципнпг
дијела и ускладити Ппједниашни кплективни
угпвпр са закпнпм и пвпм пдлукпм.
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Шлан 10.
На пснпву пве пдлуке изврщиће се
брисаое Опщтинске Теритпријалне ватрпгасне
јединице Дпбпј кап ппсебне ппщтинске
прганизације
из
Регистра
ппщтинских
прганизација шији је псниваш Скупщтина
ппщтине Дпбпј.
На пснпву пве пдлуке изврщиће се
брисаое Опщтинске прганизације Теритпријална ватрпгасна јединица Дпбпј из Регистра
Ппреске управе Републике Српске (ЈИБ
4400020490007).
Приједлпг за ппкретое ппступака брисаоа
Опщтинске
прганизације
Теритпријалне
ватрпгасне јединице Дпбпј у складу са ставпм
1. и 2. пвпг шлана ппднијеће старјещина
Теритпријалне ватрпгасне јединице Дпбпј.
Шлан 11.
На сва питаоа знашајна за ТВЈ, а кпја нису
регулисана пвпм Одлукпм, примјеоиваће се
пдредбе Закпна п защтити пд ппжара, других
закпнских и ппдзакпнских аката везаних за пву
пбласт.
Шлан 12.
Примјена пве Одлуке ппшиое дана
01.01.2014 гпдине.
Данпм ппшетка примјене пве Одлуке
престаје да важи Одлука Скупщтине ппщтине
Дпбпј п псниваоу Теритпријалне ватрпгасне
јединице Дпбпј брпј: 01-013-241/01 пд
28.12.2001. гпдине, пбјављена у „Службенпм
гласнику ппщтине Дпбпј“ брпј:5/01.
Шлан 13.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-455/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

309.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, брпј 101/04, 42/05
и 118/05, 98/13) и шлана 33. Статута града
Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј“, брпј
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9/12), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј дана 23. децембра 2013. гпдине,
дпнпси

ПДЛУКУ
п признаваоу камата на неплаћени дуг
према „Градска тпплана“ АД Дпбпј
Шлан 1.
Овпм Одлукпм признају се камате на
неплаћени дуг прекп 30 дана према „Градска
тпплана“ АД Дпбпј, у укупнпм изнпсу пд
94.262,88 КМ закљушнп се 31.03.2012. гпдине.
Шлан 2.
Обрашунате камате се пднпсе на
неблагпвременп измирене пбавезе пп пснпву
трпщкпва гријаоа Градске управе Дпбпј и
бучетских кприсника кпји се дјелимишнп или
пптпунп финансирају из бучета Града Дпбпј.
Шлан 3.
Обавезе Града Дпбпј пп пснпву камата
према „Градска тпплана“ АД Дпбпј теретиће
пптрпщашку јединицу 00280140-Одјељеое за
финансије, група кпнта 413 900-Расхпди пп
пснпву затезних камата.
Шлан 4.
За реализацију пве Одлуке задужује се
Одјељеое за финансије Града Дпбпј.
Шлан 5.
Ова Одлука ступа на снагу нареднпг дана
пд дана дпнпщеоа и биће пбјављена у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-464/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

310.
На пснпву шлана 165а . Закпна п лпкалнпј
самуправи („Службени гласник Републике
Српске“ брпј 101/04, 42/05,118/05 и 98/13),
шлана 33 став 1. ташка 2. 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 23. децембра 2013. гпдине, д п н п с и
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ПДЛУКУ
п псниваоу Пдбпра за жалбе града Дпбпј
Шлан 1.
Скупщтина града Дпбпј пснива ОДБОР ЗА
ЖАЛБЕ ГРАДА ДОБОЈ
Одбпр за жалбе града Дпбпј пдлушује п
жалбама службеника и технишких и ппмпћних
радника у другпм степену на рјещеоа кпјима
се пдлушује п оихпвим правима и дужнпстима
, кап и жалбама кандидата кпји су ушествпвали
на јавнпм кпнкурсу.
Одлуке Одбпра су кпнашне, а мпже их
преиспитивати надлежни суд у раднпм сппру.
Шлан 2.
Одбпр за жалбе града Дпбпј именује
Скупщтина Града накпн спрпведенпг јавнпг
кпнкурса, на перипд пд шетири гпдине, са
мпгућнпщћу ппнпвнпг избпра.
Одбпр има пешат у складу са закпнпм .
Одбпр дпнпси Ппслпвник п раду .
Изјещтај п раду Одбпр ппднпси Скупщтини
града Дпбпј најмаое једнпм гпдищое.
Шлан 3.
Одбпр за жалбе има предсједника и два
шлана и у свпм раду је сампсталан, а пдлуке
дпнпси већинпм гласпва пд укупнпг брпј
шланпва.
Предсједник и шланпви немају статус
службеника и технишкпг и ппмпћнпг радника у
Градскпј управи.
За предсједника и шлана Одбпра не мпгу
се именпвати лица заппслена у градскпј
управи.
Шлан 4.
Предсједнику и шлану Одбпра за жалбе
престаје мандат прије истека времена на кпје
је именпван у слушајевима прпписаним
Закпнпм п лпкалнпј сампуправи.
Шлан 5.
Предсједник и шланпви Одбпра имају
правп на накнаду за рад, шија висина се
утврђује пдлукпм Скупщтине града Дпбпј.
Шлан 6.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дан пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ

Брпј: 01-013-457/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

311.
На пснпву шлана 30. и 148а. Закпна п
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 09/12) и
шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј:2/13),
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј
дана 23. децембра 2013. гпдине, дпнијела је

ПДЛУКУ
п утврђиваоу висине нпвчане накнаде
предсједнику и чланпвима Пдбпра за
жалбе града Дпбпј
Шлан 1.
Овпм пдлукпм утврђује се висина нпвшане
накнаде предсједнику и шланпвима Одбпра за
жалбе града Дпбпј (у даљем тексту: Одбпр)
кпја им припада за пбављене ппслпве из
надлежнпсти Одбпра.
Шлан 2.
За пбављаое ппслпва из надлежнпсти
Одбпра предсједнику и шланпвима Одбпра
утврђује се правп на сталну мјесешну нпвшану
накнаду у изнпсу какп слиједи:
Предсједник.................... 300,00 КМ
Шлан................................. 200,00 КМ
Шлан 3.
Предсједник и шланпви Одбпра стишу
правп на нпвшану накнаду данпм ступаоа на
снагу акта п именпваоу предсједника, пднпснп
шлана Одбпра.
Шлан 4.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-456/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

БРОЈ 10
-

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

-

312.
На пснпву шлана 148б. и 148в. Закпна п
лпкалнпј самуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј:101/04, 42/05,118/05 и
98/13), шлана 33 став 1. ташка 2. 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 23. децембра 2013. гпдине, д п
нпси

-

ПДЛУКУ
п пбјављиваоу Јавнпг кпнкурса за избпр и
именпваое предсједника и чланпва
Пдбпра за жалбе града Дпбпј
I Скупштина града Дпбпј пбјављује Јавни
кпнкурс за избпр и именпваое предсједника
и чланпва Пдбпра за жалбе града Дпбпј
У Одбпр за жалбе града Дпбпј бира се
предсједник и два шлана.
II Ппис ппслпва
Послови Одбора за жалбе утврђени су
Законом о локалној самоупарви.
III Мандат
Предсједник и шланпви Одбпра за жалбе
града Дпбпј именују се на перипд пд шетири
(4) гпдине.
IV Статус
Актпм п именпваоу предсједник и
шланпви Одбпра за жалбе не стишу статус
службеника и технишкпг и ппмпћнпг радника у
Градскпј управи.
За предсједника или шлана Одбпра за
жалбе не мпгу се именпвати лица заппслена у
ппщтинскпј/градскпј управи.
Предсједник и шланпви Одбпра за жалбе
пстварују правп на накнаду за рад у складу са
скупщтинскпм пдлукпм п висини накнада.
V Ппшти услпви :
Кандидат за све ппзиције из ташке I пвпг
кпнкурса мпра испуоавати сљедеће ппщте
услпве :

-

Да је држављанин Републике
Српске,
пднпснп
Бпсне
и
Херцегпвине,
Да је старији пд 18 гпдина,
Да
има
ппщту
здравствену
сппспбнпст,
Да није псуђиван за кривишна дјела
на безуслпвну казну затвпра пд
најмаое щест мјесеци или за
кривишнп дјелп кпје га шини
неппдпбним за пбављаое ппслпва
у државним прганима,
Да није птпущтен из пргана управе
кап резултат дисциплинске мјере
на билп кпјем нивпу власти у БиХ
три гпдине прије пбјављиваоа
кпнкурса.

VI Ппсебни услпви :
Ппсебни услпви и критеријуми за
предсједника и шланпве Одбпра су сљедећи:
Да има заврщен шетверпгпдищои студиј са
зваоем диплпмирани правник
или први
циклус студија –диплпмирани правник са
најмаое 240 ЕЦТС бпдпва,
Да има најмаое 5 гпдина раднпг искуства
у траженпм степену пбразпваоа,
Да има пплпжен струшни испит за рад у
прганима управе или пплпжен правпсудни
испит,
Дпказани резултати рада на ранијим
ппслпвима и ппсједпваое прганизаципних
сппспбнпсти.
VII Сукпб интереса
Кандидати не мпгу пбављати дужнпст,
активнпст или бити на пплпжају кпји дпвпди
дп сукпба интереса у складу са Закпнпм п
лпкалнпј сампуправи («Службени гласник РС»
брпј 101/04 и 42/05,118/05 и 98/13).
VIII Пптребна дпкумента
Уз пријаву на кпнкурс кандидати су дужни
дпставити дпказе п испуоаваоу ппщтих и
ппсебних услпва::
- бипграфију п кретаоу у служби,
- увјереое п држављанству,
- извпд из матишне коиге рпђених,
- увјереое да се прптив оих не впди
кривишни ппступак,
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пвјерену фптпкппију диплпме,
дпказ п ппщтпј здравственпј
сппспбнпсти,
- пвјерену фптпкппију увјереоa п
пплпженпм струшнпм испиту за рад
у
прганима
управе
или
правпсуднпм испиту,
- пвјерену фптпкппију увјереоa п
раднпм искуству у траженпм
степену пбразпваоа,
- пптписану и пд стране пргана
пвјерену изјаву п испуоаваоу
услпва из ппдташке 5 ташке V пвпг
кпнкурса,
- пптписану и пд стране пргана
пвјерену изјаву да није заппслен у
ппщтинскпj/градскпј управи.
Са свим кандидатима кпји уђу у ужи избпр
Кпмисија за избпр ће пбавити интервју п шему
ће
кандидати
бити
благпвременп
пбавијещтени.
-

IX Рпк за ппднпшеое пријава
Рпк за ппднпщеое пријаве је 15 дана пд
дана пбјављиваоа кпнкурса у једнпм пд
дневних листпва дпступним јавнпсти на
ппдрушју РС и „Службенпм гласнику РС“.
Акп кпнкурс
не буде пбјављен
истпвременп, рпк ће се рашунати пд дана
ппсљедоег пбјављиваоа.
Неблагпвремен и непптпуне пријаве неће
се узети у разматраое.
Пријаве мпгу бити дпстављене лишнп
(пријемна канцеларија) или путем ппщте на
адресу:
Град Дпбпј са назнакпм за „Кпмисија за
избпр“ ул. Хиландарска брпј: 1. 74 000 Дпбпј.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-458/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

313.
На пснпву шлана 148б. став 3. Закпна п
лпкалнпј сампуправи (“Службени гласник РС”
брпј: 101/04,42/05,118/05 и 98/13), шлана 33
став 1. ташка 2. Статута града Дпбпј („Службени
гласник града Дпбпј“ брпј 9/12) и шлана 146.
Ппслпвника
Скупщтине
града
Дпбпј
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(„Службени гласник Града Дпбпј“ брпј:2/13.),
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј
дана 23. децембра 2013. гпдине, д п н п с и

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу Кпмисије за избпр и
именпваое предсједника и чланпва
Пдбпра за жалбе града Дпбпј
У Кпмисију за избпр и именпваое шланпва
Одбпра за жалбе града Дпбпј именује се пет
шланпва, пд кпјих су три шлана са листе
струшоака кпју утврђује Скупщтина града
Дпбпј, а два шлана су службеници кпји имају
пдгпварајуће прпфесипналнп искуствп.
У Кпмисију за избпр
и именпваое
пресједника и шланпва Одбпра за жалбе града
Дпбпј из реда
службеника кпји имају
прпфесипналнп искуствп именују се:
1. Налић Мирела
2. Нещкпвић Силвана
У Кпмисију за избпр и именпваое
пресједника и шланпва Одбпра за жалбе града
Дпбпј са листе струшоака кпју утврђује
Скупщтина града Дпбпј именују се:
1. Гпјкпвић Перица
2. Гаврић Никпла
3. Кпвашевић Драган
Овп Рјещеое ступа на снагу нареднпг дан
пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-454/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

314.
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 пдржанпј дана 23. децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Усваја се Прпграм рада Скупщтине града
Дпбпј за 2014. гпдину.
2. Саставни дип закљушка шини Прпграм
рада Скупщтине града Дпбпј за 2014. гпдину.
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3. Овај закљушак биће пбјављен
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
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II САДРЖАЈ ПРПГРАМА
ПРВП ТРПМЈЕСЈЕШЈЕ 2014. гпдине
А - ПРОГРАМИ

Брпј: 01-013-498/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

315.
На пснпву шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Сл. гласник града Дпбпј“, брпј: 9/12), и шлана
90. Ппслпвника Скупщтине града Дпбп („Сл.
гласник града Дпбпј“, брпј: 2/13.), Скупщтина
града Дпбпј на сједници пдржанпј
23.
децембра 2013. гпдине, усвпјила је

ПРПГРАМ
рада Скупштине града Дпбпј за 2014.
гпдину
I УВПД
Прпграм рада Скупщтине града Дпбпј за
2014. гпдину је пснпва за благпвременп
планираое сједница Скупщтине града и оених
радних тијела.
Градска Административна служба, јавна
предузећа и устанпве пдређени пвим
Прпгрампм дужни су припремити и дпставити
Скупщтини на разматраое пдгпварајуће
материјале из свпје надлежнпсти и пдгвпрни
су за благпвремену, квалитетну и струшну
припрему материјала кап и за закпнитпст
припремљених материјала.
Радна тијела Скупщтине дужна су, свакп у
пквиру
свпје
надлежнпсти
пдређене
Ппслпвникпм п раду Скупщтине града Дпбпј,
прије разматраоа сједнице Скупщтине града,
размптрити свакп питаое садржанп у
Прпграму рада и свпје приједлпге и мищљеоа
дпставити Скупщтини града .
Скупщтина града ће у свпм раду тпкпм
2014. гпдине разматрати питаоа предвиђена
Прпгрампм рада кап и сва друга питаоа из
свпје надлежнпсти према указанпј пптреби, на
приједлпг пвлащтених предлагаша и питаоа
кпја ппкрену пдбпрници или грађани, щтп
прпграм рада шини птвпреним.

1.
ПРПГРАМ
УРЕЂЕОА
ГРАДСКПГ
ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИЩТА ЗА 2014. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .
2. ПРПГРАМ МЈЕРА И АКТИВНПСТИ ЗА
УТВРЂИВАОЕ СТАОА И УРЕЂЕОА ПРПСТПРА
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое.
- Предлагаш: Градпнашелник .
3. ПРПГРАМ ПДРЖАВАОА ПБЈЕКАТА
ЗАЈЕДНИШКЕ КПМУНАЛНЕ ППТРПЩОЕ ЗА
2014. ГПДИНУ
- Обрађиваш: Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве
- Предлагаш: Градпнашелник .
4. ПРПГРАМ КПРИЩТЕОА СРЕДСТАВА ЗА
УНАПРЕЂЕОЕ
ППЉППРИВРЕДНЕ
ПРПИЗВПДОЕ НА ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ ЗА
2014. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
ппљппривреду,
- Предлагаш: Градпнашелник .
5. ПРПГРАМ АКТИВНПСТИ РЈЕЩАВАОА
ПРПБЛЕМАТИКЕ
ИЗБЈЕГЛПГ,
РАСЕЉЕНПГ
СТАНПВНИЩТВА И ППВРАТНИКА У 2014.
ГПДИНИ
- Обрађиваш: Одјељеое за изградоу
пбнпву и развпј,
- Предлагаш: Градпнашелник .
6. ПРПГРАМ ПДРЖАВАОА, САНАЦИЈЕ И
РЕКПНСТРУКЦИЈЕ
ВПДППРИВРЕДНИХ
ПБЈЕКАТА И ВПДПТПКПВА У 2014. ГПДИНИ,
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
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7. ПРПГРАМ КПРИЩТЕОА СРЕДСТАВА
ПСТВАРЕНИХ ПД НАКНАДЕ ПП ПСНПВУ
ЕКСПЛПАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРПВИНА У
2014. ГПДИНИ,
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
8. ПРПГРАМ КПРИЩТЕОА СРЕДСТАВА ПД
НАКНАДА
ЗА
ПРЕТВАРАОЕ
ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИЩТА У НЕППЉППРИВРЕДНЕ СВРХЕ НА ППДРУШЈУ ГРАДА
ДПБПЈ ЗА 2014. ГПДИНУ,
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
ппљппривреду,
- Предлагаш: Градпнашелник .
9. ПРПГРАМ КПРИЩТЕОА ПРИХПДА ПД
ППСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ЩУМЕ У 2014.
ГПДИНИ,
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
ппљппривреду,
- Предлагаш: Градпнашелник .
10. ПРПГРАМ РАДА ПРПТИВГРАДНЕ
ЗАЩТИТЕ РС ЗА 2014. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
ппљппривреду,
- Предлагаш: Градпнашелник .
11. ПРПГРАМ АКТИВНПСТИ ПДЕЉЕОА ЗА
ЕВРППСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКУ
ЕКПЛПЩКУ ЕФИКАСНПСТ ЗА 2014. ГПДИНУ
- Обрађиваш: Одјељеое за еврппске
интерације и енергетску екплпщку
ефинаснпст Дпбпј,
- Градпнашелник .
12. ПЛАН УПИСА УШЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД
СРЕДОИХ ЩКПЛА НА ППДРУШЈУ
ГРАДА
ДПБПЈ ЗА 2014. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
привреду и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
13. ГПДИЩОИ КАЛЕНДАР ПБИЉЕЖАВАОА ЗНАШАЈНИХ ДАТУМА НА ППДРУШЈУ
ГРАДА
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Обрађиваш: Одјељеое за бпрашкпинвалидску защтиту,
Предлагаш: Градпнашелник.

Б ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ИЗВЈЕЩТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРАМА
УРЕЂЕОА
ГРАДСКПГ
ГРАЂЕВИНСКПГ
ЗЕМЉИЩТА У 2013. ГПДИНИ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .
2.
ИЗВЈЕЩТАЈ
П
ПСТВАРИВАОУ
ПРПГРАМА ПДРЖАВАОА И РЕКПНСТРУКЦИЈЕ
ЛПКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ НА ППДРУШЈУ ГРАДА
ДПБПЈ ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
3. ИЗВЕЩТАЈ П ПСТВАРИВАОУ ПРПГРАМА
ПДРЖАВАОА САНАЦИЈЕ И РЕКПНСТРУКЦИЈЕ
ВПДППРИВРЕДНИХ ПБЈЕКАТА И ВПДПТПКПВА
У 2013. ГПДИНИ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
4. ИЗВЕЩТАЈ П ИЗВРЩЕОУ ПРПГРАМА
КПРИЩТЕОА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕОЕ
ППЉППРИВРЕДНЕ
ПРПИЗВПДОЕ
НА
ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
ппљппривреду,
- Предлагаш: Градпнашелник .
5. ИЗВЈЕЩТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРАМА
КПРИЩТЕОА ПРИХПДА ПД ППСЕБНИХ
НАМЈЕНА ЗА ЩУМЕ 2013. ГПДИНИ
- Обрађивш:
Одјељеое
за
ппљппривреду,
- Предлагаш: Градпнашелник.
6. ИЗВЈЕЩТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРАМА
КПРИЩТЕОА СРЕДСТАВА ПД НАКНАДЕ ЗА
ПРЕТВАРАОЕ ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИЩТА
У НЕППЉППРИВРЕДНЕ СВРХЕ НА ППДРУШЈУ
ГРАДА ДПБПЈ ЗА 2013. ГПДИНИ
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Одјељеое
ппљппривреду,
Предлагаш: Градпнашелник.
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7. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ ПРПТИВГРАДНЕ
ЗАЩТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ПЕРИПДУ ПД
15.04. – 15.10. 2013. ГПДИНИ
- Обрађивш:
Одјељеое
за
ппљппривреду,
- Предлагаш: Градпнашелник.
8. ИЗВЈЕЩТАЈ П НАПЛАТИ СРЕДСТАВА НА
ИМЕ КПМУНАЛНЕ НАКНАДЕ, ЗАКУПА ЈАВНИХ
ППВРЩИНА, ППСЛПВНИХ ПРПСТПРА И
ГАРАЖА У ВЛАСНИЩТВУ ГРАДА ДПБПЈ У 2013.
ГПДИНИ
- Обрађиваш: ЈП Дирекција за
изградоу и развпј града Дпбпј,
- Предлагаш: Градпнашелник .
9. ИЗВЈЕЩТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРAМА
АКТИВНПСТИ РЈЕЩАВАОА ПРПБЛЕМАТИКЕ
ИЗБЈЕГЛПГ, РАСЕЉЕНПГ СТАНПВНИЩТВА И
ППВРАТНИКА ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
изградоу, пбнпву и развпј,
- Предлагаш: Градпнашелник .
10. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ ЈУ ДЈЕШИЈЕ
ПБДАНИЩТЕ „МАЈКА ЈУГПВИЋ“ ДПБПЈ ЗА
2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш: ЈУ дјешије пбданищте
„Мајка Југпвић“ и Одјељеое за
привреду и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
11. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ ЈУ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ ДПБПЈ ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш ЈУ Центар за културу
Дпбпј и Одјељеое за привреду и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
12. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СПЦИЈАЛНИ РАД ДПБПЈ ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш: ЈУ Центар за спцијални
рад и Одјељеое за привреду и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
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13. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ ЈЗУ ДПМ ЗДРАВЉА
ДПБПЈ ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш: ЈЗУ Дпм здравља и
Одјељеое
за
привреду
и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
14. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ ЈУ „РАДИП ДПБПЈ“
ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш: ЈУ „Радип Дпбпј“, и
Одјељеое
за
привреду
и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
15. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ ТУРИСТИШКЕ
ПРГАНИЗАЦИЈЕ ДПБПЈ ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Туристишка
прганизација Дпбпј и Одјељеое за
привреду и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
16. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ ЈП РЦ „ПРЕСЛИЦА“
ДПБПЈ ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш: ЈП РЦ „ПРЕСЛИЦА“
Дпбпј и Одјељеое за привреду и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
17. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДОУ И РАЗВПЈ ГРАДА ДПБПЈ ЗА 2013.
ГПДИНУ
- Обрађиваш: ЈП Дирекција за
изградоу и развпј града Дпбпј и
Одјељеое
за
привреду
и
друщтвене дјелатнпсти,
- Градпнашелник .
18. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА
РАЗВПЈ МАЛИХ И СРЕДОИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш: Агенција и Одјељеое
за
привреду
и
друщтвене
дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
19. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ ЈЗУ АППТЕКЕ
„ЈПВАН ЈПВАНПВИЋ ЗМАЈ“ ДПБПЈ ЗА 2013.
ГПДИНУ
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Обрађиваш:
ЈЗУ
Апптека
Одјељеое
за
привреду
друщтвене дјелатнпсти
Предлагаш: Градпнашелник .

и
и

20. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ РЕГИПНАЛНПГ
МУЗЕЈА ДПБПЈ ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Регипнални
музеј
Дпбпј и Одјељеое за привреду и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
21. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ РЕГИПНАЛНПГ
АРХИВА ДПБПЈ ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш: Регипнални архив
Дпбпј и Одјељеое за привреду и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
22. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ НАРПДНЕ И
МАТИШНЕ БИБЛИПТЕКЕ ДПБПЈ ЗА 2013.
ГПДИНУ
- Обрађиваш: Нарпдна и матишна
библиптека Дпбпј и Одјељеое за
привреду и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
23. ИНФПРМАЦИЈА П МАТЕРИЈАЛНПМ
ППЛПЖАЈУ ПЕНЗИПНЕРА НА ППДРУШЈУ
ГРАДА ДПБПЈ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти, и
Удружеое пензипнера Дпбпј,
- Предлагаш: Градпнашелник .
24.
ИНФПРМАЦИЈА
П
СТАОУ
КРИМИНАЛИТЕТА, ЈАВНПГ РЕДА И МИРА И
БЕЗБИЈЕДНПСТИ САПБРАЋАЈА НА ППДРУШЈУ
ГРАДА ДПБПЈ У 2013. ГПДИНИ
- Обрађиваш: Пплицијска станица
Дпбпј.
- Предлагаш: Градпнашелник .
25. ИНФПРМАЦИЈА П СТАОУ У ПБЛАСТИ
СППРТА НА ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и
друщтвене
дјелатнпсти
и
Сппртски савез,
- Предлагаш: Градпнашелник .
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26. ИНФПРМАЦИЈА П СТАОУ У ПБЛАСТИ
КУЛТУРЕ НА ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти и Центар
за културу,
- Предлагаш: Градпнашелник .
27.
ИНФПРМАЦИЈА
П
ВРЩЕОУ
ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА У 2013. ГПДИНИ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
инспекцијске,
- Предлагаш: Градпнашелник .
28. ИНФПРМАЦИЈА У ВЕЗИ ИЗВРЩАВАОА
ПБАВЕЗА ГРАДА ДПБПЈ ПП ПИТАОУ
ПМПГУЋАВАОА ПТКУПА ДРУГПГ ПДГПВАРАЈУЋЕГ СТАНА НПСИПЦИМА СТАНАРСКПГ
ПРАВА ШИЈИ ЈЕ СТАН У САСТАВУ РАТПМ
УНИЩТЕНЕ ЗГРАДЕ
- Обрађиваш: Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве,
- Предлагаш: Градпнашелник .
29. ИНФПРМАЦИЈА П РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКЦИПНПГ
ПЛАНА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
СТРАТЕГИЈЕ
ИНТЕГРИСАНПГ
ЛПКАЛНПГ
РАЗВПЈА ЗА ПЕРИПД 2013. – 2015. ГПДИНА У
2013. ГПДИНИ
- Обрађиваш:
Кабинет
градпнашелника,
- Предлагаш: Градпнашелник .
30. ИНФПРМАЦИЈА П ПРИМЈЕНИ ПДЛУКЕ
П ДППУНСКИМ ПРАВИМА БПРАЦА, РАТНИХ
ВПЈНИХ
ИНВАЛИДА
И
ППРПДИЦА
ППГИНУЛИХ БПРАЦА У ПЕРИПДУ ЈАНУАР –
ДЕЦЕМБАР 2013. ГПДИНЕ
- Обрађиваш: Одјељеое за бпрашкпинвалидску защтиту,
- Предлагаш: Градпнашелник.
31. ИНФПРМАЦИЈА П РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРПГРАМА
ППТПУНПГ
СТАМБЕНПГ
ЗБРИОАВАОА
ППРПДИЦА
ППГИНУЛИХ
БПРАЦА И РВИ-а
- Обрађиваш: Одјељеое за бпрашкпинвалидску защтиту,
- Предлагаш: Градпнашелник.
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Предлагаш: Градпнашелник .

1. ПДЛУКА П УТВРЂИВАОУ ПРПСЈЕШНЕ
КПНАШНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ М2 КПРИСНЕ
СТАМБЕНЕ ППВРЩИНЕ У 2013. ГПДИНИ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .

8. ПДЛУКА П УТВРЂИВАОУ НАЦРТА
РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗПРЕ
„БПСАНКА“ ДПБПЈ
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .

2. ПДЛУКА П УСВАЈАОУ НАЦРТА ИЗМЈЕНА
И ДППУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА
„ДПОИ ГРАД“ ДПБПЈ блпк 6.
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник.

9. ПДЛУКА П УТВРЂИВАОУ НАЦРТА
РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА „СРЕДОПЩКПЛСКИ
ЦЕНТАР – УСПРА“ ДПБПЈ
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .

3. ПДЛУКА П УТВРЂИВАОУ НАЦРТА
ИЗМЈЕНА И ДППУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИПНПГ
ПЛНА „ЦЕНТАР“ ДПБПЈ, блпк 5.
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .

10. ПДЛУКА П УТВРЂИВАОУ НАЦРТА
ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА
„ЦЕНТАР“ ДПБПЈ, блпк 1.
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .

4. ПДЛУКА П ПРИСТУПАОУ ИЗРАДИ
РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА „КРУЖНИ ТПК“ ДПБПЈ
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .

11. ПРИЈЕДЛПГ ПДЛУКЕ П ИМЕНПВАОУ
ПДБПРА ЗА ПИТАОЕ ИНВАЛИДНПСТИ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник.
12. УСВАЈАОЕ РЕВИДИРАНПГ АКЦИПНПГ
ПЛАНА У ПБЛАСТИ ИНВАЛИДНПСТИ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник.

5. ПДЛУКА П ПРПСЈЕШНП ПСТВАРЕНИМ
ТРПЩКПВИМА ПРИПРЕМАОА И ППРЕМАОА
ЗЕМЉИЩТА
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .
6. ПДЛУКА П
УТВРЂИВАОУ НАЦРТА
ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА
„ЦЕНТАР“ ДПБПЈ - ревизија
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .
7. ПДЛУКА П УТВРЂИВОУ НАЦРТА
РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛНА „ППЩТА БПЛНИЦА“
ДПБПЈ
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,

ДРУГП ТРПМЈЕСЈЕШЈЕ 2014. ГПДИНЕ
А - ПРОГРАМИ
1. ПРПГРАМ РАДА ЈУ
ДЈЕШИЈЕ
ПБДАНИЩТЕ „МАЈКЕ ЈУГПВИЋ“ ДПБПЈ ЗА
2014. ГПДИНУ
- Обрађиваш: ЈУ Дјешије пбданищте
„Мајка
Југпвић“
Дпбпј
и
Одјељеое
за
привреду
и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
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2. ПРПГРАМ РАДА РЕГИПНАЛНПГ МУЗЕЈА
ДПБПЈ ЗА 2014. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Регипнални
музеј
Дпбпј и Одјељеое за привреду и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .

6.
ИНФПРМАЦИЈА
П
УТРПЩЕНПЈ
ЕЛЕКТРИШНПЈ ЕНЕРГИЈИ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ ЗА
ПЕРИПД 01.01. – 30.03.2014. ГПДИНЕ
- Обрађиваш: Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве,
- Предлагаш: Градпнашелник .

3. ПРПГРАМ РАДА НАРПДНЕ И МАТИШНЕ
БИБЛИПТЕКЕ ДПБПЈ ЗА 2014. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Нарпдна
матишна
библиптека Дпбпј и Одјељеое за
привреду и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .

7. ИНФПРМАЦИЈА П РЕАЛИЗАЦИЈИ
ППСЛПВАОА ПРИВРЕДЕ ГРАДА ДПБПЈ ПП
ГПДИЩОЕМ ПБРАШУНУ ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .

Б - ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ИЗВЈЕЩТАЈ П РАДУ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ДПБПЈ И
ГРАДПНАШЕЛНИКА ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Сва
пдјељеоа
Административне службе,
- Предлагаш: Градпнашелник .
2. ИЗВЈЕЩТАЈ П ИЗВРЩЕОУ БУЧЕТА ЗА
ПЕРИПД ЈАНУАР – МАРТ 2014. ГПДИНЕ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
финансије,
- Предлагаш: Градпнашелник .
3. ИЗВЈЕЩТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРАМА
ЗАЈЕДНИШКЕ КПМУНАЛНЕ ППТРПЩОЕ У 2013.
ГПДИНИ
- Обрађиваш: Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве,
- Предлагаш: Градпнашелник .
4.
ИНФПРМАЦИЈА
П
ВПДПСНАБДИЈЕВАОУ ГРАДА ДПБПЈА
- Обрађиваш: Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве,
- Предлагаш: Градпнашелник .
5. ИНФПРМАЦИЈА П ПРПВЕДЕНИМ
ИЗБПРИМА ЗА САВЈЕТЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ППДРУШЈУ ГРАДА
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник.

8. ИНФПРМАЦИЈА П УПИСУ ДЈЕЦЕ У ПРВИ
РАЗРЕД ПСНПВНИХ ЩКПЛА НА ППДРУШЈУ
ГРАДА ДПБПЈ ЗА ЩКПЛСКУ 2014. – 2015.
ГПДИНУ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
9.
ИНФПРМАЦИЈА
П
СТАОУ
НАРКПМАНИЈЕ НА ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ
- Обрађиваш: Дпм здравља – Центар
за менталнп здравље и Одјељеое
за
привреду
и
друщтвене
дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
10. ИНФПРМАЦИЈА П РАВНППРАВНПСТИ
ППЛПВА НА ЛПКАЛНПМ НИВПУ ВЛАСТИ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник.
11. ИНФПРМАЦИЈА П ПСТВАРЕНИМ
РЕЗУЛТАТИМА ДЕМИНИРАОА И ТРАЈНПГ
ПБИЉЕЖАВАОА
МИНСКИХ ППЉА НА
ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ У 2013. ГПДИНИ
- Обрађиваш: Одјељеое за ппщту
управу – Одсјек цивилне защтите,
- Предлагаш: Градпнашелник .
12. ИНФПРМАЦИЈА П СТАОУ КЛИЗИЩТА
НА ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ
- Обрађиваш: Одјељеое за ппщту
управу – Одсјек цивилне защтите,
- Предлагаш: Градпнашелник .
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13. ИНФПРМАЦИЈА П МПГУЋНПСТИМА
КПРИЩТЕОА
ПБНПВЉИВИХ
ИЗВПРА
ЕНЕРГИЈЕ НА ППДРУШЈУ ГРАДА
- Обрађиваш: Одјељеое за еврппске
интерације и енергетску екплпщку
ефинаснпст Дпбпј,
- Предлагаш; Градпнашелник .
14. ИНФПРМАЦИЈА П СТАОУ ТЗВ.
„ЗИМСКИХ БАЩТА“ НА ППДРУШЈУ ГРАДА
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
инспекције,
- Предлагаш: Градпнашелник
15.
ИНФПРМАЦИЈА П СТАОУ И
ППЛПЖАЈУ ППРПДИЦА ППГИНУЛИХ БПРАЦА
И РАТНИХ ВПЈНИХ ИНВАЛИДА НА ППДРУШЈУ
ГРАДА ДПБПЈ
- Обрађиваш: Одјељеое за бпрашкпинвалидску защтиту,
- Предлагаш: Градпнашелник.
В – НОРМАТИВНА АКТА
1. ПДЛУКА П ГПДИЩОЕМ ПБРАШУНУ
БУЧЕТА ГРАДА ДПБПЈ ЗА 2013. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
финансије,
- Предлагаш: Градпнашелник .
2. ПДЛУКА П ДПДЈЕЛИ ПРИЗНАОА И
НАГРАДА У 2014. ГПДИНИ
- Обрађиваш : Струшна служба.
- Предлагаш: Кпмисија за награде и
признаоа.
3. ПДЛУКА П УРЕЂЕОУ ПРПСТПРА И
ГРАЂЕВИНСКПМ ЗЕМЉИЩТУ
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник.
4. ПДЛУКА П УСВАЈАОУ ИЗМЈЕНА И
ДППУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА
„ДПОИ ГРАД“ ДПБПЈ блпк 5.
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .
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5. ПДЛУКА П П УСВАЈАОУ ИЗМЈЕНА И
ДППУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА
„ДПОИ ГРАД“ ДПБПЈ блпк 6.
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .
6. ПДЛУКА П УТВРЂИВАОУ НАЦРТА
РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА „КРУЖНИ ТПК“ ДПБПЈ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник .
7. ПДЛУКА П УСВАЈАОУ ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА „ЦЕНТАР“ ДПБПЈ ревизија
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник.
9. ПДЛУКА П УСВАЈАОУ РЕГУЛАЦИПНПГ
ПЛАНА „ППЩТА БПЛНИЦА“ ДПБПЈ
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник.
10. ПДЛУКА П УСВАЈАОУ РЕГУЛАЦИПНПГ
ПЛАНА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗПНЕ „БПСАНКА“
ДПБПЈ
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник.
11. ПДЛУКА П УСВАЈАОУ РЕГУЛАЦИПНПГ
ПЛАНА „СРЕДОПЩКПЛСКИ ЦЕНТАР – УСПРА“
ДПБПЈ
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник.
12. ПДЛУКА П УСВАЈАОУ ИЗМЈЕНА
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА „ЦЕНТАР“
ДПБПЈ, блпк 1.
- Обрађиваш
:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое,
- Предлагаш: Градпнашелник.
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13. ПДЛУКА П КАТЕГПРИЗАЦИЈИ ЛПКАЛНЕ
ПУТНЕ МРЕЖЕ НА ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
14. ПДЛУКА П ИЗМЈЕНАМА И ДППУНАМА
ПДЛУКЕ П ППЩТИМ И ТЕХНИШКИМ
УСЛПВИМА ИСППРУКЕ ТППЛПТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
стамбенп-кпмуналне ппслпве
- Предлагаш: Градпнашелник .
15. ПДЛУКА П ИЗМЈЕНАМА И ДППУНАМА
ПДЛУКЕ П ВПДПВПДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
стамбенп-кпмуналне ппслпве,
- Предлагаш: Градпнашелник .
ТРЕЋЕ ТРПМЈЕСЈЕШЈЕ 2014. ГПДИНЕ
А - ПРОГРАМИ
1.
АКЦИПНИ
ПЛАН
ПДРЖИВПГ
ЕНЕРГЕТСКПГ РАЗВПЈА ГРАДА ДПБПЈ
- Обрађиваш : Одјељеое за еврппске
интеграције
и
енергетскп
екплпщку ефинаснпст Дпбпј,
- Предлагаш: Градпнашелник .
2. РЕВИЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНПГ
ЛПКАЛНПГ РАЗВПЈА 2011. – 2020. ГПДИНЕ
- Обрађиваш:
Кабинет
градпнашелника,
- Предлагаш: Градпнашелник .
Б – ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ИЗВЈЕЩТАЈ П ИЗВРЩЕОУ БУЧЕТА
ГРАДА ДПБПЈ ЗА ПЕРИПД 01.01.2014.г. –
30.06.2014. ГПДИНЕ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
финансије,
- Предлагаш: Градпнашелник .
2. ИЗВЈЕЩТАЈ П ИЗВРЩЕОУ ТЕКУЋЕ
БУЧЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИПД 01.01.2014. –
30.06.2014. ГПДИНЕ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
финансије,
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Предлагаш: Градпнашелник .

3.
ИЗВЈЕЩТАЈ
П
ИЗВРЩЕНИМ
РЕАЛПКАЦИЈАМА БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА
ПЕРИПД 01.01.2014. 30.06.2014. ГПДИНЕ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
финансије,
- Предлагаш: Градпнашелник .
4. ИЗВЈЕЩТАЈ П СТАОУ РЈЕЩАВАОА
УПРАВНИХ
ПРЕДМЕТА
У
РАДУ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ДПБПЈ ЗА
ПЕРИПД I – VI 2014. ГПДИНЕ
- Обрађиваш: Одјељеое за ппщту
управу,
- Предлагаш: Градпнашелник .
5. ИНФПРМАЦИЈА П УПРАВЉАОУ
ГРАДСКИМ ГРПБЉИМА И ЦЈЕНПВНИКУ
УСЛУГА
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
стамбенп-кпмуналне ппслпве,
- Предлагаш: Градпнашелник .
6.
ИНФПРМАЦИЈА
П
ВРЩЕОУ
ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА ЗА ПЕРИПД
01.01.2014. – 30.06.2014. ГПДИНЕ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
инспекцијске ппслпве и ппслпве
Кпмуналне пплиције.
- Предлагаш: Градпнашелник .
7. ИНФПРМАЦИЈА П РАДУ И СТАОУ
НЕВЛАДИНИХ ПРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕОА
ГРАЂАНА НА ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
8. ИНФПРМАЦИЈА СТАОУ НАСИЉА У
ППРПДИЦИ НА ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
9.
ИНФПРМАЦИЈА
П
ДРЖАВНИМ
СТАНПВИМА НА КПЈИМА НЕ ППСТПЈИ
СТАНАРСКП ПРАВП
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Обрађиваш: Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве,
Предлагаш: Градпнашелник .

10. ИНФПРМАЦИЈА П УТРПЩЕНПЈ
ЕЛЕКТРИШНПЈ ЕНЕРГИЈИ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ ЗА
ПЕРИПД 01.01. – 30.06.2014. ГПДИНЕ
- Обрађиваш: Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве,
- Предлагаш: Градпнашелник .
11.
ИНФПРМАЦИЈА
П
СТАОУ
КПМУНАЛНИХ ПБЈЕКАТА НА ППДРУШЈУ ГРАДА
ДПБПЈА
- Обрађиваш: Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве,
- Предлагаш: Градпнашелник .
12. ИНФПРМАЦИЈА П СТАОУ И ЗАЩТИТИ
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ НА ППДРУШЈУ ГРАДА
- Обрађиваш: Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве,
- Предлагаш: Градпнашелник .
13. ИНФПРМАЦИЈА П ППЛПЖАЈУ БПРАЦА
НАРПДНП-ПСЛПБПДИЛАШКПГ РАТА НПР-а
(1941.г. – 1945.г.)
- Обрађиваш: Одјељеое за бпрашкпинвалидску защтиту,
- Предлагаш: Градпнашелник.

В – НОРМАТИВНА АКТА
1. ПДЛУКА П УСВАЈАОУ РЕГУЛАЦИПНПГ
ПЛАНА „КРУЖНИ ТПК“ ДПБПЈ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое
- Предлагаш: Градпнашелник .
2. ПДЛУКА П ИЗМЈЕНАМА И ДППУНАМА
СТАТУТА ГРАДА ДПБПЈ
- Обрађиваш:
Кабинет
градпнашелника,
- Предлагаш; Градпнашелник.
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3. ПДЛУКА П ИЗМЈЕНАМА И ДППУНАМА
ППСЛПВНИКА СКУПЩТИНЕ ГРАДА
- Обрађиваш: Струшна служба,
- Предлагаш: Кпмисија за статут и
прпписе.
4. ПДЛУКА П РАВНППРАВНПСТИ ППЛПВА
У ГРАДУ ДПБПЈУ
- Обрађиваш: Одјеое за привреду и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник.
ШЕТВРТП ТРПМЈЕСЈЕШЈЕ 2014. ГПДИНЕ
А - ПРОГРАМИ
1. ПРПГРАМ КПРИЩТЕОА СРЕДСТАВА ПД
НАКНАДЕ
ЗА
ПРЕТВАРАОЕ
ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИЩТА У НЕППЉППРИВРЕДНЕ СВРХЕ НА ППДРУШЈУ ГРАДА
ДПБПЈА ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
ппљппривреду,
- Предлагаш: Градпнашелник
2. ПРПГРАМ КПРИЩТЕОА ПРИХПДА ПД
ППСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ЩУМЕ У 2015.
ГПДИНИ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
ппљппривреду,
- Предлагаш: Градпнашелник.
3. ПРПГРАМ РАДА ПРПТИВГРАДНЕ
ЗАЩТИТЕ РС ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
ппљппривреду,
- Предлагаш: Градпнашелник.
4.
ПРПГРАМ
ПДРЖАВАОА
И
РЕКПНСТРУКЦИЈЕ ЛПКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ НА
ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
5. ПРПГРАМ ПДРЖАВАОА, САНАЦИЈЕ И
РЕКПНСТРУКЦИЈЕ ВПДПВПДНИХ ПБЈЕКАТА И
ВПДПТПКПВА У 2015. ГПДИНИ
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Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
Предлагаш: Градпнашелник .
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Обрађиваш: Одјељеое за ппщту
управу,
Предлагаш: Градпнашелник .

6. АКЦИПНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
СТРАТЕГИЈЕ
ИНТЕГРИСАНПГ
ЛПКАЛНПГ
РАЗВПЈА ЗА ПЕРИПД 2015. – 2017. ГПДИНА
- Обрађиваш:
Кабинет
градпнашелника,
- Предлагаш: Градпнашелник .

13. ПРПГРАМ РАДА ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ДПБПЈ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш ЈУ Центар за културу
Дпбпј и Одјељеое за привреду и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .

7. ПРПГРАМ АКТИВНПСТИ ПДЈЕЉЕОА ЗА
ЕВРППСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКП –
ЕКПЛПЩКУ ЕФИКАСНПСТ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш: Одјељеое за еврппске
интерације и енергетску екплпщку
ефинаснпст Дпбпј,
- Предлагаш; Градпнашелник .

14. ПРПГРАМ РАДА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СПЦИЈАЛНИ РАД ДПБПЈ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш: ЈУ Центар за спцијални
рад и Одјељеое за привреду и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .

8. ПРПГРАМ РАДА СКУПЩТИНЕ ГРАДА
ДПБПЈ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш: Струшна служба,
- Предлагаш: Кплегијум Скупщтине
града.

15. ПРПГРАМ РАДА ЈЗУ ДПМ ЗДРАВЉА
ДПБПЈ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш: ЈЗУ Дпм здравља и
Одјељеое
за
привреду
и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .

9.
ПРПГРАМ
ПДРЖАВАОА
И
ПБНАВЉАОА ПБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИШКЕ КПМУНАЛНЕ ППТРПЩОЕ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
стамбенп-кпмуналне ппслпве,
- Предлагаш: Градпнашелник .

16. ПРПГРАМ РАДА ЈУ „РАДИП ДПБПЈ“ ЗА
2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш: ЈУ „Радип Дпбпј“, и
Одјељеое
за
привреду
и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .

10. ПРПГРАМ УРЕЂЕОА ГРАДСКПГ
ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИЩТА ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
прпстпрнп уређеое.
- Предлагаш: Градпнашелник .

17.
ПРПГРАМ
РАДА
ТУРИСТИШКЕ
ПРГАНИЗАЦИЈЕ ДПБПЈ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Туристишка
прганизација Дпбпј и Одјељеое за
привреду и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .

11. ПРПГРАМ АКТИВНПСТИ РЈЕЩАВАОА
ПРПБЛЕМАТИКЕ ИЗБЈЕГЛПГ И РАСЕЉЕНПГ
СТАНПВНИЩТВА И ППВРАТНИКА У 2015.
ГПДИНИ
- Обрађиваш: Одјељеое за пбнпву и
развпј
- Предлагаш: Градпнашелник .
12.
ПРПГРАМ
ДЕМИНИРАОА
ППДРУШЈУ ГРАДА ДПБПЈ У 2015. ГПДИНИ

НА

18. ПРПГРАМ РАДА ЈП РЦ „ПРЕСЛИЦА“
ДПБПЈ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш: ЈП РЦ „ПРЕСЛИЦА“
Дпбпј и Одјељеое за привреду и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
19. ПРПГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВПЈ
МАЛИХ И СРЕДОИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015.
ГПДИНУ
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Обрађиваш: Агенција и Одјељеое
за
привреду
и
друщтвене
дјелатнпсти,
Предлагаш: Градпнашелник .
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Обрађиваш: Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве,
Предлагаш: Градпнашелник .

В - НОРМАТИВНА АКТА
20. ПРПГРАМ РАДА ЈЗУ АППТЕКЕ „ЈПВАН
ЈПВАНПВИЋ ЗМАЈ“ ДПБПЈ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
ЈЗУ
Апптека
и
Одјељеое
за
привреду
и
друщтвене дјелатнпсти
- Предлагаш: Градпнашелник .
21. ПРПГРАМ РАДА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДОУ И РАЗВПЈ ГРАДА ДПБПЈ ЗА 2015.
ГПДИНУ
- Обрађиваш: ЈП Дирекција за
изградоу и развпј града Дпбпј и
Одјељеое
за
привреду
и
друщтвене дјелатнпсти
- Предлагаш: Градпнашелник .
22. ПРПГРАМ РАДА РЕГИПНАЛНПГ
АРХИВА ДПБПЈ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш: Регипнални архив
Дпбпј и Одјељеое за привреду и
друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
Б – ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ИЗВЈЕЩТАЈ П ИЗВРЩЕОУ БУЧЕТА
ГРАДА ДПБПЈ ЗА ПЕРИПД 01.01.2014.г. –
30.09.2014. гпдине
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
финансије,
- Предлагаш: Градпнашелник .
2. ИНФПРМАЦИЈА П ФУНКЦИПНИСАОУ И
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРАМСКИХ АКТИВНПСТИ
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2014. ГПДИНИ
- Обрађиваш: Одјељеое за привреду
и друщтвене дјелатнпсти,
- Предлагаш: Градпнашелник .
3.
ИНФПРМАЦИЈА
П
УТРПЩЕНПЈ
ЕЛЕКТРИШНПЈ ЕНЕРГИЈИ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ ЗА
ПЕРИПД 01.01. – 30.09.2014. ГПДИНЕ

4. НАЦРТ ПДЛУКЕ П СТППИ ППРЕЗА НА
НЕППКРЕТНПСТИ У 2015. ГПДИНИ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
финансије,
- Предлагаш: Градпнашелник.
5. НАЦРТ БУЧЕТА ГРАДА ДПБПЈ ЗА 2015.
ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
финансије,
- Предлагаш: Градпнашелник .
6. НАЦРТ ПДЛУКЕ П ИЗВРЩЕОУ БУЧЕТА
ГРАДА ДПБПЈ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
финансије,
- Предлагаш: Градпнашелник .
7. ПРИЈЕДЛПГ ПДЛУКЕ П СТППИ ППРЕЗА
НА НЕППКРЕТНПСТИ У 2015. ГПДИНИ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
финансије,
- Предлагаш: Градпнашелник.
8. ПРИЈЕДЛПГ БУЧЕТА ГРАДА ДПБПЈ ЗА
2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
финансије,
- Предлагаш: Градпнашелник .
9. ПРИЈЕДЛПГ ПДЛУКЕ П ИЗВРЩЕОУ
БУЧЕТА ГРАДА ДПБПЈ ЗА 2015. ГПДИНУ
- Обрађиваш:
Одјељеое
за
финансије,
- Предлагаш: Градпнашелник .
10. ПДЛУКА П УТВРЂИВАОУ НАКНАДЕ ЗА
ВРЩЕОЕ ПДБПРНИШКЕ ДУЖНПСТИ У 2015.
ГПДИНИ,
- Обрађиваш: Струшна служба.
- Предлагаш: Кпмисија за бучет,
финансије и капиталнп планираое,
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11. ПДЛУКА П УТВРЂИВАОУ НАКНАДЕ
ШЛАНПВИМА ГРАДСКЕ ИЗБПРНЕ КПМИСИЈЕ
ДПБПЈ У 2015. ГПДИНИ,
- Обрађиваш: Струшна служба.
- Предлагаш: Кпмисија за бучет,
финансије и капиталнп планираое,
12. ПДЛУКА П УТВРЂИВАОУ НПВШАНЕ
НАКНАДЕ ШЛАНПВИМА НАДЗПРНПГ ПДБПРА
ЗА КПНТРПЛУ ЈАВНЕ ППТРПЩОЕ И ИМПВИНЕ
У ГРАДУ ДПБПЈ У 2015. ГПДИНИ
- Обрађиваш: Струшна служба.
- Предлагаш: Кпмисија за бучет,
финансије и капиталнп планираое,
III РАЗМАТРАОЕ ПИТАОА ИЗ ПРПГРАМА
РАДА СКУПЩТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Зависнп пд карактера и знашаја питаоа
предвиђених Прпгрампм рада Скупщтине
Републике Српске, а нарпшитп пних пд
ппсебнпг знашаја за град Дпбпј, на сједницама
Скупщтине града Дпбпј, заузимаће се ставпви и
пдлушивати да се путем ппсланика изврщи
пдгпварајући утицај и заступе интереси града
Дпбпј у Скупщтини Републике Српске и у
Парламенту Бпсне и Херцегпвине.
IV ПСТАЛЕ
ГРАДА

АКТИВНПСТИ

СКУПЩТИНЕ

Скупщтина града ће разматрати и друга
питаоа кпја нису пбухваћена пвим прпгрампм,
а п кпјима је, у складу са закпнским и другим
прпписима, надлежна да пдлушује и тп:
- п утврђиваоу права власнищтв на
грађевинскпм земљищту,
- п нашину и услпвима јавне прпдаје
неизграђенпг
грађевинскпг
земљищта у државнпј свпјини,
- п ппступку, услпвима и нашину
даваоа у закуп на привременп
кприщтеое градскпг грађевинскпг
земљищта у државнпј свпјини,
- рјещаваое
пп
праву
преше
куппвине,
- питаоа избпра и именпваоа у
функцију прпвпђеоа кадрпвске
пплитике,
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питаоа дпдјељиваоа признаоа и
награда,
кап и друга питаоа кпја буду
иницирали
пдбпрници,
Градпнашелник града и градска
административна служба, пргани
мјесних заједница,
пплитишких
прганизација,
предузећа,
удружеоа грађана и друга правна
лица и субјекти.

V МЈЕРЕ ЗА ИЗВРЩЕОЕ ПРПГРАМА
Збпг правпвремене припреме и изврщеоа
пвим прпгрампм предвиђених материјала, а у
вези са закљушцима Скупщтине града Дпбпј,
пбрађиваши материјала пдређени за припрему
пп пвпм прпграму, дужни су да се придржавају
пдређених рпкпва.
Када је пп пдређенпм питаоу утврђена
активнпст и задатак за вище пбрађиваша и
изврщилаца, нпсипцем активнпсти сматраће се
пбрађиваш кпји је први пп реду наведен.
Када је пп пдређеним питаоима, прије
пдлушиваоа Скупщтине града, прганизпвана
јавна расправа, пбрађиваш материјала је дужан
указати на предлпге, сугестије и примједбе
ушесника у јавнпј расправи.
Обавеза свих нпсилаца активнпсти и
задатака при реализацији пвпг прпграма је:
- да материјали буду струшнп
пбрађени и припремљени у
дпвпљнпм брпју примјерака са
јаснп назнашеним и пбразлпженим
разлпзима и циљевима, писани
језишки и граматишки јасним
ријешима, уз ппјащоеое свих
струшних израза,
- да материјале претхпднп дпставе
на
разматраое
пвлащтенпм
предлагашу, а накпн тпга, у слушају
да тп буде пптребнп, са изврщеним
исправкама,
измјенама
и
дппунама, најкасније 10 дана прије
предвиђенпг
рпка,
дпставе
материјале у електрпнскпј фпрми
Струшнпј
Служби
ради
благпвремене
дпставе
и
дистрибуције
материјала
за
засједаое Скупщтине града
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Градска административна служба и друге
градске прганизације дужни су свпје прпграме
рада усагласити са задацима утврђеним пвим
прпгрампм, а у слушају немпгућнпсти
пствариваоа пдређених рпкпва, п тпме
писменп извијестити Скупщтину града .
Овај прпграм ће се накпн оегпвпг усвајаоа
дпставити свим нпсипцима активнпсти и
задатака, кап и свим другим субјектима
заинтереспваним за оегпвп праћеое и
реализацију и пбјавити у «Службенпм гласнику
града Дпбпј».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-498-1/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

316.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма уређеоа грађевинскпг
земљищта за 2014. гпдину сущтински и
фпрмалнп технишки је прихватљив за даљу
скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се Одјељеое за прпстпрнп
уређеое града Дпбпј, да у складу са Одлукпм
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 уређеоа
грађевинскпг земљищта за 2014. гпдину.
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-480/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.
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317.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма заједнишке кпмуналне
пптрпщое зљ 2014 гпдину сущтински и
фпрмалнп технишки је прихватљив за даљу
скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве града Дпбпј, да у складу са
Одлукпм 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 заједнишке кпмуналне пптрпщое зљ
2014 гпдину.
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-481/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

318.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма активнпсти Одјељеоа
за еврппске интеграције и енергетскп
екплпщку ефикаснпст у 2014 гпдини сущтински
и фпрмалнп технишки је прихватљив за даљу
скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се Одјељеое за еврппске
интеграције и енергетскп екплпщку ефикаснпст
града Дпбпј, да у складу са Одлукпм п јавним
расправама у ппщтини Дпбпј („Сл. гласник
ппщтине Дпбпј“, брпј: 1/06.) прганизује и
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прпведе јавну расправу, сумира приједлпге и
сугестије изнесене на јавнпј расправи и
припреми приједлпг Прпграма активнпсти
Одјељеоа за еврппске интеграције и
енергетскп екплпщку ефикаснпст
у 2014
гпдини.
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-482/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

319.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма активнпсти рјещаваоа
прпблематике
избјеглпг,
расељенпг
станпвнищтва и ппвратника у 2014 гпдини
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив
за даљу скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се Одјељеое за изградоу,
пбнпву и развпј града Дпбпј, да у складу са
Одлукпм 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
активнпсти
рјещаваоа
прпблематике
избјеглпг,
расељенпг
станпвнищтва и ппвратника у 2014 гпдини.
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-483/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.
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320.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада ЈЗУ Дпма здравља
Дпбпј за 2014 гпдину сущтински и фпрмалнп
технишки је прихватљив за даљу скупщтинску
прпцедуру.
2. Задужује се ЈЗУ Дпм здравља Дпбпј, да
у складу са Одлукпм 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 рада ЈЗУ Дпма здравља
Дпбпј за 2014 гпдину.
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-484/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

321.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада ЈЗУ Апптеке “Јпван
Јпванпвић Змај”Дпбпј у ппслпвнпј 2014 гпдини
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив
за даљу скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се
ЈЗУ Апптека “Јпван
Јпванпвић Змај”Дпбпј , да у складу са Одлукпм
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 рада ЈЗУ
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Апптеке “Јпван Јпванпвић Змај”Дпбпј
ппслпвнпј 2014 гпдини
3. Овај закљушак биће пбјављен
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.

у
у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-485/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

322.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада Агенције за развпј
малих и средоих предузећа Дпбпј за 2014
гпдину сущтински и фпрмалнп технишки је
прихватљив за даљу скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се Агенција за развпј малих и
средоих предузећа Дпбпј , да у складу са
Одлукпм 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 рада Агенције за развпј малих и
средоих предузећа Дпбпј за 2014 гпдину
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-487/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

323.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и
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ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада Туристишке
прганизације ппщтине Дпбпј за 2014 гпдину
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив
за даљу скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се Туристишка прганизација
ппщтине Дпбпј , да у складу са Одлукпм 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 рада
Туристишке прганизације ппщтине Дпбпј за
2014 гпдину
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-488/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

324.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада ЈП “Дирекција за
изградоу и развпј града”Дпбпј за 2014 гпдину
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив
за даљу скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се ЈП “Дирекција за изградоу
и развпј града”, Дпбпј да у складу са Одлукпм
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 рада
ЈП
“Дирекција за изградоу и развпј града” Дпбпј
за 2014. гпдину.
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.

Страна 550

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-489/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

325.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада ЈУ “Центар за
културу и пбразпваое”Дпбпј за 2014 гпдину
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив
за даљу скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се ЈУ “Центар за културу и
пбразпваое”, Дпбпј да у складу са Одлукпм 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 рада
ЈУ
“Центар за културу и пбразпваое”Дпбпј за
2014 гпдину.
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-490/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

326.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада ЈП Радиптелевизије Дпбпј за 2014 гпдину сущтински и
фпрмалнп технишки је прихватљив за даљу
скупщтинску прпцедуру.
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2. Задужује се ЈП Радип-телевизија Дпбпј
да у складу са Одлукпм 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 рада ЈП Радип-телевизије
Дпбпј за 2014 гпдину.
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-491/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

327.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада Нарпдне и
матишне библиптеке Дпбпј за 2014 гпдину
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив
за даљу скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се Нарпдна и матишна
библиптеке Дпбпј да у складу са Одлукпм 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 рада Нарпдне
и матишне библиптеке Дпбпј за 2014 гпдину. .
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-492/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.
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328.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада Музеја у Дпбпју за
2014 гпдину сущтински и фпрмалнп технишки је
прихватљив за даљу скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се Музеј у Дпбпју да у складу
са Одлукпм 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 рада Музеја у Дпбпју за 2014 гпдину.
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-493/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

329.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада ЈУ Дјешије
пбданищте “Мајке Југпвић” Дпбпј за 2014
гпдину сущтински и фпрмалнп технишки је
прихватљив за даљу скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се ЈУ Дјешије пбданищте “Мајке
Југпвић” Дпбпј да у складу са Одлукпм 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 рада ЈУ Дјешије
пбданищте “Мајке Југпвић” Дпбпј за 2014
гпдину.
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3. Овај закљушак биће пбјављен
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-494/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

330.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада ЈУ Сппртскп
рекреаципнпг центра “ПРЕСЛИЦА” Дпбпј за
2014 гпдину сущтински и фпрмалнп технишки је
прихватљив за даљу скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се ЈУ Сппртскп рекреаципни
центар “ПРЕСЛИЦА” Дпбпј да у складу са
Одлукпм 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 рада ЈУ Сппртскп рекреаципнпг
центра “ПРЕСЛИЦА” Дпбпј за 2014 гпдину.
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-495/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

331.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и
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ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада Центра за
спцијални рад Дпбпј за 2014 гпдину сущтински
и фпрмалнп технишки је прихватљив за даљу
скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се Центар за спцијални рад
Дпбпј да у складу са Одлукпм 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 рада Центра за
спцијални рад Дпбпј за 2014 гпдину.
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-496/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

332.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Нацрт Прпграма рада Фпндације
“Центар за дјецу и пмладину са сметоама у
развпју” Дпбпј за 2014 гпдину сущтински и
фпрмалнп технишки је прихватљив за даљу
скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се Фпндација “Центар за дјецу
и пмладину са сметоама у развпју” Дпбпј да у
складу са Одлукпм 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 рада Фпндације “Центар
за дјецу и пмладину са сметоама у развпју”
Дпбпј за 2014 гпдину
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ

Брпј: 01-013-497/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

333.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Не .усваја се Извјещтај п раду (са
финансијским извјещтајем) Теритпријалне
ватрпгасне јединице Дпбпј за 2012. гпдину.
2. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-499/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

334.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Усваја се Инфпрмација п реализацији
Прпграма
сјетве,
жетве
и
бербе
ппљппривредних прпизвпда у 2013. гпдини на
ппдрушју града Дпбпј.
2 Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-500/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.
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335.
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 пдржанпј дана 23 децембра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУШАК
1. Усваја се Инфпрмација п пружаоу услуга
шищћеоа снијега пд стране „Дпбпјпутеви“ д.д.
Дпбпј Југ на дан 26. и 27.11.2013. гпдине.
2. Предлаже се Административнпј служби
Града Дпбпј да утврди щтету насталу услед
неадекватнпг шищћеоа снијега и предузме
мјере у складу са Закпнпм у циљу пбещтећеоа.
3. Овај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-501/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

336.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п разрјешеоу чланпва УП ЈУ Дјечије
пбданиште “Мајке Југпвић” Дпбпј
1. Разрјещавају се дужнпсти шланпва
Управнпг пдбпра ЈУ Дјешије пбданищте “Мајке
Југпвић” Дпбпј:
- Шпбанпвић Милан, дипл.прпф.инф
- Стпјшинпвић Бпсиљка, дипл. ек
- Цвијетин Гпрданић, инг. грађ
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.

БРОЈ 10
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ

Брпј: 01-013-443/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

337.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п разрјешеоу чланпва УП Центар за
културу и пбразпваое Дпбпј
1. Разрјещавају се дужнпсти
шланпва
Управнпг пдбпра Центра за културу и
пбразпваое Дпбпј
-- Сретен Шплић, дипл. инг. прпизвпиднпг
меначмента
- Накић Владимир, дипл. спц. радник
- Биљана Манпјлпвић, дипл.ек
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-466/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

338.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је
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РЈЕЩЕОЕ
п разрјешеоу чланпва УП Туристичке
прганизације ппштине Дпбпј
1. Разрјещавају се дужнпсти шланпва
Управнпг пдбпра Туристишке прганизације
ппщтине Дпбпј
- Данијела Старшевић, прпф. оемаш. језика
- Кармела Недић, екпнпмиста
- Сеид Мемић, щкплски педагпг
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-468/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

339.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п разрјешеоу в.д. чланпва УП ЈЗУ Дпм
здравља Дпбпј
1. Разрјещавају се дужнпсти в.д. шланпва
Управнпг пдбпра ЈЗУ Дпма здравља Дпбпј
- Драган Бпжић
- Бпжидар Лугпоић
- Петра Бпжишкпвић
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-470/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

БРОЈ 10

340.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п разрјешеоу чланпва УП ЈЗУ Апптеке
“Јпван Јпванпвић Змај” Дпбпј
1. Разрјещавају се дужнпсти шланпва
Управнпг пдбпра ЈЗУ Апптеке “Јпван Јпванпвић
Змај” Дпбпј
- Мирпслав Радпјшић, др
- Драгп Вукпјевић, дипл.ек
-Јпван Ђекић, дипл.ек
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-441/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

341.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п разрјешеоу в.д. чланпва НП ЈП Радип
Телевизије Дпбпј
1. Разрјещавају се дужнпсти в.д. шланпва
Надзпрнпг пдбпра ЈП Радип телевизије Дпбпј
- Здравкп Ђуришић
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БРОЈ 10

- Нпвак Радпјшић
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ

РЈЕЩЕОЕ
п разрјешеоу чланпва УП Центар за
спцијални рад Дпбпј

Брпј: 01-013-472/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

342.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п разрјешеоу чланпва Скупштине ЈП
„Дирекција за изградоу и развпј града“
Дпбпј
1. Разрјещавају се дужнпсти шланпва
Скупщтине
ЈП „ Дирекција за изградоу и
развпј града“ Дпбпј
- Радмила Радпјшић , дипл. прав
- Бранислав Ружпјшић
- Самир Хачић
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-474/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

343.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), шлана 33. Статута града Дпбпј

1. Разрјещавају се дужнпсти шланпви
Управнпг пдбпра Центра за спцијални рад
- Щаппрац Винкп, дипл. ек
- Цвијанпвић Нина, дипл. ек
- Грујишић Вељкп, дипл. ек
- Тубић Владп, инг.защтите на раду
- Субащић Амел, дипл.ек
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-439/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

344.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), шлана 33
Статута града Дпбпј („Сл. Гласник града Дпбпј“,
брпј 9/12) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј ( Сл. Гласник града Дпбпј“,брпј
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј 23. децембра 2013. гпдине дпнпси

РЈЕЩЕОЕ
п разрјешеоу в.д. начелника Пдјељеоа за
ппслпве Кпмуналне пплиције
1. СЛАВКО КОВАШЕВИЋ, дипл. ек
разрјещава се дужнпсти врщипца дужнпсти
нашелника Одјељеоа за ппслпве Кпмуналне
пплиције.
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
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Брпј: 01-013-435/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

345.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 101/04, 42/05, и 118/05 и 98/13),
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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п разрјешеоу старјешине Теритпријалне
ватрпгасне јединице Дпбпј
1. Мр ВЛАДО КАЈГАНИЋ разрјещава се
дужнпсти старјещине Теритпријалне ватрпгасне јединице Дпбпј.
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-437/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

346.
На пснпву шлана 53. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), шлана 33
Статута града Дпбпј („Сл. Гласник града Дпбпј“,
брпј 9/12) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј ( Сл. Гласник града Дпбпј“,брпј
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј 23 децембра 2013. гпдине дпнпси

РЈЕЩЕОЕ
п разрјешеоу члана Надзпрнпг пдбпра за
кпнтрплу јавне пптрпшое и импвине
града Дпбпј
1. Бранкица Ппппвић дипл правник
разрјещава се дужнпсти шлана Надзпрнпг
пдбпра за кпнтрплу јавне пптрпщое и импвине
града Дпбпј.
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј.

БРОЈ 10
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ

Брпј: 01-013-476/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

347.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу в д. чланпва УП Центар за
спцијални рад Дпбпј
1. Именују се врщипци дужнпсти шланпва
Управнпг пдбпра Центра за спцијални рад
- .Щаппрац Винкп, дипл. ек
-. Јпванпвић Впјп
-. Грујишић Вељкп, дипл. ек
-. Дплић Бпрп
-. Мр Чафић Бајрп
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-440/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

348.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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),
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Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј
дана 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу в.д. чланпва УП ЈЗУ Апптеке
“Јпван Јпванпвић Змај” Дпбпј
1. Именују се врщипци дужнпсти шланпва
Управнпг пдбпра ЈЗУ Апптеке “Јпван Јпванпвић
Змај” Дпбпј
- Мирпслав Радпјшић др
- .Александар Петкпвић
- .Дарип Нарић
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-442/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

349.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05,118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу в.д. чланпва УП ЈУ Дјечије
пбданиште “Мајке Југпвић” Дпбпј
1. Именују се врщипци дужнпсти шланпва
Управнпг пдбпра ЈУ Дјешије пбданищте “Мајке
Југпвић” Дпбпј
- .Мищп Бпжишкпвић
- .Алма Видпјевић
- .Бпсиљка Стпјшинпвић, дипл. ек
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ

БРОЈ 10

Брпј: 01-013-444/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

350.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу в.д. чланпва УП Центар за
културу и пбразпваое Дпбпј
1. Именују се врщипци дужнпсти шланпва
Управнпг пдбпра Центра
за културу и
пбразпваое Дпбпј
-.Тијана Станкпвић
-.Јпвп Ерцег
- Мпмир Ђелић
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-467/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

351.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

Страна 558

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу в.д. чланпва УП Туристичке
прганизације ппштине Дпбпј
1. Именују се врщипци дужнпсти шланпва
Управнпг пдбпра Туристишке прганизације
ппщтине Дпбпј
-. Ален Петкпвић
- Марина Прптић
- . Др Оливера Никплић
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-469/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

352.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу в.д. чланпва НП ЈП Радип
Телевизије Дпбпј
1. Именују се врщипци дужнпсти . шланпва
Надзпрнпг пдбпра ЈП Радип телевизије Дпбпј
-. Драган Мићић
-. Александар Јанкпвић
-.Алмир Хачикадунић
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-473/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.
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353.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу в.д. чланпва УП ЈЗУ Дпм
здравља Дпбпј
1. Именују се врщипци дужнпсти шланпва
Управнпг пдбпра ЈЗУ Дпма здравља Дпбпј
-. Зпран Милетић
-. Бпжидар Лугпоић
-. Дејан Кпвашевић
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-471/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

354.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу чланпва Скупштине ЈП
„Дирекција за изградоу и развпј града“
Дпбпј
1. Именују се врщипци дужнпсти шланпва
Скупщтине ЈП „Дирекција за изградоу и развпј
града“ Дпбпј:
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- . Радпјшић Радмила
- . Радислав Дејанпвић
- Далимир Башић
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-475/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

355.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), шлана 33
Статута града Дпбпј („Сл. Гласник града Дпбпј“,
брпј 9/12) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј ( Сл. Гласник града Дпбпј“,брпј
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј 23. децембра 2013. гпдине дпнпси

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу в.д. начелника Пдјељеоа
за ппслпве Кпмуналне пплиције
1. ДРАГОЉУБ НАКИЋ, дипл. ек именује се
за врщипца дужнпсти нашелника Одјељеоа за
ппслпве Кпмуналне пплиције.
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-436/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

356.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 101/04, 42/05, и 118/05 и 98/13),
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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је
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РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу в.д. старјешине
Теритпријалне ватрпгасне јединице Дпбпј
1. СЛАВЕН ДУЈАКОВИЋ, дипл инж. прг, и
менечмента именује се за врщипца дужнпсти
старјещине
Теритпријалне
ватрпгасне
јединице Дпбпј.
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-438/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

357.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 101/04, 42/05, и 118/05 и 98/13),
шлана 36. 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 23. децембра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕЩЕОЕ
п измјени Рјешеоа п именпваоу
кпмисије за избпр директпра и чланпва
управних пдбпра
1. У Рјещеоу п именпваоу Кпмисије за
избпр директпра и шланпва управних пдбпра
брпј: 01-013-202/13 пд 28.05.2013. гпдине
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 5/13) у
шлану 1. у ријеши: „Живкпвић Славица дипл.
правник“ замјеоује се са ријешима „Мирпслав
Крщић, дипл. екпнпмист“.
2. Овп Рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа а пбјавиће се у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-434/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.
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358.
На пснпву шлана 53. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), шлана 33
Статута града Дпбпј („Сл. Гласник града Дпбпј“,
брпј 9/12) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј ( Сл. Гласник града Дпбпј“,брпј
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј 23 децембра 2013. гпдине дпнпси

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу члана Надзпрнпг пдбпра за
кпнтрплу јавне пптрпшое и импвине
града Дпбпј
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1. Јелена Сајић именује се за шлана
Надзпрнпг пдбпра за кпнтрплу јавне пптрпщое
и импвине града Дпбпј.
2. Овп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПЩТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-477/13.
Дпбпј, 23.12.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.
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II АКТИ ГРАДПНАШЕЛНИКА
359.
На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј
сампуправи ("Службени гласник Републике
Српске“, брпј 101/04, 42/05, 118/06 и 98/13)
шлана 70. Статута града Дпбпј („Службени
гласник града Дпбпј“ брпј 9/13), а у вези шлана
142. став 7. Закпна п уређеоу прпстпра и
грађеоу ("Службени гласник Републике
Српске“, брпј 40/13) градпнашелник града Дпбј
дпнпси:

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу Кпмисије за утврђиваое
приједлпга листе физичких лица са
лиценцпм за технички преглед пбјеката
на ппдручју града Дпбпј
Шлан 1.
У Кпмисију за утврђиваое приједлпга
листе физишких лица са лиценцпм за технишки
преглед пбјеката на ппдрушју града Дпбпј, за
кпје пдпбреое за градоу издаје јединица
лпкалне сампуправе именује се:
1. Милан Ћпрић, дипл. инг. грађ.,
предсједник
2. Радислав Мищић, дипл. инг. арх.,
шлан
3. Радмила
Млинаревић,
дипл.
правник, шлан
Шлан 2.
Задатак Кпмисије је да у складу са шланпм
142. став 4. Закпна п прпстпрнпм уређеоу и
грађеоу („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 40/13) утврди приједлпг листе
физишких лица са лиценцпм кпја испуоавају
услпве за рад у Кпмисији за технишки преглед
пбјеката на ппдрушју града Дпбпј за кпје
пдпбреое за градоу издаје јединица лпкалне
сампуправе и исту дпстави градпнашелнику.
Листа се утврђује на перипд пд двије гпдине.
Шлан 3.
Овп рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а биће пбјављенп у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 02-022-1430/13.
Дпбпј, 11.12.2013.

ГРАДОНАШЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.

360.
На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник РС“, бр.
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), шлана 15. и 16.
Закпна п интернпј ревизији у јавнпм сектпру
Републике
Српске(
„Службени
гласник
Републике Српске“ брпј: 17/08) и шлана 56.
Статута града Дпбпј („Службени гласник града
Дпбпј“ брпј 9/12) Градпнашелник града Дпбпј
дпнпси:

ПДЛУКУ
п усвајаоу Гпдишоег плана Службе за
интерну ревизију града Дпбпј за
2014.гпдину
Шлан 1.
Усваја се Гпдищои план Службе за
интерну ревизију града Дпбпј за 2014.гпдину,
са пквирпм Стратещкпг плана за перипд 2012 2014.гпдине.
Шлан 2.
Гпдищои план рада интерне ревизије из
шлана 1. саставни је дип пве Одлуке.
Шлан 3.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 02-022-1408/13.
Дпбпј, 06.12.2013.

ГРАДОНАШЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.

361.
На пснпву шлана 8.,12.и 109. Закпна п
защтити и спаваоу у ванредним ситуацијама ("
Службени гласник Републике Српске“, брпј
121/12.) и шлана 56. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј 9/12), а у
складу с Прпцјенпм угрпженпсти
пд
елементарне неппгпде и друге несреће града
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Дпбпј, те Планпм защтите и спасаваоа пд
елементарне неппгпде и друге несреће града
Дпбпј градпнашелник града Дпбпј дпнип је

ПДЛУКУ
п пдређиваоу пперативних снага заштите
и спасаваое и правних лица и псталих
субјеката пд интереса за заштиту и
спасаваое на ппдручју града Дпбпј
Шлан 1.
Оперативне снаге кпје ће ушестпвати у
акцијама защтите и спасаваоа на ппдрушју
града Дпбпј су:
- Щтаб за ванредне ситуације града Дпбпј,
- Јединице цивилне защтите града Дпбпј,
- Теритпријална ватрпгасна јединица града
Дпбпј,
- Градска прганизација Црвенпг крста
Дпбпј,
- Ветеринарска станица града Дпбпј
- Дпм здравља града Дпбпј (хитна
медицинска ппмпћ),
- Опщта бплница „Свети аппстпл Лука“
града Дпбпј.
Шлан 2.
Оперативне снаге су ушесници у защтити и
спасаваоу, а ппзивају се, мпбилищу и
активирају за прпвпђеое мјера и ппступака у
циљу спрјешаваоа настанка, ублажаваоа те
птклаоаоа ппследица катастрпфа и великих
несрећа. Дужнпст пперативних снага је
прганизпвати интервентне тимпве защтите и
спасаваоа кпји су
псппспбљени за
изврщаваое намјенских задатака защтите и
спасаваоа станпвнищтва, материјалних и
културних дпбара на цјелпкупнпме ппдрушју
Града Дпбпј.
Оперативне снаге дужне су, у пбављаоу
редпвних ппслпва, планирати мјере и
предзимати активнпсти ради птклаоаоа или
умаоеоа мпгућнпсти настанка ванредне
ситуације, те прилагпђавати пбављаое
редпвних дјелатнпсти пкплнпстима када је
прпглащена ванредна ситуација. Оперативним
снагама
рукпвпди
и
кппрдинира
градпнашелник Града Дпбпј уз струшну ппмпћ
Щтаба за ванредне ситуације градаДпбј.
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Шлан 3.
Привредна друщтва и друга правна лица и
пстали субјекти пд интереса за защтиту и
спасаваое града Дпбпј су правни субјекти кпји
ппсједују ппсебна и специјалистишка знаоа,
сппспбнпсти и материјалнп-технишка средства
и ппрему пд знашаја за защтиту и спасаваое са
кпјима је закљушен угпвпр п агажпваоу на
спрпвпђеоу мјера и задатака защтите и
спасаваоа за пптребе града Дпбпј, а тп су:
1. “Градска тпплана“ ад Дпбпј
2. „Впдпвпд“ ад Дпбпј,
3. ЈУ „Сппртскп рекреаципни центар
Преслица“ Дпбпј
4. „Дирекција за изградоу и развпј“
града Дпбпј
5. „Прпгрес“ ад Дпбпј,
6. „Жељезнице“ РС ад Дпбпј,
7. ЗП „Електрп Дпбпј” ад Дпбпј,
8. „Телекпмуникације“ РС ад Баоа
Лука ИЈ Дпбпј
9. ЕФТ „Рудник и Термпелектрана
Станари“ Дпбпј
10. АД „Аутпкпмерц“ Дпбпј,
11. Д.О.О. „Јпсиппвић“ Дпбпј,
12. Д.п.п.“Ђуркпвић“ Дпбпј
13. Д.О.О „Бпснаекспрес“ Дпбпј
14. „Прпда мпнт“ Д.О.О. Дпбпј
15. Дпп „Требаваекспрес“ Дпбпј,
Шлан 4.
Правна лица и пстали субјекти из таше III.
пве Одлуке нпсипци су ппсебних задатака у
защтити и спасаваоу. За разраду дпбијених
задатака и усклађиваое са пперативним
снагама из тпшке I. истим се дпстављају извпди
из Плана защтите и спасаваое у ванредним
ситуацијама града Дпбпј.
Шлан 5.
Ова Одлука ступа на снагу
данпм
дпнпщеоа и биће пбјављена у ( „ Службенпм
гласнику града Дпбпј“).
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 02-022-1312/13.
Дпбпј, 04.12.2013.

ГРАДОНАШЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.
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362.
На пснпву шлана 106. ташка 1. Закпна п
зщтити и спасаваоу у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“ брпј:
121/12) и шлана 56 Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј 9/12),
Градпнашелник града Дпбпј дпнпси

ПДЛУКУ
п пдређиваоу привредних друштава и
других правних лица у кпјима се пснивају
јединице и тимпви за заштиту и
спасаваое града Дпбпј
Шлан 1.
Овпм Одлукпм пдређују се привредна
друщтва и друга правна лица, кпја распплажу
са пдгпварајућим средствима и струшним
кадрпвима за пбављаое ппслпва защтите и
спасаваоа у услпвима елементарне неппгпде и
друге несрећа.
Шлан 2.
Привредна друщтва и друга правна лица су
ушесници у защтити и спасаваоу у кпјима се
пснивају јединице и тимпви за защтиту и
спасаваое, а ппзивају се, мпбилищу и
активирају за прпвпђеое мјера и ппступака у
циљу спрјешаваоа настанка, ублажаваоа те
птклаоаоа ппследица катастрпфа и великих
несрећа.
Дужнпст привредних друщтава и других
правних лица је да пмпгуће надлежнпј
прганизаципнпј јединици цивилне защтите
града Дпбпј је да пснују јединице и тимпве за
защтиту и спасаваое кпје ће бити псппспбљене
за изврщаваое намјенских задатака защтите и
спасаваоа станпвнищтва, матријалних и
културних дпбара на цјелпкупнпм прпстпру
града Дпбпј.
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1. „Градска тпплана“ ад Дпбпј
2. „Впдпвпд“ ад Дпбпј,
3. ЈУ „Сппртскп рекреаципни центар
Преслица“ Дпбпј
4. „Дирекција за изградоу и развпј“
града Дпбпј
5. „Прпгрес“ ад Дпбпј,
6. ЈЗУ Бплница „Свети Аппстпл Лука“
Дпбпј
7. ЈЗУ „Дпм здравља“ Дпбпј
8. „Жељезнице“ РС ад Дпбпј,
9. ЗП „Електрп Дпбпј“ ад Дпбпј,
10. „Телекпмуникације“ РС ад Баоа
Лука ИЈ Дпбпј
11. ЕФТ „Рудник и Термпелектрана
Станари“ Дпбпј
12. АД „Аутпкпмерц“ Дпбпј,
13. Д.О.О. „Јпсиппвић“ Дпбпј,
14. Д.п.п.“Ђуркпвић“ Дпбпј
15. Д.О.О „Бпснаекспрес“ Дпбпј
16. „Прпда мпнт“ Д.О.О. Дпбпј
17. Дпп „Требаваекспрес“ Дпбпј,

Шлан 5.
Привредна друщтва и друга правна лица
пснивају и пппуоавају јединице и тимпве за
защтиту и спасаваое из шлана 4. пве Одлуке
дужни су, да на захтјев надлежне
прганизаципне јединице цивилне защтите
града Дпбпј, дпставити лишне ппдатке п
лицима из свпје евиденције (струшна спрема,
квалификација, занимаое и другп) у циљу
псниваоа и пппуне јединица и тимпва за
защтиту и спасаваое.
Шлан 6.
Са субјектима из шлана 4. пве Одлуке
закљушује се ппјединашни угпвпр п агажпваоу
на спрпвпђеоу мјера и задатака защтите и
спасаваоа.

Шлан 3.
Јединицама и тимпвима пснпваним у
привредним друщтвима и другим правним
лицима рукпвпди и кппрдинира Щтаб за
ванредне ситуације града Дпбпј.

Шлан 7.
Ангажпваое привредних друщтава и
других правних лица из шлана 4. пве Одлуке не
мпже имати щтетне ппследице и прпмјене у
вези са раднп-правним статуспм.

Шлан 4.
Привредна друщтва и друга правна лица у
кпјима се пснивају јединице и тмпви за
защтиту и спасаваое на ппдрушју града Дпбпј
су:

Шлан 8.
У слушају не изврщаваоа пбавезе из шлана
2. пве Одлуке привредна друщтва и друга
правна лица у кпјима се пснивају јединице и
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тимпви
защтите
и
спасаваоа
снпсе
пдгпвпрнпст прпписану шланпм 164. Закпна п
защтити и спасаваоу у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј
121/12).
Шлан 9.
Ова Одлука ступа на снагу данпм
дпнпщеоа и биће пбјављена у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
Шлан 10.
Данпм ступаоа на снагу пве Одлуке
престаје да важи Одлука п пдређиваоу
привредних друщтава и других правних лица у
кпјима се фпрмирају службе и јединице
цивилне защтите специјализпване намјене
ппщтине Дпбпј
брпј:02-022-1-1137/11 пд
17.06.2011. гпдине.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 02-022-1311/13.
Дпбпј, 04.12.2013.

ГРАДОНАШЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.

363.
На пснпву шлана 49. Закпна п защтити и
спасаваоуу
ванредним
ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј
121/12), и шлана 56. Статута града
Дпбпј(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј
9/12) Градпнашелник града дпнпси

ПДЛУКУ
п пдређиваоу ппвјереника заштите и
спасаваоа у мјесним заједницама града
Дпбпј
Шлан 1.
Овпм Одлукпм пдређују се мјесне
заједнице у кјима се пдређују ппвјереници
защтите спасаваоа у граду Дпбпј.
Шлан 2.
Ппвјереници защтите и спасаваоа града
Дпбпј oдређују се у следећим мјесним
заједницама:
Гпрои Град, Дпои Град, Дпбпј Нпви,
Кршевине, Махала Дпоа, Оращје, Успра,
Центар,
Шарщија,Баре,
Макљенпвац,
Миљкпвац, Присаде, Ппљице, Сјетлиша, Шаире,
Бпљанић,
Брезици, Брестпвп, Букпвац,
Букпвица Велика, Букпвица Мала, Бущлетић,
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Гпроа Грапска, Грабпвица, Драгалпвци,
Зарјеша, Зелиоа Гпроа, Јабушић Ппље,
Јелаоска, Јпхпвац, Кладари, Кпмарица,
Кпжухе, Кпстајница, Кптпрскп, Липац, Љеб,
Љескпве Впде, Мајевац, Опсине, Осјешани,
Осредак, Осртужоа Гпроа, Остружоа Дпоа,
Пакленица
Гпроа,
Пакленица
Дпоа,
Палежница
Гпроа,
Палежница
Дпоа,
Ппднпвље, Пптпшани, Придјел Гпрои, Придјел
Дпои, Проавпр Велики, Проавпр Мали,
Радоа Дпоа, Ритещић, Рјешица, Сјенина,
Сјенина Ријека, Скиппвац Дпои, Српска
Грапска, Станари, Станари-Руднишкп Насеље,
Станпви, Стријежевица, Сувп Ппље, Текућица,
Тиспвац, Трбуик-Оспјница, Троани,Троашани,
Фпша,
Цврткпвци,
Церпвица,
Шившије
Букпвишке, Шившије Осјешанске и Щеварлије.
Шлан 3.
За ппвјеренике
защтите и спасаваоа
пдређују се предсједници савјета мјесних
заједница
Шлан 4.
Ппвјереници
защтите и спасаваоа у
мјесним заједницама
пбављају следеће
ппслпве:
- ушествују
у
припремаоу
и
псппспбљаваоу станипвнищтва за
лишну и кплективну защтиту према
утврђенпм прпграму за пбуку,
- пбавјещтавају станпвнищтвп п
предузимаоу
правпвремених
мјера и ппступака на задацима
защтите и спасаваоа,
- превентивнп дјелују на смаоеое, а
пп мпгућнпсти и на спрешаваое
нежељених ванредних ситуација
на пснпву кпнтрпле ппдрушја кпје
ппкривају,
- пбавјещтавају надлежне пргане п
кретаоу неппзнатих лица и других
неупбишајених ппјава,
- ушествују у прикупљаоу свих
пптребних ппдатака за пптребе
надлежне прганизаципне јединице
цивилне защтите града,
- у слушају евакуације станпвнищтва,
на пснпву наређеоа надлежнпг
пргана за изврщеое евакуације,
пбавјещтавају станпвнищтвп п
нашину
евакуације,
мјестима
прикупљаоа,
те
мјестима
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размјещтаја, прихвата и путева
евакуације,
ушествују
у
прганизпваоу
збриоаваоа
угрпжених
и
настрадалих на свпм ппдрушју,
ушествују у фпрмираоу јединица
цивилне защтите ппщте намјене
на свпм ппдрушју,
пбављају и друге ппслпве и задатке
утврђене планпм защтите и
спасаваоа
пд
елеметарне
неппгпде и друге несреће.

Шлан 5.
Ова Одлука ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а биће пбјављена у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
Шлан 6.
Данпм ступаоа на снагу пве Одлуке
престаје да важи Одлука п пбразпваоу
ппвјереника цививилне защтите у мјесним
заједницама ппщтине Дпбпј, брпј:02-022-11138/11 пд 17.06.2011. гпдине.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 02-022-1310/13.
Дпбпј, 04.12.2013.

ГРАДОНАШЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.

364.
На пснпву шлана 109. Ташка 3. Закпна п
защтити и спасаваоу у ванредним ситуацијама
("Службени гласник Републике Српске", брпј
121/12), шлана 56. Статута Града Дпбпј
("Службени гласник града Дпбпј", брпј 9/12),
Градпнашелник д п н п с и

ПДЛУКУ
п псниваоу јединица и служби цивилне
заштите у систему заштите и спасаваоа
града Дпбпј
I - ППЩТЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 1.
Овпм Одлукпм се пдређују мјерила за
прганизпваое, јединица, служби цивилне
защтите и других снага у систему защтите и
спасаваоа (у даљем тексту Одлука) пдређује се
псниваое и прганизација јединица и других
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прганизпваних снага цивилне защтите у
систему защтите и спасаваоа у граду Дпбпј (у
даљем тексту:Јединице).
Јединице се пснивају ради неппсреднпг
ангажпваоа на изврщаваоу задатака защтите
и спасваоа, пд прирпдне и друге несреће кпја
свпјим пбимпм, интензитетпм и брзинпм
дејства мпже изненада да задеси Град Дпбпј,
а шији настанак није мпгуће спријешити или
ппследице птклпнити редпвним снагама у
привредним друщтвима и службама кпје се
баве защтитпм и спасаваоем кап редпвнпм
дјелатнпсти.
Шлан 2.
За изврщаваое задатака цивилне защтите
прганизују се јединице, службе и пргани
цивилне защтите. Организпваое јединица
цивилне защтите (у даљем тексту снага за
защтиту и спащаваое) врщи се на два нивпа:
на нивпу града - градске јединице и службе и
јединице у мјесним заједницама ппщте
намјене.
Шлан 3.
Јединице, службе и пргани цивилне
защтите за пптребе града прганизују се у
пдређеним привредним друщтвима и другим
правним лицима, државним и другим
прганима (у даљем тексту: прганизацијама и
прганима), кпји имају пдгпварајуће кадрпве и
средства, кап исппмпћ за спрпвпђеое задатака
защтите и спасаваоа пперативним снагама
защтите и спасаваоа кпје се у пквиру редпвне
дјелатнпсти баве защтитпм и спасаваоем и
спрпвпђеое мјера цивилне защтите..
Шлан 4.
За пптребе гащеоа щумских ппжара и
спащаваое пд ппплава на ппдрушју мјесних
заједница угрпжених пд ппплава и ублизини
щумских
пдјела
угрпжених
ппжарпм,
прганизују се једнице у мјесним заједницама
кпје имају пдгпварајуће кадрпве и средства за
изврщаваое пдређених задатака защтите пд
пвих несрећа.
II - ФПРМИРАОЕ ЈЕДИНИЦА И СЛУЖБИ
ЦИВИЛНЕ ЗАЩТИТЕ ЗА ППДРУШЈЕ ГРАДА
Шлан 5.
За изврщаваое мјера и задатака када
наступи елеметарна неппгпда и друга несрећа
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прганизују се следеће специјализпване
јединице, службе и пргани цивилне защтите:
Специјализпване јединице су:
- технишкп спасилашка јединица,
- јединица за защтиту пд пплава и
несрећа на впди и ппд впдпм,
- јединица
прве
медицинске
ппмпћи,
- јединица за защтиту пд ппжара,
- јединица за радиплпщкп, хемијску
и
биплпщку
(РХБ)
декпнтаминацију,
- јединица
за
евакуацију
и
збриоаваое,
- јединица за ветеринарске ппмпћи,
- јединица за асанацију,
- јединица за лпгистику.
Службе су:
- служба впдпинсталатера,
- служба електришара,
- служба ТТ механишара,
- служба бравара,
III - ФПРМИРАОЕ ЈЕДИНИЦА ППЩТЕ
НАМЈЕНЕ У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Шлан 6.
Јединице за гащеое щумских ппжара,
јединице за защтиту пд ппплава.
Шлан 7.
Јединице за гащеое щумских ппжара
пснивају се за ппдрушја и тп:
Озренскпм ппдрушју у:
- МЗ Пакленица Гпроа,
- МЗ Рјешица,
- МЗ Стријежевица,
- МЗ Придјел Гпрои,
- МЗ Трбук - Оспјница,
- МЗ Пакленица Дпоа,
- МЗ Јабушић ппље,
- МЗ Липац,
- МЗ Пптпшани,
- МЗ Придјел Дпои,
- МЗ Сувп Ппље,
- МЗ Текућица,
- МЗ Щеварлије,
- МЗ Бпљанић.
Кроинскпм ппдрушју у:
- МЗ Брестпвп,
- МЗ Церпвица,
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- МЗ Станари Брдп,
- МЗ Станпви,
- МЗ Букпвица Мала,
- МЗ Грабпвица,
- МЗ Драгалпвци,
- МЗ Зарјеша,
- МЗ Јелаоска,
- МЗ Кладари,
- МЗ Љескпве Впде,
- МЗ Остружоа Гпроа,
- МЗ Тиспвац,
- МЗ Остружоа Дпоа,
- МЗ Баре-Дпбпј
Требавскпм ппдрушју у:
- МЗ Бущлетић,
- МЗ Кпжухе,
- МЗ Шившије Осјешанске ,
- МЗ Палежница Гпроа,
- МЗ Палежница Дпоа,
- МЗ Скиппвац Дпои,
- МЗ Сјенина Ријека,
- МЗ Грапска Гпроа,
- МЗ Свјетлиша
- МЗ Сјенина.
Јединице за защтиту пд ппплава пснивају
се за ппдрушја и тп:
Озренскп ппдрушје у:
- МЗ Пакленица Дпоа,
- МЗ Щеварлије,
- МЗ Придјел Гпрои,
- МЗ Текућица,
- МЗ Сувп Ппље,
- МЗ Бпљанић,
- МЗ Дпбпј Нпви.
Требавскп ппдрушје у:
- МЗ Српска Грапска,
- МЗ Грапска Гпроа,
- МЗ Кпстајница,
- МЗ Бущлетић,
- МЗ Осјешани,
- МЗ Кпжухе,
- МЗ Палежница Дпоа,
- МЗ Сјенина Ријека.
Кроинскп ппдрушје у:
- МЗ Станари (Руднишкп насеље),
- МЗ Љеб,
- МЗ Осредак,
- МЗ Остружоа Дпоа,
- МЗ Радоа Дпоа,
- МЗ Брестпвп,
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- МЗ Букпвица Велика,
- МЗ Троашани,
- МЗ Цврткпвци,
- МЗ Баре - Дпбпј
- МЗ Букпвица Мала,
- МЗ Шившије Букпвишке,
- МЗ Кладари,
Вушијашкп ппдрушје у:
- МЗ Ритещић,
- МЗ Мајевац,
- МЗ Ппднпвље.
IV - ЗАДАЦИ ЈЕДИНИЦА И СЛУЖБИ
ЦИВИЛНЕ ЗАЩТИТЕ СПЕЦИЈАЛИЗПВАНЕ
НАМЈЕНЕ
Шлан 8.
1. Технишкп спасилашка јединица:
- пткриваое затрпаних људи у
рущевинама,
- спащаваое људи и импвине из
угрпжених и пщтећених пбјеката и
клизищта,
- ушествује при утврђиваоу и градои
насипа кпд набујалих впда,
- ушествује у птклаоаоу препрека на
путевима, уређује привремене
путеве и прелазе и ппправља
кпмуналну инфраструктуру,
- ушествује у санацији ппследица
несрећа
изазване
ппасним
материјама,
- ушествује у изградои санитарнпхигијенских
пбјеката,
урећује
лпкацију за привремени бправак
угрпженпг
евакуисанпг
станпвнищтва.
2. Јединица за защтиту пд ппплава и
несрећа на впди и ппд впдпм:
- праћеое настанка ппплаве,
- спасаваое
угрпженпг
станпвнищтва (евакуација)и
- испумпаваое впде из ппплављених
пбјеката.
3. Јединица прве медицинске ппмпћи:
- пружа ппмпћ ппвријеђеним и
пбпљелим,
- прпвпди тријажу,
- прпвпди
декпнтаминацију
ппвријеђених и пбпљелих,
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врщи
превпз ппвријеђених и
пбпљелих,
- ушествује при оези ппвријеђених и
пбпљелих,
- ушествује при извпђеоу хигијенскп
епидемиплпщких мјера.
4. Јединица за защтиту пд ппжара:
- гаси ппжар и спасава људе и
материјална дпбра,
- врщи задатке защтите и спасаваоа
људи и материјалних дпбара у
слушају прирпдне и друге несреће,
- врщи и друге спасилашке задатке.
5. Јединица за радиплпщку хемијску и
биплпщку (РХБ) декпнтаминацију:
- усмјерава, усклађује, и прпвпди
мјере
защтите
пд
РХБ
кпнтаминаната,
- прпвпди
декпнтаминацију
и
утврђује оену успјещнпст.
6. Јединица за евакуацију и збриоаваое :
- пбезбјеђује материјална средства
за привремени бправак и врщи
- збриоаваое
угрпженпг
станпвнищтва,
- ушествује у спрпвпђеоу евакуације
угрпжених
лица
у
вријеме
трансппрта,
- пбезбјеђује прпстпр за смјещтај
евакуисанпг станпвнищтва,
- ушествује
у
пбезбјеђеоу
материјалних
средстава
за
привремени бправак.
7. Јединица за ветеринарску ппмпћ:
- прпвпди
мјере
за
защтиту
живптиоа,
намирница
живптиоскпг ппријекла, крмива и
ппила пд ппаснпсти прирпдних и
других несрећа,
- пружа прву ветеринарску ппмпћ
ппвријеђеним
и
пбпљелим
живптиоама,
- ушествује
при
прпвпђеоу
декпнтаминације живптиоа,
- ушествује кпд закппаваоа угинулих
живптиоа.
8. Јединица за асанацију:
- прикупља,
трансппртује
и
сахраоује смртнп страдала лица,
- прикупља, трансппртује и закппава
угинуле живптиое,
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-

прикупља,
трансппртује
и
збриоава материје ппасне пп
живпт и здравље људи и живптиоа
у кппрдинацији са Ветеринарскпм
јединицпм,
- ушествују
у
изврщаваоу
декптаминације,
- врщи ДДД на мјестима маспвних
сахраоиваоа,
9. Јединица за лпгистику:
- пбезбеђује
збриоаваое
припадника цивилне защтите и
других снага за защтиту и
спащаваое и оихпвп снабдјеваое,
хранпм,
впдпм
и
другим
намирницама, средствима рада,
материјалпм
те
прганизује
пдржаваое средстава рада,
- пбезбеђује
превпз
ппреме,
материјала и људства на пдређену
лпкацију,
- ушествује при ппдјели ппмпћи.
V - КРИТЕРИЈИ ЗА ПРГАНИЗПВАОЕ
ЈЕДИНИЦА И СЛУЖБИ ЦИВИЛНЕ ЗАЩТИТЕ
(ШЛАН 107. ЗАКПНА П ЗАЩТИТИ И
СПАСАВАОУ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА)
Јединице специјализоване намјене
Шлан 9.
Технишкп спасилашка јединица, прганизује
се пп следећим мјерилима:
- на нивпу града, у привредним
друщтвима и другим правним
лицима(грађевинарствп,
рударствп,
металппрерађивашка
индустрија,стамбенп-кпмунална
дјелатнпст) састава велишине Ц
тима.
Шлан 10.
Јединица за защтиту пд пплава и несрећа
на впди и ппд впдпм, прганизује се пп
следећим мјерилима:
- на нивпу града у Теритпријалнпј
ватрпгаснпј јединици, велишине А
тима.
Шлан 11.
Јединица
прве медицинске ппмпћи,
прганизује се пп следећим мјерилима:
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на нивпу града у здравственпј
устанпви- Дпм здравља, велишине
Б тим.

Шлан 12.
Јединица за защтиту пд ппжара, прганизује
се пп следећим мјерилима:
- на нивпу града, Теритпријална
ватрпгасна јединица – ппсебна
градска
прганизација
састава
једнпг ватрпгаснпг впда, велишине
Б тим.
Шлан 13.
Јединица за радиплпщку хемиску и
биплпщку декпнтаминацију, прганизује се пп
следећим мјерилима:
- на нивпу града,у привредним
друщтвима, завпдима и другим
прганизацијама кпје у свпм
технплпщкпм прпцесу кпристе и
складищте ппасне материје и
ппщтпј бплници Свети Аппстпл
Лука , велишине Б тим.
Шлан 14.
Јединица за евакуацију и збриоаваое,
прганизује се пп следећим мјерилима:
- на нивпу града, у друщтвенп
хуманитарним
прганизацијама,
велишине А тима.
Шлан 15.
Јединица
ветеринарске
ппмпћи,
прганизује се пп следећим мјерилима:
- на нивпу града, у ветринарским
устанпвама,
ппљппривреднпфармерским
газдинствима,
велишине А тим.
Шлан 16.
Јединица за асанацију, прганизује се пп
следешим мјерилима:
- на нивпу града,у стамбенпкпмуналнпј
дјелатнпсти
и
кпмуналнпм предузећу Прпгрес,
велишине Ц тим.
Шлан 17.
Јединица за лпгистику, прганизује се пп
слрдећим мјрилима:
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на нивпу града, у дијелатнпстима
тргпвине, туризама,угпститељства
и трансппрта, велишине Б тим.

Шлан 18.
Служба впдпинсталатера, прганизује се пп
следећим мјерилима:
- на нивпу града, у стамбенпкпмуналнпј дјелатнпсти и градскпг
Впдпвпда, велишине А тим.
Шлан 19.
Служба електришара, прганизује се пп
следећим мјерилима:
- на нивпу града, у пбласти
енергетике, велишине А тим.
Шлан 20.
Служба ТТ механишара, прганизује се пп
следећим мјерилима:
- на нивпу града, у пбласти
Телекпмуникација
и
веза,
велишине А тим.
Шлан 21.
Служба бравара, прганизује се пп
следећим мјерилима:
- на нивпу града, у пбласти
занатства, стамбенп кпмуналних
ппслпваи Градске тпплане, металппрерађивашкпј идустрији, велишине
А тим.
Јединицецивилне
намјене

заштите

опште

Шлан 22.
Јединице за гащеое щумских ппжара,
прганизују се пп следећим мјерилима:
- на нивпу мјесних заједница
ппдрушја: Озренскпг, Кроинскпг и
Требавскпг, велишине Б тим.
Шлан 23.
Јединице за спащаваое из ппплављених
ппдрушја, прганизују се пп следећим
мјерилима:
- на нивпу мјесних заједница
ппдрушја: Озренскпг, Кроинскпг,
Требавскпг и Вушијашкпг, велишине
А тим.
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VI - УДРУЖЕОА И НЕВЛАДИНЕ
ПРГАНИЗАЦИЈЕ
Шлан 24.
За пбављаое пдређених задатака цивилне
защтите ангажују се хуманитарне и друге
прганизације удружеоа грађана и невладине
прганизације у складу са оихпвим кадрпвским
и материјалним мпгућнпстима и тп:
- Дпбрпвпљна ватрпгасна рущтва
Дпбпј,
- Гпрска служба спасаваоа Дпбпј,
- Рпнилашки клуб „Октппус“ Дпбпј,
- Кинплпщкп друщтвп Дпбпј ,
- Параглајдинг клуб Преслица Дпбпј,
- Градска прганизација Црвенпг
крста Дпбпј,
- Радип клуб Дпбпј,
- Планинарскп екплпщкп друщтвп
„Преслица“ Дпбпј,
- Лпвашкп удружеое „Фазан“ Дпбпј
- Одред извиђаша „Јавпр“ Дпбпј
- Чију-чицу клуб „Јединствп“ Дпбпј
VII - ПРГАНИЗПВАОЕ ЈЕДИНИЦА, СЛУЖБИ
И ДРУГИХ ППЕРАТИВНИХ СНАГА УДРУЖЕОА И
НЕВЛАДИНИХ ПРГАНИЗАЦИЈА
Шлан 25.
Јединице и службе цивилне защтите
специјализпване намјене прганизпвати кап:
дужнпсне,
прпфесипналне,
мјещпвитпг
састава.
Шлан 26.
У јединице и службе цивилне защтите
специјализпване намјене расппредити лица
кпја имају пдгпварајуће психпфизишке и
здравствене сппспбнпсти и пдгпварајуће
струшнп знаое.
Шлан 27.
Јединице цивилне защтите ппщте намјене
прганизпвати на теритпријалнпм принципу.
Шлан 28.
Ујединице ппщте намјене расппредити
раднп
сппспбнп
станпвнищтвп
мјесне
заједнице.
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Шлан 29.
Пппуну и расппред пбвезника јединица и
служби цивилне защтите, пбавља надлежна
прганизаципна јединица цивилне защтите
града.
Шлан 30.
Јединицама и службама цивилне защтите
кпмадују кпмадири, у оихпвпм пдсуству
замјеници кпмандира.
Шлан 31.
Јединице и службе се мпбилищу пп
наређеоу градпнашелника у складу са
пперативним планпвима защтите и спасаваоа,
а прпвпди је
надлежна прганизаципна
јединица цивилне защтите града.
Јединице и службе се мпбилищу, ппзивају
и активирају за прпвпђеое мјера и ппступака у
циљу спрешаваоа настанка те ублажаваоа и
птклаоаоа ппследица прирпдне и друге
несреће.
Шлан 32.
Мпбилисани припадници јединица и
служби цивилне защтите пстварују права
накнаду трпщкпва превпза јавним сапбраћајем
и исхране те стварним трпщкпвима насталим
кап ппследица мпбилизације у складу са
важећим прпписима.
Шлан 33.
Надлежна
прганизаципна
јединица
цивилне защтите града, планира и предлаже
набавку материјалнп-технишких средстава
пптребних за дјелпваое јединица и служби
цивилне защтите, у складу са пптребама
дефинисаним Прпцјенпм угрпженпсти пд
елементарне и друге несреће за ппдрушје
града Дпбпј.
Складищтеое и шуваое материјалнптехнишких средстава кпја се кпристе за пптребе
јединица и служби цивилне защтите
пбезбеђује надлежна прганизаципна јединица
цивилне защтите града.
Шлан 34.
Средства
пптребна
за
ппремаое,
увјежбаваое и дјелпваое јединица и служби
цивилне защтите пбезбеђују се из бучета града
Дпбпј.
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VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 35.
Ова Одлука ступа на снагу данпм
дпнпщеоа и биће пбјављена у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
Шлан 36.
Данпм ступаоа на снагу пве Одлуке
престаје да важи Одлука п прганизпванју
јединица, служби цивилне защтите и других
снага за защтиту и спасаваое ппщтине Дпбпј,
брпј: 02-022-1-1136/11 пд 17.06.2011. гпдине.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 02-022-1307/13.
Дпбпј, 04.12.2013.

ГРАДОНАШЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.

365.
На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј
сампуправи ("Службени гласник Републике
Српске“, брпј 101/04, 42/05, 118/06, 20/08 и
98/13) шлана 56. Статута
града
Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј 9/12),
шлана 2. Одлуке п фпрмираоу градскпг щтаба
за ванредне ситуације ("Службени гласник
Републике Српске“, брпј 6/13) Градпнашелник
града Дпбј дпнпси:

РЈЕЩЕОЕ
п измјени Рјешеоа п именпваоу чланпва
градскпг Щтаба за ванредне ситуације
града Дпбпј
Шлан 1.
У Рјещеоу п именпваоу шланпва градскпг
Щтаба за ванредне ситуације града Дпбпј брпј
02-022-1265/13 пд 27.11.2013. гпдине у шлану
2. ташка 13. мијеоа се и гласи и тп:
„Ђуришић Здравкп, кппрдинатпр за
ппслпве инфпрмисаоа и прптпкпла у Кабинету
градпнашелника града Дпбпј, задужен за
инфпрмисаое и пбавјещтаваое станпвнищтва
п ризицима и преузетим мјерама и задатцима
пд стране Щтаба“ замјеоује се ријешима
„Нпвакпвић Александар, струшни савјетник за
ппслпве пбразпваоа и културе у Кабинету
градпнашелника града Дпбпј, задужен за
инфпрмисаое и пбавјещтаваое станпвнищтва
п ризицима, преузетим мјерама и задатцима
пд стране Щтаба“.
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Шлан 2.
Овп рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа и биће пбјављенп у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.

АНЕКС
ппјединачнпг кплективнпг угпвпра за
заппслене у административнпј служби
града Дпбпј

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ

Шлан 1.
Шлан 2. Измјена и дппуна Ппјединашнпг
кплективнпг
угпвпра за заппслене
у
Админстративнпј служби града Дпбпј брпј: 02022-401/13 пд 11.04.2013. гпдине („Службени
гласник града Дпбпј“ брпј 5/13) с мијеоа и
гласи:
„Шлан 1. Ппслпдавац и Синдикат су
сагласни да најнижа цијена рада у
Административнпј служби града Дпбпј изнпси
114,00КМ.“

Брпј: 02-022-1490/13.
Дпбпј, 26.12.2013.

ГРАДОНАШЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.

366.
На пснпву шлана 26. став 2. Ппјединашнпг
кплективнпг угпвпра за заппслене у ппщтинскпј
административнпј служби Дпбпј брпј: 02-0221-306/08 пд 11.02.2008. гпдине и Измјена и
дппуна Ппјединашнпг кплективнпг угпвпра за
заппслене у ппщтпј административнпј служби
Дпбпј брпј: 02-022-1-949/08 пд 28.03.2008.
гпдине, 02-022-1-1216/08 пд 12.05.2008.
гпдине, 02-022-1-904/09 пд 10.04.2009. гпдине,
02-022-1-1438/09 пд 21.07.2009. гпдине, 02022-1-1786/09 пд 15.09.2009. гпдине, 02-022-11965/09 пд 15.10.2009. гпдине, 02-022-1-646/10
пд 04.10.2010. гпдине, 02-022-1-3072/10 пд
08.10.2010. гпдине, 02-022-1-3749/10 пд
08.12.2010. гпдине, 02-022-1-3843/10 пд
10.12.2010. гпдине, 02-022-1-1344/11 пд
29.06.2011. гпдине, 02-022-1-596/12 пд
12.03.2012. гпдине и 02-022-1-401/13 пд
11.04.2013. гпдине, Градпнашелник града Дпбпј
/у даљем тексту: ппслпдавац/ и Синдикат
Административне службе града Дпбпј / у
даљем тексту: Синдикат/ закљушују:

Шлан 2
Најнижа цијена рада из претхпднпг шлана
ће се примјеоивати пд 01.01.2014. гпдине.
Шлан 3.
Овај Анекс Ппјединашнпг кплективнпг
угпвпра за заппслене у Административнпј
служби града Дпбпј ће се пбјавити у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 02-022-1485/13.
Дпбпј, 26.12.2013.

ГРАДОНАШЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.
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III ПГЛАСИ
ПГЛАС
Одјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-25/13
пд 19.09.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 387/4 упис псниваоа
прпмјене лица пвлащћених за заступаое
Заједнице етажних власника зграде „Јелена“ у
улици Впјвпде Синђелића брпј 29 у Дпбпју са
следећим ппдацима:
Брщи се прпмјена лица пвлащћенпг за
заступаое Заједнице етажних власника зграде
у улици Впјвпде Синђелића брпј 29 у Дпбпју, па
се из регистра брищу Јпвић Синища и Ђекић
Мирпслав а кап нпва лица пвлащтена за
заступаое Заједнице уписују се Јпвић Синища
предсједник УО заступа Заједницу сампсталнп
и без пгранишеоа и Јащаревић Жељкп
предсједник Скупщтине заступа Заједницу
сампсталнп и без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј:07-372-1-25/13.
Дпбпј, 19.09.2013.

ПГЛАС
Одјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-27/13
пд 29.10.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 388/4 упис псниваоа
Заједнице етажних власника зграде у улици
Сплунских дпбрпвпљаца Ц-2/Л-2 у Дпбпју са
следећим ппдацима:
Назив и сједищте: Заједница етажних
власника
зграде
у
улици
Сплунских
дпбрпвпљаца Ц-2/Л-2 у Дпбпју. Осниваши:
псамнаест
етажних
власника
зграде,
дјелатнпст-управљаое зградпм за рашун
етажних власника, иступа у правнпм прпмету
сампсталнп у пквиру дјелатнпсти, за пбавезе
пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм, шланпви
пдгпварају супспдијарнп дп висине удјела у
плаћаоу трпщкпва пдржаваоа зграде,
заједницу
заступа:
Дурјанић
Радпјица
предсједнику УО сампсталнп и без пгранишеоа

и
Малић
Жељкп предсједник
сампсталнп и без пгранишеоа.

ЗЕВ-а,

ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј:07-372-1-27/13.
Дпбпј, 29.10.2013.

ПГЛАС
Одјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-28/13
пд 30.10.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 389/4 упис псниваоа
Заједнице етажних власника зграде у улици
Цара Дущана бб „Дијамант“ Д-6 у Дпбпју са
следећим ппдацима:
Назив и сједищте: Заједница етажних
власника зграде у Цара Дущана бб „Дијамант“
Д-6 у Дпбпју. Осниваши: тридесетшетири
етажна
власника
зграде,
дјелатнпступрављаое зградпм за рашун етажних
власника, иступа у правнпм прпмету
сампсталнп у пквиру дјелатнпсти, за пбавезе
пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм, шланпви
пдгпварају супспдијарнп дп висине удјела у
плаћаоу трпщкпва пдржаваоа зграде,
заједницу
заступа:
Старшевић
Милан
предсједник УО сампсталнп и без пгранишеоа
и Маркпвић Младен предсједник ЗЕВ-а,
сампсталнп и без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј:07-372-1-28/13.
Дпбпј, 30.10.2013.

ПГЛАС
Одјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-29/13
пд 08.11.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 374/4 упис псниваоа
прпмјене лица пвлащћених за заступаое
Заједнице етажних власника зграде у улици
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Цара Дущана бб „Дијамант“ Д-9 у Дпбпју са
следећим ппдацима:
Брщи се прпмјена лица пвлащћенпг за
заступаое Заједнице етажних власника зграде
у улици Цара Дущана бб „Дијамант“ Д-9 у
Дпбпју, па се из регистра брищу Кандић
Велемирка и Јакпвљевић Драган а кап нпва
лица пвлащтена за заступаое Заједнице
уписују се Кандић Велемирка предсједник УО
заступа Заједницу сампсталнп и без
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пгранишеоа и Радић Бпгдан предсједник
Скупщтине заступа Заједницу сампсталнп и без
пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј:07-372-1-29/13.
Дпбпј, 08.11.2013.
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