Брпј 8.

Гпдищоа претплата 100 КМ
Цијена једнпг примјерка 10 КМ
Жирп рашун КМ 5620050000157390
НЛБ Развпјна банка
Брста прихпда 729124
Бучетска прганизација 9999999
---Град Дпбпј---

31. oктпбар 2013.

I АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
208.

209.

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 24. пктпбра 2013.
гпдине, д п н п с и:

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Пдлуке п усвајаоу бучета Града
Дпбпј за 2014. гпдину сущтински и фпрмалнп
технишки је прихватљив за даљу скупщтинску
прпцедуру.
2. Задужује се Пдјељеое за финансије
града Дпбпј, да у складу са Пдлукпм п јавним
расправама у ппщтини Дпбпј („Сл. гласник
ппщтине Дпбпј“, брпј: 1/06.) прганизује и
прпведе јавну расправу, сумира приједлпге и
сугестије изнесене на јавнпј расправи и
припреми приједлпг Пдлуке п усвајаоу бучета
Града Дпбпј за 2014. гпдину.
3. Пвај закљушак биће пбјављен
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-344/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

На пснпву шлана 30. Закпна п
угпститељству („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 15/10 и 57/12), шлана 30.
Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени
гласник Републике Српске“ ,брпј 101/04, 42/05
и118/05), шлана 2. став 2. и шлана 26. Уредбе п
критеријумима
за
пдређиваое
раднпг
времена
у
угпститељским
пбјектима
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
44/11) и шлана 33. став 2. ташка 2. Статута града
Дпбпј(„Службени гласник града Дпбпј“,
брпј:9/12), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј дана 24. пктпбра 2013. гпдине,
дпнијела је:

ПДЛУКУ
П ПДРЕЂИВАОУ РАДНПГ ВРЕМЕНА
УГПСТИТЕЉСКИМ ПБЈЕКТИМА НА
ППДРУЧЈУ ГРАДА ДПБПЈ
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвпм пдлукпм, пдређује се раднп вријеме
угпститељским пбјектима на ппдрушју града
Дпбпј.
Ппд радним временпм, у смислу пве
пдлуке, сматра се вријеме у кпјем
угпститељски
пбјекти мпрају бити птвпрени, пднпснп
вријеме у кпјем угпститељи мпгу да пбављају
угпститељску дјелатнпст у тпку једнпг раднпг
дана.
Раднп вријеме угпститељских пбјеката из
става 1. пвпг шлана мпже бити:
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1.Прпписанп раднп вријеме и
2.Ппсебнп раднп вријеме
Прпписанп раднп вријеме је раднп
вријеме пдређенп пвпм пдлукпм за све
угпститељске пбјекте кпји ппслују на
ппдрушју града Дпбпј.
Ппсебнп раднп вријеме је раднп вријеме
кпје је разлишитп пд прпписанпг раднпг
времена и мпже бити прпдуженп и скраћенп.
Прпдуженп раднп вријеме мпже бити
дуже дп два сата пд прпписанпг раднпг
времена.
Прпдуженп раднп вријеме мпже се
пдпбрити
угпститељским
пбјектима
смјещтеним у стамбенп-ппслпвним зградама
кплективнпг станпваоа, у насељу са
индивидуалним стамбеним јединицама и у
близини здравствених устанпва за смјещтај
пацијената, уз предхпднп прибављен налаз и
мищљеое пвлащтене струшне прганизације за
мјереое нивпа буке.
Скраћенп раднп вријеме је краће пд
прпписанпг или прпдуженпг раднпг времена и
пдређује се у свакпм ппјединашнпм слушају.
Члан 2.
Угпститељским пбјектима, у смислу пве
пдлуке, сматрају се сви угпститељски
пбјекти кпји су регистрпвани за пружаое
угпститељских услуга, у складу са Закпнпм п
угпститељству
(„Службени
гласник
Републике Српске“, брпј.15/10, 57/12) и
Правилникпм п разврставаоу и минималним
услпвима за рад угпститељских пбјеката
(„Службени гласник Републике Српске“,брпј.
108/11).
II РАДНП ВРИЈЕМЕ
Члан 3.
Раднп вријеме угпститељских пбјеката
пдређује се с пбзирпм на врсту и лпкацију
угпститељскпг пбјекта.
Рад у угпститељскпм пбјекту мпра бити
прганизпван на нашин да се не ремети
јавни ред и мир и кпмунални ред у складу
са ппсебним прпписима.
Рад у угпститељскпм пбјекту у ппслпвнпстамбенпм пбјекту кплективнпг станпваоа
(стамбена зграда) мпра бити прганизпван такп
да не ремети кућни ред у
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складу са ппсебним прпписима кпји
регулищу пднпсе у заједници етажне свпјине.
Члан 4.
У пквиру раднпг времена из шлана 1. пве
пдлуке, угпститељ пдређује расппред, ппшетак
и заврщетак раднпг времена, такп да раднп
вријеме мпже бити и краће пд прпписанпг.
Угпститељ је пбавезан расппред, ппшетак
и заврщетак раднпг времена, виднп истакнути
на улазу у угпститељски пбјекат.
Угпститељ је пбавезан придржавати се
истакнутпг раднпг времена из става 2. пвпг
шлана.
1. ПРППИСАНП РАДНП ВРИЈЕМЕ
Члан 5.
1. У непгранишенпм раднпм времену, мпгу
радити:
- угпститељски пбјекти намијеоени
за смјещтај гпстију,
- угпститељски пбјекти кпји су
смјещтени
у
пбјектима
Жељезнишке и Аутпбуске станице,
- угпститељски пбјекти кпји су
смјещтени у пбјектима бензинских
пумпних станица и
- угпститељски пбјекти мпгу у
непгранишенпм раднпм времену
пружати кетеринг услуге (изузев
пбјеката кпји се налазе у стамбенпппслпвним пбјектима кплективнпг
станпваоа).
2 .У пбјектима наведеним у ставу 1. пвпг
шлана забраоује се услуживаое алкпхплних
пића у времену пд 23,00 дп 07,00 шаспва.
Члан 6.
За пстале угпститељске пбјекте, утврђује се
сљедеће раднп вријеме:
Рестпрани, угпститељски пбјекти за
исхрану и пиће (пекптеке, рпщтиљнице,
ћевабчинице итд.) и угпститељски пбјекти за
пиће
- пд 07,00 дп 23,00 шаса, радним данима,
- пд 07,00 дп 24,00 шаса, викендпм ( петак
и субпта).
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2. Раднп вријеме угпститељских пбјеката
врсте нпћни клуб утврђује се у трајаоу:.
- пд 19,00 дп 24,00 шаса, радним данима,
-пд 19,00 дп 01,00 шас, викендпм (петак и
субпта), с тим да не мпгу пбављати дјелатнпст
на птвпренпм прпстпру или на ппврщинама
прилагпђеним пружаоу угпститељских услуга
изван угпститељскпг пбјекта, кап щтп су љетне
бащте и терасе, без пбзира на раднп вријеме
затвпренпг дијела тпг пбјекта, изузев
угпститељскпг пбјекта
-нпћни клуб, укпликп се налазе ван зпне
станпваоа, у кпјима прпстпрним планпвима на
ппдрушју града Дпбпја није предвиђена
стамбена изградоа или кпје у свпм пкружеоу
немају изграђене стамбене пбјекте.
Салпни за ппсебне прилике (свадбе,
матурске забаве, јубиларне прпславе и сл.)
- пд 07,00 дп 03,00 шаса.
Угпститељски пбјекти из пвпг шлана мпгу
радити у прпдуженпм раднпм времену, кпје је
дуже за један сат у пднпсу на прпписанп раднп
вријеме.
Члан 7.
Угпститељским пбјектима без пбзира на
врсту, кпји се налазе у стамбенп-ппслпвним
пбјектима кплективнпг станпваоа, утврђује се
сљедеће раднп вријеме:
- пд 07,00 дп 23,00 шаса, у зимскпм
перипду
- пд 07,00 дп 23,00 шаса, у љетнпм перипду
и викендпм (петак и субпта) сат дуже.
Члан 8.
Ппд љетним перипдпм у смислу пве
пдлуке, сматра се перипд пд 01.априла дп 30.
септембра, а ппд зимским перипдпм – вријеме
пд 01. пктпбра текуће гпдине дп 31. марта
наредне гпдине.
Члан 9.
У угпститељским пбјектима за смјещтај у
кпјима
се
пбавља
вище
разлишитих
угпститељских дјелатнпсти у разлишитим
врстама угпститељских пбјеката, утврђује се
раднп вријеме ппсебнп за сваку дјелатнпст и
врсту угпститељскпг пбјекта, у складу са
пдредбама пве пдлуке.
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Раднп вријеме дијела угпститељскпг
пбјекта на птвпренпм прпстпру или на
ппврщинама
прилагпђеним
пружаоу
угпститељских услуга изван угпститељскпг
пбјекта, кап щтп су бащте или терасе, ппшиое и
заврщава се у раднпм времену тпг
угпститељскпг пбјекта.
Члан 11.
Угпститељске услуге кпје се ппвременп
пружају изван угпститељских пбјеката (на
сајмпвима, ващарима и сл.) мпгу се пружати у
пквиру раднпг времена тих манифестација.
Раднп вријеме угпститељства у пбјектима у
кпјима се пбавља нека друга дјелатнпст
(културна, пбразпвнп- васпитна, сппртска или
тргпвинска) утврђује се у складу са радним
временпм тпг пбјекта, али не дужим пд раднпг
времена утврђенпг пвпм пдлукпм.
Члан 12.
За вријеме пдржаваоа међунарпдних,
регипналних, културних, сппртских или
слишних манифестација, кпје свпјим знашајем
представљају унапређеое туристишке ппнуде
града, раднп вријеме угпститељских пбјеката,
мпже се прпдужити за вријеме трајаоа тих
манифестација, пп захтјеву прганизатпра
манифестације,
Туристишке
прганизације
Републике Српске, Туристишке прганизације
Града или Занатскп-предузетнишке кпмпре
регије Дпбпј, п шему ппсебним актпм пдлушује
Градпнашелник.
Члан 13.
За вријеме нпвпгпдищоих празника
угпститељски пбјекти мпгу радити у
непгранишенпм раднпм времену.
Угпститељски пбјекти не мпрају радити на
дане вјерских и републишких празника.
Угпститељи у складу са тржищним
услпвима ппслпваоа имају правп пдредити
један или вище радних дана у недјељи кап
нерадне дане.
Пбавјещтеое из става 1.,2, и 3. пвпг шлана
мпра бити виднп истакнутп на улазу у
угпститељски пбјекат.
Члан 14.
Угпститељски
пбјекти
смјещтени
у
ппслпвнп-стамбенпм пбјекту кплективнпг
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станпваоа (стамбена зграда), пднпснп у
насељу
са
индивидуалним
стамбеним
јединицама (ппрпдишне куће) или у близини
здравствене устанпве за смјещтај пацијената,
мпрају испуоавати услпве у ппгледу защтите
пд буке у складу са ппсебним прпписима.
Нивп буке у угпститељским пбјектима из
става 1. пвпг шлана не смије да прелази
границе
дпзвпљене
шујнпсти
изван
угпститељскпг пбјекта у складу са прпписима
из пбласти защтите живптне средине.
2. ППСЕБНП РАДНП ВРИЈЕМЕ
Члан 15.
(1) Ппсебнп раднп вријеме је раднп
вријеме кпје је разлишитп пд прпписанпг
раднпг времена и мпже бити прпдуженп или
скраћенп.
(2) Прпдуженп раднп вријеме мпже бити
дуже за један сат пд прпписанпг раднпг
времена из шлана 6. пве пдлуке.
(3) За рад у прпдуженпм раднпм времену
сампстални предузетник ппднпси захтјев
Пдјељеоу за привреду и друщтвене
дјелатнпсти (у даљем тексту: надлежнп
пдјељеое), уз кпји прилаже дпказе из става 4.
пвпг шлана, п шему истп дпнпси рјещеое п раду
угпститељскпг пбјекта у прпдуженпм раднпм
времену.
(4) Критерији за прпдуженп раднп вријеме
су :
а) налаз и мищљеое пвлащтене струшне
прганизације за мјереое нивпа буке, кпјим се
пптврђује да су у угпститељскпм пбјекту
спрпведене мјере за защтиту пд буке укпликп
се пбјекат налази у ппслпвнп-стамбенпј згради
кплективнпг станпваоа, пднпснп у насељу са
индивидуалним стамбеним јединицама или у
близини здравствених устанпва за смјещтај
пацијената,
б) преппрука туристишке прганизације кпји
је надлежан за туристишку прпмпцију ппдрушја
на кпјем се налази угпститељски пбјекат, шиме
се пптврђује оегпв знашај у укупнпј туристишкпугпститељскпј ппнуди јединице лпкалне
сампуправе утврђен на пснпву пружаоа
квалитетне угпститељске услуге у перипду не
краћем пд гпдину дана пд дана издаваоа
преппруке, и
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в) дпказ да угпститељ није правнпснажнп
кажоен изрицаоем прекрщајнпг налпга или
правнпснажнпг рјещеоа надлежнпг суда за
прекрщај прекпрашеоа раднпг времена и за
нарущаваое јавнпг реда и мира, у
угпститељскпм пбјекту за кпји тражи
прпдуженп раднп вријеме, у предхпдних щест
мјесеци пд дана ппднпщеоа захтјева за рад у
прпдуженпм раднпм времену.
(5) Рад у прпдуженпм раднпм времену из
става 2. пвпг шлана мпже изнпсити најдуже
щест мјесеци пд дана издаваоа рјещеоа.
(6) У слушају из става 5.пвпг шлана
угпститељ не мпже ппнпвп ппднијети захтјев за
прпдужеое раднпг времена у рпку пд щест
мјесеци пд дана дпнпщеоа рјещеоа из става
3. пвпг шлана.
(7) Прпдуженп раднп вријеме из става 1,
пвпг шлана, мпже бити дуже дп два сата у
пднпсу на прпписанп вријеме, щтп у свакпм
кпнкретнпм слушају пдређује надлежнп
пдјељеое.
(8) За рад у прпдуженпм раднпм времену
из става 2. пвпг шлана, мпрају бити
кумулативнп испуоени услпви из става 4.пвпг
шлана.
(9) Рад у прпдуженпм раднпм времену не
мпже се пдредити пп службенпј дужнпсти.
(10) Изузетнп пд става 8. пвпг шлана, за рад
у прпдуженпм раднпм времену мпрају бити
испуоени услпви из става 4. ташка а) и в) пвпг
шлана, укпликп на ппдрушију јединице лпкалне
сампуправе
није
пснпвана
туристишка
прганизација града.
(11)
Изузетнп,
раднп
вријеме
угпститељских пбјеката из шлана 6. став 1, ташка
1. и 2. пве пдлуке, мпже бити и дуже за јпщ
један сат у дане викенда (петак и субпта), али
не дуже пд 03,00 шаса ( у даљем тексту
:пригпднп раднп вријеме), за прганизпваое
свадби, матурских забава и јубиларних
прпслава правних лица затвпренпг типа.
(12) За рад у пригпднпм раднпм времену
из става 11. пвпг шлана, пптребнп је да је
угпститељски
пбјекат
закупљен
ради
пдржаваоа забаве затвпренпг типа , пднпснп
да угпститељски пбјекат не пружа услуге
трећим лицима, да се наведена активнпст
пбавља у пквиру регистрпване дјелатнпсти
угпститеља, кап и да је угпститељ испуни
услпве из шлана 14. став 1.ташка а) и в) уредбе.
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(13) Захтјев за пригпднп раднп вријеме у
слушајевима из става 11. пвпг шлана, угпститељ
ппднпси надлежнпм пдјељеоу најкасније пет
дана прије пдржаваоа активнпсти из става 11.
пвпг шлана, уз прилагаое дпказа п
прганизацији активнпсти из става 11. и 12.пвпг
шлана.
(14) Угпститељ мпже највище једнпм
седмишнп ппднијети захтјев из става 13. пвпг
шлана.
(15) Надлежнп пдјељеое пдлушује п
дужини трајаоа пригпднпг раднпг времена и п
тпме пбавјещтава Кпмуналну пплицију и
надлежну Пплицијску станицу.
(16) На пбјекте из шлана 6. став 1. ташка 3.
не примјеоују се пдредбе става 11. дп 15. пвпг
шлана.
(17) Сагласнпст за дуже раднп вријеме из
става 11. пвпг шлана издаје Пдјељеое за
привреду (у даљем тексту: надлежнп
пдјељеое), највище једнпм седмишнп, на
захтјев угпститеља кпји се ппднпси најкасније 3
( три) дана прије пдржаваоа прпславе, уз
прилагаое дпказа п испуоенпсти услпва.
(18) Пригпднп раднп вријеме из става 11.
пвпг шлана, не пднпси се на угпститељске
пбјекте смјещтене у стамбенп-ппслпвним
зградама кплективнпг станпваоа.
(19) Скраћенп раднп вријеме је краће пд
прпписанпг или прпдуженпг раднпг времена и
пдређује се у свакпм ппјединашнпм слушају у
зависнпсти пд испуоенпсти услпва за скраћенп
раднп вријеме из шлана 16. и 17. пве пдлуке, на
захтјев надлежнпг пргана.
Члан 16.
Скраћеое раднпг времена за ппједине
угпститељске пбјекте, утврђује се рјещеоем
надлежнпг пдјељеоа, на захтјев:
1. кпмуналне пплиције,
2. екплпщке инспекције и
3. надлежнпг пргана пплиције.
Члан 17.
Приликпм дпнпщеоа рјещеоа из шлана
16., надлежнп пдјељеое, дужнп је да се
придржава сљедећих критеријума за скраћеое
раднпг времена:
1. акп се угпститељски пбјекат налази у
насељу за инивидуалнп станпваое, пднпснп у
близини здравствених пбјеката за смјещтај
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пацијената, а у пбјекту или у оегпвпј
неппсреднпј близини се ушесталп ремети јавни
ред и мир, п шему ппстпје записници п
изврщенпм прегледу надлежних пргана п
прекпрашеоу раднпг времена и прекпрашеоу
дпзвпљенпг нивпа буке,
2. акп је тпкпм гпдине, угпститељ најмаое
два пута кажоен изрицаоем прекрщајнпг
налпга или правпснажнпг рјещеоа надлежнпг
суда за прекрщаје збпг прекпрашеоа раднпг
времена, пднпснп акп је тпкпм гпдине,
угпститељ најмаое једнпм кажоен изрицаоем
прекрщајнпг налпга или правпснажнпг
рјещеоа надлежнпг суда за прекрщаје збпг
ремећеоа јавнпг реда и мира у угпститељскпм
пбјекту и прекпрашеоа дпзвпљенпг нивпа
буке,
3. акп се у угпститељскпм пбјекту или у
оегпвпј неппсреднпј близини, ушесталп ремети
јавни ред и мир, п шему ппстпје записници п
изврщенпм прегледу надлежнпг пргана п
прекпрашеоу раднпг времена и прекпрашеоу
дпзвпљенпг нивпа буке.
Члан 18.
Надлежнп пдјељеое у рпку пд 15 дана пд
дана пријема захтјева пргана из шлана 16. пве
пдлуке пдлушује п захтјеву за скраћеое раднпг
времена и п тпме пбавјещтава ппднпсипца
захтјева.
Надлежнп пдјељеое мпже пп службенпј
дужнпсти затражити дпставу пптребних
извјещтаја пргана из шлана 16. пве пдлуке,
ради скраћеоа раднпг времена.
П скраћеоу раднпг времена надлежнп
пдјељеое пбавјещтава Кпмуналну пплицију и
надлежну Пплицијску станицу.
Акп се у ппступку утврди да је испуоен
један пд услпва за скраћеое раднпг времена,
надлежнп пдјељеое ће рјещеоем скратити
раднп вријеме угпститељскпг пбјекта на
перипд пд три дп щест мјесеци.
Раднп вријеме мпже се скратити за један
сат у пднпсу на прпписанп раднп вријеме.
Угпститељскпм пбјекту кпји ради у
ппсебнпм раднпм времену, дужем пд
прпписанпг, раднп вријеме се мпже скратити
враћаоем на прпписанп или скратити јпщ за 1
(један) сат у пднпсу на прпписанп раднп
вријеме.
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Пп истеку перипда из става 4. пвпг шлана,
угпститељ пбавља дјелатнпст у прпписанпм,
пднпснп прпдуженпм раднпм времену.
Надлежнп пдјељеое пп истеку рпка
трајаоа мјере из става 4. пвпг шлана, писменп
пбавјещтава угпститеља п тпме да мпже
пбављати
угпститељску
дјелатнпст
у
прпписанпм, пднпснп прпдуженпм раднпм
времену.
Укпликп се у перипду пд једне гпдине пд
дана дпнпщеоа рјещеоа п пдређиваоу
скраћенпг раднпг времена ппнпвп ппкрене
исти ппступак у кпјем се пп други пут утврди
испуоенпст услпва за скраћеое раднпг
времена, нпвим рјещеоем пдредиће се да
скраћенп раднп вријеме таквпг угпститељскпг
пбјекта траје календарски најмаое щест
мјесеци дп најдуже гпдину дана.
Жалба на рјещеое надлежнпг пдјељеоа
не пдлаже изврщеое рјещеоа.
III ЗАЈЕДНИЧКЕ ПДРЕДБЕ
Члан 19.
„Вријеме тплеранције“ , пднпснп вријеме
кпнзумације услуге кпје је ппшелп у
прпписанпм или ппсебнпм раднпм времену
изнпси 30 минута, рашунајући пд мпмента
истека прпписанпг или ппсебнпг раднпг
времена угпститељскпг пбјекта.
Угпститељ је пбавезан ппщтпвати „вријеме
тплеранције“ из става 1. пвпг шлана.
Члан 20.
(1) У свим угпститељским пбјектима, без
пбзира на дужину раднпг времена, није
дпзвпљенп извпђеое живе музике кап ни
емитпваое музике прекп музишких уређаја у
времену пд 22,00 – 06,00 шаспва, укпликп има
шујнпст изван затвпренпг дијела пбјекта у кпјем
се извпди, пднпснп емитује.
(2) У угпститељским пбјектима из шлана
7.Пдлуке није дпзвпљенп извпђеое живе
музике у перипду између 15,00 дп 17,00 шаспва
и 22,00 дп 06,00 шаспва.
Члан 21.
Угпститељски пбјекти кпји у складу са
важећим закпнским прпписима извпде живу
музику, кап и за пдржаваое кпнцерта
естраднпг садржаја на маспвним скуппвима,
власници пбјеката, пднпснп прганизатпри
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скуппва, дужни су прије извпђеоа музишких
садржаја прибавити пдпбреое Пдјељеоа за
привреду и друщтвене дјелатнпсти Града
Дпбпј.
IV-НАДЗПР
Члан 22.
Надзпр над примјенпм пдредби пве
пдлуке у ппгледу придржаваоа раднпг
времена у угпститељским пбјектима кап и
шујнпст музике изван затвпренпг дијела
угпститељскпг пбјекта врщи неппсредним
ппажаоем кпмунална пплиција.
Инспекцијски надзпр над примјенпм пве
пдлуке у ппгледу нивпа буке у угпститељским
пбјектима врщи екплпщки инспектпр.
Укпликп кпмунални пплицајац или
екплпщки инспектпр у ппступку врщеоа
надзпра упше ппвреду прпписа из надлежнпсти
другпг пргана, пбавезни су п тпме пдмах
пбавијестит надлежни прган.
V-КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 23.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 800.00 дп
4.000 КМ казниће се за прекрщај угпститељ кап
привреднп друщтвп акп:
- се угпститељски пбјекат не придржава
прпписанпг и ппсебнпг раднпг времена из
шлана
5.,6.,7.,9.,10.,11.,12.,15.,16.,18.
пве
пдлуке;
-пбавља угпститељску дјелатнпст, а у
угпститељскпм пбјекту нису испуоени услпви
за защтиту пд буке из шлана 14. пве пдлуке.
-пбавља угпститељску дјелатнпст у
угпститељскпм пбјекту, а свпјим радпм ремети
јавни ред и мир и кпмунални ред (шлан 3.став2.
пве пдлуке);
-пбавља угпститељску дјелатнпст у
ппслпвнп-стамбенпм пбјекту кплективнпг
станпваоа (стамбена зграда), а свпјим радпм
ремети кућни ред (став 3.шлана 3. пве пдлуке);
-на улазу у угпститељси пбјекат није виднп
истакнута пбавијест п раднпм времену (шлан
4.пве пдлуке);
-не истакне пбавјещтеое
времену из шлана 13.пве пдлуке;

п

раднпм
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-не ппщтује“вријеме тплеранције“ из шлана
19. пве пдлуке;
-извпди или емитује музику супрптнп
пдредби шлана 20.пве пдлуке;
-не прибави пдпбреое Пдјељеоа за
привреду прије извпђеоа живе музике у
пдгпварајућем угпститељскпм пбјекту или за
пдржаваое кпнцерта естраднпг садржаја на
маспвним скуппвима из шлана 21. пве пдлуке.
За прекрщај из става 1.пвпг шлана,
нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 200,00 дп 1.000
КМ, казниће се пдгпвпрнп лице у правнпм
лицу.
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће
се угпститељ кап предузетник или физишкп
лице, нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 400 дп
1.000 КМ
Члан 24.
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 50 дп 250
КМ казниће се физишкп лице кап кприсник
услуге угпститељскпг пбјекта кпји се пп истеку
„времена
тплеранције“
затекне
у
угпститељскпм пбјекту.
VI-ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 25.
Угпститељи кпји пбављају угпститељску
дјелатнпст дужни су ускладити свпје
ппслпваое са пдредбама пве пдлуке у рпку пд
60 дана пд дана ступаоа на снагу пве пдлуке, а
најкасније дп 31.12.2013.гпдине.
Угпститељу кпји не усклади свпје
ппслпваое са пдредбама пве пдлуке у рпку из
става 1. пвпг шлана, пвп Пдјељеое ће
рјещеоем утврдити престанак пбављаоа
угпститељске дјелатнпсти и истпг брисати из
Регистра предузетника, најкасније у рпку пд
щест мјесеци пд истека рпка из става 1. пвпг
шлана.
Члан 26
Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да
важи Пдлука п пдређиваоу раднпг времена
угпститељским пбјектима на ппдрушју ппщтине
Дпбпј („Службени гласник ппщтине Дпбпј „
брпј:4/06).
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Члан 27.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-368/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

210.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени Гласник Републике
Српске“ брпј : 101/04, 42/05 и 118/05.) шлана
33. Статута града Дпбпј („Службени Гласник
града Дпбпј“ брпј : 9/12) и шлана 146.
Ппслпвника
Скупщтине града Дпбпј
(„Службени Гласник града Дпбпј“ брпј: 2/13) и
Пдлуке п ппступку, услпвима и нашину даваоа
у закуп и привременп кприщћеое земљищта,
јавних ппврщина, ппслпвних прпстпра и гаража
(„Службени Гласник ппщтине Дпбпј“ брпј :6/08,
2/10 и 7/10 ) , Скупщтина града Дпбпј на
сједници пдржанпј 24. пктпбра 2013.
гпдине дпнијела је :

ПДЛУКУ
П ДАВАОУ У ЗАКУП ППСЛПВНПГ
ПРПСТПРА
Члан 1.
Даје се у закуп Удружеоу „Лпкална
акципна група регије Дпбпј“ кап, непрпфитнпј,
непплитишкпј прганизацији ппслпвни прпстпр
кпји се налази у власнищтву града Дпбпј у
улици Филипа Вищоића, брпј ппслпвнпг
прпстпра 4 изграђенпг на парцели к.ш.брпј
5701 КП Дпбпј, приземље, ппврщине 60,00 м2 .
Члан 2.
За закупљени ппслoвни прпстпр закупац
ће плаћати закупнину у мјесешнпм изнпсу пд
0,10 КМ/М2.
Члан 3.
Утврђени изнпс закупнине за ппслпвни
прпстпр из шлана 1. пве Пдлуке увећава се за
изнпс ппреза на дпдану вриједнпст те изнпс за
кпмуналну накнаду.
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Члан 4.
Пвлащћује се Градпнашелник града Дпбпј
да у складу са пдредбама пве Пдлуке са
закупцем пптпище Угпвпр п закупу кпјем ће
закупнина бити утврђена у складу са шланпм 2.
пве Пдлуке.

Ппшетна прпдајна цјена земљищта из
шлана 1. пве пдлуке изнпси 4,08 КМ/м2, щтп за
укупну ппврщину пд 171 м2 изнпси 697,68 КМ.

Члан 5.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.

За ушещће у ппступку лицитације ушесник
је дужан уплатити акпнтацију у изнпсу пд 10%
пд прпдајне цијене на жирп рашун прпдавца
брпј :562-005-00000-700-90, накнада за
излицитиранп земљищте.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-357/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

211.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник РС“ брпј:
101/04, 42/05 и 118/05), шлана 348. Закпна п
стварним правима („Службени гласник РС“
брпј: 124/08, 58/09 и 95/11), шлана 5.
Правилника п ппступку јавнпг кпнкурса за
распплагаое неппкретнпстима у свпјини
Републике Српске и јединица лпкалне
сампуправе („Службени гласник РС“ брпј:
20/12), шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 9/12) и
Прпцјене тржищне вриједнпсти некретнина
Ппреске управе РС, ПЈ Дпбпј брпј:
06/1.04/0801-052-2038/13
пд
15.10.2013.
гпдине Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј дана 24. пктпбра 2013. гпдине
дпнпси:

OДЛУКУ
П НАЧИНУ И УСЛПВИМА ПРПДАЈЕ
НЕИЗГРАЂЕНПГ ГРАДСКПГ ГРАЂЕВИНСКПГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ
Члан 1.
Ппд услпвпм и на нашин регулисан пвпм
пдлукпм прпвещће се лицитацијпм прпдаја
неизграђенпг градскпг грађевинскпг земљищта
у државнпј свпјини пзнашенпг кап к.ш. брпј:
8222/4 ПРУГА ДПБПЈ ТУЗЛА, ЖЕЛЕЗНИЦА Ј.Ж.
ппврщине 171 м2, уписана у ПЛ брпј 729 КП
Дпбпј (нпви премјер), а щтп пп старпм
премјеру пдгпвара к.ш. брпј: 68/4 Жељезнишка
пруга, Жељезнишка пруга ппврщине 171 м2,
уписана у ЗК улпщку брпј 206 КП Ппткамен.

Члан 3.

Члан 4.
Прпдајну цијену земљищта из шлана 1. пве
пдлуке, ушесник лицитације са кпјим ће се
закљушити угпвпр пбавезан је уплатити у рпку
пд 10 дана накпн закљушенпг ппступка
лицитације, а предаја земљищта у ппсјед купцу
изврщиће се у рпку пд 8 дана накпн уплате
купппрпдајне цијене п шему ће се сашинит
записник п примппредаји.
Члан 5.
Ппступак
лицитације
неизграђенпг
градскпг грађевинскпг земљищта спрпвещће
Кпмисија за спрпвпђеое јавнпг надметаоа за
прпдају неппкретнпсти у свпјини Града Дпбпј,
кпју је именпвап пвај прган.
Члан 6.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-355/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

212.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник РС“ брпј:
101/04, 42/05 и 118/05), шлана 348. Закпна п
стварним правима („Службени гласник РС“
брпј: 124/08, 58/09 и 95/11), шлана 5.
Правилника п ппступку јавнпг кпнкурса за
распплагаое неппкретнпстима у свпјини
Републике Српске и јединица лпкалне
сампуправе („Службени гласник РС“ брпј:
20/12), шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 9/12) и
Прпцјене тржищне вриједнпсти некретнина
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Ппреске управе РС, ПЈ Дпбпј брпј:
06/1.04/0801-052-2036/13
пд
15.10.2013.
гпдине Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј дана 24. пктпбра 2013. гпдине
дпнпси:

OДЛУКУ
П НАЧИНУ И УСЛПВИМА ПРПДАЈЕ
НЕИЗГРАЂЕНПГ ГРАЂЕВИНСКПГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ
Члан 1.
Ппд услпвпм и на нашин регулисан пвпм
пдлукпм прпвещће се лицитацијпм прпдаја
неизграђенпг градскпг грађевинскпг земљищта
у државнпј свпјини пзнашенпг кап к.ш. брпј:
311/7 двприщте двприщте ппврщине 1181 м2,
уписана у ЗК улпщку брпј 801 КП Липац, к.ш.
брпј: 312/10 двприщте двприщте ппврщине
790 м2, уписана у ЗК улпщку брпј 802 КП Липац
и к.ш. брпј: 312/4 двприщте двприщте
ппврщине 287 м2, уписана у ЗК улпщку брпј
800 КП Липац, све укупне ппврщине 2258 м2.
Члан 2.
Ппшетна прпдајна цјена земљищта из
шлана 1. пве пдлуке изнпси 4,50 КМ/м2, щтп за
укупну ппврщину пд 2258 м2 изнпси 10.161,00
КМ.
Члан 3.
За ушещће у ппступку лицитације ушесник
је дужан уплатити акпнтацију у изнпсу пд 10%
пд прпдајне цијене на жирп рашун прпдавца
брпј :562-005-00000-700-90, накнада за
излицитиранп земљищте .
Члан 4.
Прпдајну цијену земљищта из шлана 1. пве
пдлуке, ушесник лицитације са кпјим ће се
закљушити угпвпр,пбавезан је уплатити у рпку
пд 10 дана накпн закљушенпг ппступка
лицитације, а предаја земљищта у ппсјед купцу
изврщиће се у рпку пд 8 дана накпн уплате
купппрпдајне цијене п шему ће се сашинит
записник п примппредаји.
Члан 5.
Ппступак
лицитације
неизграђенпг
градскпг грађевинскпг земљищта спрпвещће
Кпмисија за спрпвпђеое јавнпг надметаоа за
прпдају неппкретнпсти у свпјини Града Дпбпј,
кпју је именпвап пвај прган.

БРПЈ 8
Члан 6.

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-362/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

213.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник РС“ брпј:
101/04, 42/05 и 118/05), шлана 348. Закпна п
стварним правима („Службени гласник РС“
брпј: 124/08, 58/09 и 95/11), шлана 5.
Правилника п ппступку јавнпг кпнкурса за
распплагаое неппкретнпстима у свпјини
Републике Српске и јединица лпкалне
сампуправе („Службени гласник РС“ брпј:
20/12), шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 9/12) и
Прпцјене тржищне вриједнпсти некретнина
Ппреске управе РС, ПЈ Дпбпј брпј:
06/1.04/0801-052-2037/13
пд
30.09.2013.
гпдине Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј дана 24. пктпбра 2013. гпдине
дпнпси:

OДЛУКУ
П НАЧИНУ И УСЛПВИМА ПРПДАЈЕ
НЕИЗГРАЂЕНПГ ГРАДСКПГ ГРАЂЕВИНСКПГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ
Члан 1.
Ппд услпвпм и на нашин регулисан пвпм
пдлукпм прпвещће се лицитацијпм прпдаја
неизграђенпг градскпг грађевинскпг земљищта
у државнпј свпјини пзнашенпг кап к.ш. брпј:
5679/24 ГРАД двприщте ппврщине 1374 м2,
уписана у ПЛ брпј 737 КП Дпбпј (нпви премјер),
а щтп пп старпм премјеру пдгпвара к.ш. брпј:
789/26 Град двприщте ппврщине 1374 м2,
уписана у ЗК улпщку брпј 230 КП Дпбпј.
Члан 2.
Ппшетна прпдајна цјена земљищта из
шлана 1. пве пдлуке изнпси 44,08 КМ/м2, щтп
за укупну ппврщину пд 1374 м2 изнпси
60.565,92 КМ.
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Члан 3.
За ушещће у ппступку лицитације ушесник
је дужан уплатити акпнтацију у изнпсу пд 10%
пд прпдајне цијене на жирп рашун прпдавца
брпј: 562-005-00000-700-90, накнада за
излицитиранп земљищте.
Члан 4.
Прпдајну цијену земљищта из шлана 1. пве
пдлуке, ушесник лицитације са кпјим ће се
закљушити угпвпр пбавезан је уплатити у рпку
пд 10 дана накпн закљушенпг ппступка
лицитације, а предаја земљищта у ппсјед купцу
изврщиће се у рпку пд 8 дана накпн уплате
купппрпдајне цијене п шему ће се сашинит
записник п примппредаји.
Члан 5.
Ппступак
лицитације
неизграђенпг
градскпг грађевинскпг земљищта спрпвещће
Кпмисија за спрпвпђеое јавнпг надметаоа за
прпдају неппкретнпсти у свпјини Града Дпбпј,
кпју је именпвап пвај прган.
Члан 6.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-354/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

214.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 101/04, 42/05 и 188/05), шлана
348. Закпна п стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“ брпј: 124/08, 58/09
и 95/11), шлана 6. Правилника п ппступку јавнпг
кпнкурса за распплагаое неппкретнпстима у
свпјини Републике Српске и јединица лпкалне
сампуправе („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 20/12), шлана 33. Статута града
Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј“ брпј:
9/12) и Прпцјене тржищне вриједнпсти
некретнина Ппреске управе РС, ПЈ Дпбпј брпј:
06/1.04/0801-052-2040/13
пд
15.10.2013.
гпдине Скупщтина града Дпбпј је на сједници
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пдржанпј дана 24.
дпнијела:

пктпбра 2013. гпдине,

ПДЛУКУ
П ПРПДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНПГ ГРАДСКПГ
ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА
НЕППСРЕДНПМ ППГПДБПМ РАДИ
ПБЛИКПВАОА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ
Члан 1.
Прпдаје
се
неизграђенп
градскп
грађевинскп
земљищте
неппсреднпм
ппгпдбпм ради пбликпваоа грађевинске
шестице, и тп некретнина пзнашена кап к.ш.
брпј: 5531/6 ЋУПРИЈСКА двприщте ппврщине
266 м2, уписана у ПЛ брпј 737 КП Дпбпј (нпвпг
премјера), а щтп пп старпм премјеру пдгпвара
к.ш. брпј: 803/5 Ћупријска двприщте ппврщине
266 м2, КП Дпбпј.
Члан 2.
Прпдајна цјена земљищта из шлана 1. пве
пдлуке изнпси 44,08 КМ/м2, щтп за укупну
ппврщину пд 266 м2 изнпси 11.725,28 КМ.
Члан 3.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-361/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

215.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник РС“ брпј:
101/04, 42/05 и 118/05), шлана 348. Закпна п
стварним правима („Службени гласник РС“
брпј: 124/08, 58/09 и 95/11), шлана 6.
Правилника п ппступку јавнпг кпнкурса за
распплагаое неппкретнпстима у свпјини
Републике Српске и јединица лпкалне
сампуправе („Службени гласник РС“ брпј:
20/12), шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 9/12) и
Прпцјене тржищне вриједнпсти некретнина
Ппреске управе РС, ПЈ Дпбпј брпј:
06/1.04/0801-052-1907/13
пд
30.09.2013.
гпдине Скупщтина града Дпбпј, на сједници
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пдржанпј дана 24. пктпбра 2013. гпдине
дпнпси:

Града Дпбпј на сједници пдржанпј дана 24.
пктпбра 2013. гпдине, дпнпси

ПДЛУКУ
П ПРПДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНПГ ГРАДСКПГ
ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА
НЕППСРЕДНПМ ППГПДБПМ РАДИ
ПБЛИКПВАОА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

ПДЛУКУ
П АНГАЖПВАОУ НПВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Члан 1.
Прпдаје
се
неизграђенп
градскп
грађевинскп
земљищте
неппсреднпм
ппгпдбпм ради пбликпваоа грађевинске
шестице, и тп некретнине пзнашене кап к.ш.
брпј: 5679/23 ДВПРИШТЕ ГРАД, двприщте
ппврщине 279 м2, уписана у ПЛ брпј 737 КП
Дпбпј (нпви премјер), а щтп пп старпм
премјеру пдгпвара к.ш. брпј: 811/6 Двприщте
Град двприщте ппврщине 114 м2, уписана у ЗК
улпщку брпј 4034 КП Дпбпј и к.ш. брпј: 811/12
Двприщте Град двприщте ппврщине 165 м2,
уписана у ЗК улпщку брпј 4061 КП Дпбпј, све
укупне ппврщине 279 м2.
Члан 2.
Прпдајна цјена земљищта из шлана 1. пве
пдлуке изнпси 44,08 КМ/м2, щтп за укупну
ппврщину пд 279 м2 изнпси 12.298,32 КМ.
Члан 3.
Ставља се ван снаге Пдлука п прпдаји
неизграђенпг градскпг грађевинскпг земљищта
неппсреднпм ппгпдбпм ради кпмплетираоа
грађевинске парцеле брпј: 01-013-78/13 пд
14.03.2013. гпдине.
Члан 4.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-364/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

216.
На пснпву шлана 30. став 1. алинеја 11.
Закпна п лпкалнпј сампуправи (''Службени
гласник РС'' брпј: 101/04, 42/05. и 118/05.)
шлана 33. Статута Града Дпбпј (''Службени
гласник Града Дпбпј'', брпј 9/12), Скупщтина

Члан 1.
Пдпбрава се ангажпваое нпвшаних
средстава у изнпсу пд 6.975,00 КМ у сврху
извпђеоа
радпва
на
измјещтаоу
и
плпмбираоу дијела вентилаципнпг канала из
ппдземне гараже стамбенпг пбјекта ''Маја'' на
дијелу ентеријера централнпг хпла пбјекта
пбданищта ''Мајке Југпвић''.
Члан 2.
Пдпбрена средства ангажпват ће се из
бучета Града Дпбпј из средстава Бучетске
резерве, а теретиће пптрпщашку јединицу
0028160 Пдјељеое за прпстпрнп уређеое,
група кпнта 511 100 Издаци за изградоу и
прибављаое зграда и пбјеката
Члан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-360/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

217.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи РС („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), шлана 4.
и 24. Закпна п административним таксама РС
(„Службени гласник Републике Српске”, брпј:
100/11, 103/11, 67/13) и шлана 33. Статута града
Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј“, брпј:
9/12), Скупщтина града Дпбпј на сједници
пдржанпј дана 24. пктпбра 2013. гпдине,
д
пнпси

ПДЛУКУ
П ИЗМЈЕНАМА И ДППУНАМА ПДЛУКЕ П
ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА

Страна 434

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Члан 1.
У Пдлуци п градским административним
таксама („Службени гласник града Дпбпј“, бр.
1/13) у шлану 15. став 1. ташка 3. брище се
Члан 2.
У шлану 16. ташка 17. мијеоа се и гласи:
„17. списе и радое у ппступку псниваоа
устанпва спцијалне защтите“,
Члан 3.
У ТАРИФИ
ТИВНИХ ТАКСА

ГРАДСКИХ

АДМИНИСТРА-

БРПЈ 8

8. Пвјера писане изјаве:
- пвјера писане изјаве за све врсте
тргпвинских,
угпститељских,
туристишких
дјелатнпсти и мјеоашнице...........................20,00
- у пквиру друщтва................................25,00
- пвјера изјаве за све врсте занатских и
занатскп услужних дјелатнпсти.................10,00“
Тарифни брпј 17. мијеоа се и гласи:
„- за издаваое пдпбреоа за прпщиреое
предмета ппслпваоа радое –дјелатнпсти и
других статусних прпмјена..........................20,00
- у пквиру привреднпг друщтва..........30,00“

Тарифни брпј 16. мијеоа се и гласи:
„1. за издаваое пдпбреоа за птвараое
занатске радое, занатскп услужне радое,
пбављаое услужне дјелатнпсти кап и
пбављаое ппљппривредне дјелатнпсти....25,00
2. за издаваое пдпбреоа за птвараое
тргпвинских угпститељских радои и пружаое
тргпвинских и угпститељских услуга и
пбављаое туристишких дјелатнпсти...........30,00
3. категпризација угпститељских пбјеката
(спбе за изнајмљиваое и сл).......................50,00
4. за издаваое пдпбреоа за рад
малппрпдајних пбјеката у пквиру друщтва и
пбављаое ппљппривредне дјелатнпсти....50,00
- за издаваое пдпбреоа за рад
велепрпдајних пбјеката у пквиру привреднпг
друщтва и пбављаое тргпвине на малп и
великп у једнпм прпстпру, кап и пружаое
тргпвинских услуга и пбављаое тргпвине у
истпм пбјекту и птвараое угпститељских
пбјеката у пквиру друщтва..........................90,00
5. издаваое пдпбреоа за
птвараое
туристишке агенције и дјелатнпсти у склппу
привреднпг друщтва....................................90,00
6. за издаваое пдпбреоа за рад
мјеоашнице...................................................30,00
- за издаваое пдпбреоа за рад
мјеоашнице
у
пквиру
привреднпг
друщтва.........................................................50,00
7. за издаваое пдпбреоа за рента
кар..................................................................20,00
- за издаваое пдпбреоа за рента кар у
пквиру Друщтва............................................40,00

Тарифни брпј 18. мијеоа се и гласи:
- за издаваое пдпбреоа за врщеое јавнпг
превпза лица и ствари и такси превпза и
прпмјена впзила...........................................30,00
- за издаваое пдпбреоа за врщеое
превпза за властите пптребе лица и ствари и
прпмјена впзила...........................................15,00
Тарифни брпј 19. мијеоа се и гласи:
- за издаваое пдпбреоа за рад аутп –
щкпле и за издаваое пдпбреоа за упис
плпвних пбјеката у регистар и издаваое
плпвне дпзвпле и упис других плпвних
пбјеката
(привредна
друщтва
и
предузетници)..............................................30,00
- прпдужеое плпвне дпзвпле (привредна
друщтва и предузетници)............................10,00
Тарифни брпј 21. мијеоа се и гласи:
- за издаваое лиценце „Б“, „Ц“ и „Д“
(привредна друщтва и предузетници)........30,00
- за издаваое лиценце за впзилп за
превпз лица и ствари (привредна друщтва и
предузетници)..............................................10,00
- за издаваое лиценце „Е“ (привредна
друщтва и предузетници)............................15,00
- за издаваое легитимације за впзаша
мптпрних впзила (такси превпз)...................5,00
Тарифни брпј 22. тачка 3. мијеоа се и
гласи:
3. пвјера коиге утисака, жалби дпмаћих и
страних гпстију за угпститељске пбјекте и
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путнишке агенције (привредна друщтва и
предузетнике)...............................................20,00
Члан 4.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-367/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

218.
На пснпву шлана 40. Став 1 .Закпна п
приватизацији државних станпва („Службени
гласник Републике Српске „ брпј 118/11) ,
шлана 33. Статута града Дпбпј („Службени
гласник града Дпбпј“ брпј: 9/12 ) и шлана 146.
Ппслпвника п раду Скупщтине града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ ,брпј : 2/13)
,Скупщтина града Дпбпј , на сједници пдржанпј
24. пктпбра 2013.гпдине, д п н п с и

ПДЛУКУ
П ПДРEЂИВАОУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА
СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДАТЕ НА
КПРИШТЕОЕ ППРПДИЦАМА ППГИНУЛИХ
БПРАЦА И РАТНИМ ВПЈНИМ
ИНВАЛИДИМА
Члан 1.
Закупнина за станпве кпји се налазе у
Дпбпју, а дпдијељени
су на кприщтеое
стамбенп незбринутим шланпвима ппрпдица
ппгинулих
бпраца
и
ратним
впјним
инвалидима пд прве дп шетврте категприје ,
крпз Прпграм Владе РС п пптпунпм стамбенпм
збриоаваоу ППБ и РВИ, пдређује се у изнпсу
пд 1,5 % пд вриједнпсти стана, утврђене у
складу са пдредбама шлана 22. 23. и 24.
Закпна п приватизацији државних станпва.
Члан 2.
Струшне , административне и технишке
ппслпве у вези закљушиваоа угпвпра п закупу
стамбених јединицаса лицима из шлана 1. пве
Пдлуке
врщиће
надлежна
пдјељеоа
Административне службе Града.
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Члан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-358/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

219.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05 ), шлана
33.Статута Града Дпбпј („Службени гласник
града Дпбпј“, бр. 9/12) и шлана 146.
Ппслпвника
Скупщтине
града
Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј бр.2/13),
Скупщтина Града Дпбпј je на сједници
пдржанoj 24. пктпбра 2013. гпдине, дпнијела

ПДЛУКУ
П ИЗМЈЕНАМА ПЛАНА КПРИШЋЕОА
ЈАВНИХ ППВРШИНА НА ППДРУЧЈУ ГРАДА
ДПБПЈ
Члан 1.
У Плану кприщћеоа јавних ппврщина на
ппдрушју града Дпбпј („Службени гласник
ппщтине Дпбпј бр. 4/02, 7/11, 10/11 и 6/12),
брище се: у дијелу Кипсци; Типпви; кипска, иза
типа брпј 3, тип брпј 4.„Пбјекти рађени пд
дрвених пблица, велишина дп 12м²“ и у дијелу;
Лпкације за ппстављаое кипска, „иза лпкације
брпј 6. лпкација 6а, у градскпм парку, између
трптпара кпји се наслаоа на улице Светпг Саве,
Цара Дущана и трптпара кпји впди у парк,
планиран 1 кипск, намјена; брза храна - грил“.
Члан 2.
Пстали
дијелпви
непрпмијеоени.

Плана

пстају

Члан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Дпбпј“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-365/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

220.
На пснпву шлана 41.став 5. и 43. став 3.
Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.
55/10) у вези шлана 192. 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 и 118/05),
и шлана 33. Статута Града Дпбпј („Службени
гласник Града Дпбпј“ бр. 9/12), Скупщтина
Града Дпбпј је на сједници пдржанпј
24.
пктпбра 2013. гпдине, дпнијела

ПДЛУКУ
П УСВАЈАОУ ИЗМЈЕНE И ДППУНE ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА „ЦЕНТАР“ ДПБПЈ,
БЛПК 9.
Члан1.
Усваја се измјенa и дппунa дијела
Регулаципнпг плана „Центар“ Дпбпј, блпк 9. (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
Елабпрат Плана састпји се пд текстуалнпг и
графишкпг дијела. План садржи:
I. ТЕКСТУАЛНИ ДИП
а. Увпдни дип
б. Анализа и пцјена стаоа
в. Циљеви прпстпрнпг развпја
г. Прпграм(кпнцепт) плана
д. Урбанистичкп технички услпви
II. ГРАФИЧКИ ДИП
А. КАРТЕ СТАОА
1. Ажуриран план парцелације – План
парцелације израђен на ажурнпј гепдетскпј
ппдлпзи,
2. Ппдјела пбухвата плана пп ппстпјећим
катастарским парцелама на зпне пп намјени,
типплпгији изградое врстама и спратнпсти
пбјеката и пп заузетпсти парцела
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3а. Извпд из измјене важећег РП „Центар“
Дпбпј из 2004. гпдине, Намјена ппврщина
3б. Извпд из измјене важећег РП „Центар“
Дпбпј из 2004. гпдине, План тпплификације
4. Карта власнищтва над земљищтем,
5.
Геплпщка
тематска
карта
–
геплпщка,инжиоерскп геплпщка карта (Извпд
из Урбанистишкпг плана и ппдатака из пснпвне
геплпщке карте – лист Дпбпј................1:100.000
Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНПГ РЈЕШЕОА
1. Границе плана пдређене пп ппстпјећим
катастарским шестицама........................Р=1:1000
2. План парцелације и препарцелације (са
аналитишкп – гепдетским елементима за
пренпс плана на терен...........................Р=1:1000
3. План прганизације прпстпра......Р=1:1000
4. План сапбраћаја..........................Р=1:1000
5. План хидрптехнишке инфраструктуре,
.................................................................Р=1:1000
6. План енергетске и телекпмуникаципне
инфраструктуре......................................Р=1:1000
7. План термпенергетске инфраструктуре
.................................................................Р=1:1000
8.
План
уређеоа
зелених
ппврщина................................................Р=1:1000
9. План грађевинских и регулаципних
линија,.....................................................Р=1:1000
Члан 3.
Елабпрат Плана, израдип је „Дпбпјинвест“
а.д. Дпбпј, у јулу 2013. гпдине, и шини саставни
дип пве пдлуке.
Елабпрат из претхпднпг става пвпг шлана
налази се у прилпгу Пдлуке из шлана 1.
Члан 4.
План
је
пснпва
за
парцелацију
грађевинскпг земљищта пп прпписима п
уређеоу прпстпра и грађеоу.
Члан 5.
План се излаже на стални јавни увид кпд
пргана управе надлежнпг за ппслпве
прпстпрнпг уређеоа.
Члан 6.
П прпвпђеоу пве пдлуке стараће се прган
из шлана 5. пве пдлуке.
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Члан 7.

Члан 3.

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

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

Члан 8.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-366/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

221.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Сл. Гласник РС“ брпј: 101/04,
42/05 и 118/05), шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Сл. Гласник града Дпбпј“ брпј: 09/12), Пдлуке
п пренпсу права кприщтеоа на ппкретнпј
впјнпј импвини брпј: 04/1-012-2-1681/11 пд
21.07.2011. гпдине и Пдлуке п дппуни пдлуке п
пренпсу права кприщтеоа на ппкретнпј впјнпј
импвини
брпј:
04/1-012-2-729/12
пд
29.03.2012. гпдине Скупщтина града Дпбпј, на
сједници пдржанпј дана 24. пктпбра 2013.
гпдине дпнијела је:

ПДЛУКУ
П ПРЕНПСУ ПРАВА КПРИШТЕОА НА
ППКРЕТНПЈ ВПЈНПЈ ИМПВИНИ
Члан 1.
Пренпси се правп кприщтеоа на дијелу
ппкретне впјне импвине са града Дпбпј на
„ПРПГРЕС“ а.д. Дпбпј, без накнаде.
Пренесена импвина из става 1. пвпг шлана
пбухвата импвину лпцирану у Баоа Луци и
евидентирану у Списку средстава ппкретне
впјне импвине за ппщтину Дпбпј ппд редним
брпјевима: 79, а щтп у нарави шини аутпмпбил
ФАП 1314 (4 кпмада); 80, а щтп у нарави шини
бущаш Кпбра (1 кпмад) и 81, а щтп у нарави
шини ппкретна радипница (1 кпмад).
Члан 2.
Град Дпбпј ће ппкретну впјну импвину из
шлана 1. пве пдлуке уступити на трајнп
кприщтеое у распплпживпј кплишини, а према
захтјеву „ПРПГРЕС“ а.д. Дпбпј.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-363/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

222.
На пснпву шлана 16. и 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник РС“ брпј:
68/07 и 109/12), шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј: 9/12),
шлана 10. Пдлуке п утврђиваоу критеријума за
избпр и именпваоа прганау устанпвама шији је
псниваш Скупщтина ппщтине Дпбпј („Службени
гласник ппщтине Дпбпј, брпј: 6/04) и шлана
151. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј: 2/13),
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј
дана 24. пктпбра 2013 гпдине дпнијела је

ПДЛУКУ
П РАСПИСИВАОУ ЈАВНПГ КПНКУРСА ЗА
ИЗБПР ДИРЕКТПРА И ЧЛАНПВА УПРАВНПГ
ПДБПРА
Члан 1.
Дпнпси се пдлука п расписиваоу јавнпг
кпнкурса за избпр директпра
и шланпва
Управнпг пдбпра у јавним устанпвама шији је
псниваш Скупщтина града Дпбпј:
- Центар за културу и пбразпваое
- Центар за спцијални рад
- ЈЗУ Апптека „ Јпван Јпванпвић
Змај“ Дпбпј
- ЈЗУ „ Дпм здравља“ Дпбпј
- ЈУ Дјешије пбданищте „ Мајка
Југпвића“
- ЈУ „ Сппртскп рекреаципни центар
Преслица“ Дпбпј
- Туристишке прганизација града
Дпбпј
Члан 2.
Јавни кпнкурс за избпр директпра и
шланпва Управнпг пдбпра у јавним устанпвама
шији је псниваш Скупщтина града Дпбпј ,
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пбјавиће се у дневнпм листу „ Глас Српске “ и
у Службенпм гласнику Републике Српске.
Члан 3.
За спрпвпђеое ппступка на пснпву јавнпг
кпнкурса те сашиоаваое писмене преппруке
кандидата за именпваое задужена је Кпмисија
за избпр директпра и шланпва управних
пдбпра у устанпвама шији је псниваш град
Дпбпј.
Члан 4.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-359/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

223.
На пснпву шлана 30. и шлана 108. став 2.
Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени
гласник Републике Српске“ брпј 101/04, 42/05,
118/05), шлана 53б Избпрнпг закпна Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“
брпј 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12), ташке
3. Упутства п прганизпваоу и спрпвпђеоу
избпра за шланпве Савјета мјесне заједнице
(„Службени гласник Републике Српске“ брпј
122/12 и 31/13) и шлана 101. Статута Града
Дпбпј („Службени гласник Града Дпбпј брпј
9/12), Скупщтина Града Дпбпј на сједници
пдржанпј 24. пктпбра 2013. гпдине, д п н п с и

ПДЛУКУ
П РАСПИСИВАОУ ИЗБПРА ЗА ЧЛАНПВЕ
САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 1.
Расписују се избпри за шланпве Савјета
мјесних заједница у свим мјесним заједницама
на ппдрушју града Дпбпј.
Избпри из става 1. пвпг шлана пдржаће се
30. 03. 2014. гпдине у времену пд 09.00 дп
16.00 шаспва.
Члан 2.
Избпри за шланпве Савјета мјесних
заједница спрпвпде се у складу са пдредбама
Избпрнпг закпна Републике Српске („Службени
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гласник Републике Српске“ брпј 34/02, 35/03,
24/04, 19/05 и 24/12), Закпна п равнпправнпсти
пплпва у Бпсни и Херцегпвини („Службени
гласник Бпсне и Херцегпвине брпј 32/10),
Упутства п прганизпваоу и спрпвпђеоу избпра
за шланпве Савјета мјесне заједнице
(„Службени гласник Републике Српске брпј
122/12 и 31/13), Статута Града Дпбпј
(Службени гласник Града Дпбпј брпј 9/12) и
пвпм Пдлукпм.
Мандат нпвпизабраних шланпва Савјета
мјесних заједница траје 4 гпдине, пднпснп дп
пдржаваоа нпвих лпкалних избпра.
Члан 3.
Градска Избпрна кпмисија ће, накпн
спрпвпђеоа избпра за шланпве Савјета мјесних
заједница, ппднијети извјещтај Скупщтини
Града Дпбпј.
Члан 4.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-356/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

224.
На пснпву шлана 33. и 69. Статута града
Дпбпј («Службени гласник града Дпбпј», брпј
9/12) , шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј («Службени гласник града Дпбпј»,
брпј 2/13),
Скупщтина града
Дпбпј, на
сједници пд 24. пктпбра 2013. гпдине, д п н п
си

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Прпграм пдржаваоа, санације
и рекпнструкције впдппривредних пбјаката и
впдптпка у 2013. гпдини.
2. Саставни дип закљушка шини Прпграм
пдржаваоа, санације и рекпнструкције
впдппривредних пбјаката и впдптпка у 2013.
гпдини.
3. Пвај закљушак биће пбјављен
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.

у
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-346/13.
Дпбпј, 24.10.2013.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

225.
На пснпву шлана 14. и 26. 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 24. пктпбра 2013. гпдине дпнијела је:

ПРПГРАМ
ПДРЖАВАОА, САНАЦИЈЕ И
РЕКПНСТРУКЦИЈЕ ВПДППРИВРЕДНИХ
ПБЈЕКАТА И ВПДПТПКА У 2013. ГПДИНИ
I. УВПДНЕ НАППМЕНЕ
Пдјељеое за привредуи друщтвене
дјелатнпсти, према Прпграму рада Скупщтине
Града и Прпграму рада Пдјељеоа, има задатак
да припреми План за пдржаваое санацију,
рекпнструкцију впдппривредних пбјеката и
впдптпка за ппдрушје Града Дпбпј.
Пвим Планпм утврђују се ппслпви и задаци
у пбласти впдппривреде, кпји ће се
реализпвати у 2013. гпдини.
Ппслпви
и
задаци
из
пбласти
впдппривреде на реализацији – примјени
Закпна п впдама Републике Српске, утврђених
права и дужнпсти:
- Задаци на припреми, усклађиваоу,
дпнпщеоу и праћеоу реализације
средопрпшних
и
гпдищоих
Планпва, кпјима се пстварује
пплитика Скупщтине Града Дпбпја
у пбласти впдппривреде.
- Задаци
на
пбезбјеђиваоу
средстава и других услпва за
изградоу, пдржаваое и ппгпн
пснпвних и других впдппривредних
пбјеката.
- Задаци
на
пбезбјеђиваоу
материјалних и других услпва за
защтиту пд щтетних дејстава впде,
кприщтеоа и защтите впда кап и
унапређеоа режима впда.

-

Задаци
на
сарадои
са
Републишкпм дирекцијпм за впде,
регипналним
и
градским
впдппривредним
прганима
и
прганизацијама а ппсебнп са
впдппривредним
службама
сусједних
Ппщтина
у
циљу
рјещаваоа заједнишких пптреба и
впдппривредних прпблема.
Заврщаваое
других ппслпва и
задатака
впдппривредне
дјелатнпсти утврђени ставпвима и
закљушцима Градпнашелника и
Скупщтине Града Дпбпј.

Имајући у видуда су впде дпбрп пд ппщтег
интереса и да се кпристе за задпвпљаваое
ппщтих
и
ппјединсшних
пптреба,
впдппривредна пбласт је дјелатнпст пд
ппсебнпг јавнпг интереса кпја се пднпси на:
кприщтеое впда, оену намјену, ппдјелу и
нашин упптребе, уређеоу впда и услађиваоу
пднпса у кприщтеоу и упптреби впда, кап и
защтитне мјере пд щтетнпг и разпрнпг утицаја
впда и защтите пд загађиваоа на ппдрушју
слива или дијелу слива впдптпка.
На пснпву наведенпг, впдппривредна
дјелатнпст пбухвата:
1. уређеое впда,
2. упптреба и кприщтеое впда,
3. зщтита впда,
4. снабдијеваое впдпм,
5. хидрпмелипрација,
6. защтита пд впда,
7. защтита пд ерпзије и уређеое бујица,
8. управљаое, пдржаваое, прпјектпваое и
планираое, истрага и псматраое у пбласти
впдппривреде.
За уреднп финансирое впдппривредне
дјелатнпсти
пптребнп
је
пбезбиједити
финансиска средства, ппвпдпм шега је Град
Дпбпј и дп сада ппсвећивап ппсебну пажоу у
складу са распплпживим средствима градскпг
бучета.
II
ФИНАНСИРАОЕ
ВПДППРИВРЕДНЕ
ДЈЕЛАТНПСТИ
У складу са шланпм 188. Закпна п впдама
(Сл. Гл. РС 50/06), средства за финансираое
впдппривредне дјелатнпсти пбезбјеђују се из:
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1. ппсебних впдних накнада,
2. прихпда пд закупа јавнпг дпбра,
3. ппщтег дијела бучета Републике Српске
и јединица лпкалне сампуправе,
4. дпнација и псталих средстава.
Приступ
рјещаваоу
впдппривредне
прпблематике на ппдрушју Града Дпбпј, треба
сагледавати у пквиру тренутнпг стаоа
изналазећи мпгуће извпре финансираоа за
најнеппхпдније впдппривредне пбјекте и
впдптпкпве на ппдрушју Града Дпбпј.
У 2013. гпдини ће се радити на припреми
за израду впдппривредне пснпве Града Дпбпј,
шиме би се пбезбиједила кпнцепција
рјещаваоа уређеоа бујица, те израду
прпјектне дпкументације за уређеое кприта
ријека и пптпка на ппдрушију Града Дпбпј.
III ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
Пдлукпм п бучету за 2013. гпдину,
планирана средства за пдржаваое впдптпкпва
су 160.000КМ, дпк за санацију и пдржаваое
впдппривредних пбјеката и впдптпка изнпси
50.000КМ.
Укупна планирани изнпс бучетских
средства изнпси 210.000КМ.
IV ПЛАН УТРПШКА СРЕДСТАВА
Планирана средства за впдппривредне
дјелатнпсти у 2013. Гпдини предвиђена су за
финансираое впдппривредних пбјеката, а
пднпси се на:
Табела1.
Ред. ПЛАН УТРПШКА СРЕСТАВА И З Н П С
Бр.
1.
Инвестиципна изградоа 100.000КМ
впдпвпдних пбјеката
2.
Текуће
пдржаваое 10.000КМ
изграђених
впдппривредних пбјеката
3.
Израда
инвестиципнп 10.000КМ
технишке дпкументације
(прпјекти)
4.
Санација впдпвпдних и 10.000КМ
канализаципних система
5.
Средства за шищћеое и 80.000КМ
уређеое впдптпкпва
УКУПНП:
210.000КМ
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У тпку 2013. гпдине требалп би у складу са
финансиским
мпгућнпстима
изврщити
шищћеое и санацију неких пд најугрпженијих
впдптпкпва наведених у табели 2.
Табела 2.
Ред. ППТРЕБНИ РАДПВИ НА ПБЈЕКТУ Бр. ВПДПТПКУ
2. Одржавање колектора оборинске
канализације;
3. Одржавање канала на ушћу Усора
(одбрамбени канал од оборинских вода);
4. Одржавање Орашког потока у Добоју;
5. Одржавање потока „Краљевац“ у
Барама;
6. Чишћење канала у пољу Костајница;
7. Одржавање канала у Текућичком пољу;
8. Одржавање ријеке Глоговице у
Подновљу;
9. Одржавање канала у Кожухама;
10. Одржавање канала у Осјечанском пољу;
11. Одржавање ријеке Руданка у В.
Буковици;
12. Одржавање канала у Которском пољу;
13. Одржавање канала у Божинцима
Доњим;
14. Одржавање канала у Палежници Горњој;
16. Одржавање корита и чишћење спруда
ријеке Лукавица;
17. Одржавање корита потока Љутеш у
Мајевцу;
18. Одржавање корита ријеке Грапске од
жељ. Моста до ушћа са Лукавицом;
20. Одржавање корита ријеке Пакленице у
Пакленици;
21. Одржавање потока Чапља у Буковцу –
Шешлије;
22. Одржавање потока Сјеменовац у М.
Буковици;
23. Одржавање потока Остружња у дијелу
Станара и Љеба;
24. Одржавање потока Матаре у Б.
Чивчијама, Кладарима и Трњачанима;
25. Санација корита Укрине у Брестову;
26. Одржавање одводног канала на
Чаршији (поред зелене пијаце)
Наведени впдптпци, акп правилнп не
функципнищу у свпм сливу мпгу нанијети
непрпцјеоиве щтете у слушају пбилнијх
падавина и ппјаве пбпринских впда.
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У сарадои са републишкпм Дирекцијпм за
впде, у пвпј гпдини у пквиру финансиских
мпгућнпсти треба радити на нај угрпженијим
пбјектима напријед наведеним, за кпје ппстпји
урађена прпјектна дпкументација а приступит
ће се изради снаципних впдппривредних
прпјеката кпји ће се извпдити у нареднпм
перипду.
Градпнашелник ће дпнијети Пдлуку или
пперативни план п припритетима пдржаваоа,
санације и рекпнструкције впдппривреднпх
пбјеката и впдптпка на ппдршју Града Дпбпј, за
изнпс нпвшаних средстава превиђених пвим
Планпм. Такпђе, Градпнашелник ће у свпјим
редпвним извјещтајима уппзнати пдбпрнике
Града Дпбпј п предузетим активнпстима
везаним за лпкалну впдппривреду.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-346-1/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

226.
На пснпву шлана 33. и 69. Статута града
Дпбпј («Службени гласник града Дпбпј», брпј
9/12) , шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј («Службени гласник града Дпбпј»,
брпј 2/13),
Скупщтина града
Дпбпј, на
сједници пд 24. пктпбра 2013. гпдине, д п н п
си

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Прпграм кприщтеоа средстава
пстварених
пд
накнаде
пп
пснпву
експлпатације минералних сирпвина у 2013.
гпдини.
2. Саставни дип закљушка шини Прпграм
кприщтеоа средстава пстварених пд накнаде
пп пснпву експлпатације минералних сирпвина
у 2013. гпдини.
3. Пвај закљушак биће пбјављен
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-347/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.
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227.
На пснпву шлана 32. Закпна п кпнцесијама
(„Службени гласник РС“, брпј: 59/13) и шлана
14. и 26. 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
24. пктпбра 2013. гпдине дпнијела је:

ПРПГРАМ
КПРИШТЕОА СРЕДСТАВА ПСТВАРЕНИХ ПД
НАКНАДЕ ПП ПСНПВУ ЕКСПЛПАТАЦИЈЕ
МИНЕРАЛНИХ СИРПВИНА У 2013. ГПДИНИ
УВПД
Експлпатација минералних сирпвина ппд
кпјим се ппдразумијевају (све врсте угља,
угљпвпдпници у тешнпм и гаспвитпм стаоу –
нафта, гас и пстали прирпдни гаспви,
радипактивне минералне сирпвине, металишне
минералне сирпвине и оихпва упптребљива
једиоеоа, неметалишне минералне сирпвине
за дпбијаое грађевинскпг материјала, све
врсте спли и сплних впда, ппдземне впде:
минералне, термпминералне и гаспви кпји се
са оима јављају, технпгене минералне
сирпвине) су дпбра пд ппщтег интереса и за
шије се кприщтеое плаћа накнада у складу са
Закпнпм п кпнцесијама.
Пбзирпм да су дпбра пд ппщтег интереса
ппсвећује им се ппсебна пажоа у циљу
раципналне и екпнпмишне експлпатације и у
складу с тим намјенскпг кприщтеоа
прикупљених средстава.
НАКНАДА ПП ПСНПВУ ЕКСПЛПАТАЦИЈЕ
МИНЕРАЛНИХ СИРПВИНА
Висина
накнаде
за
кприщтеое
минералних сирпвима пдређује се угпвпрпм п
кпнцесији.
Пп пснпву гпре набрпјаних минералних
сирпвина пднпснп оихпвпм експлпатацијпм
плаћа се кпнцесипна накнада и изражава се
прпцентуалнп у пднпсу на гпдищои прихпд
пстварен
пд
пбављаоа
кпнцесипне
дјелатнпсти (шлан 29. Закпна п кпнцесијама,
„Службени гласник РС“, брпј: 59/13).
Средства пстварена пд накнаде пп пснпву
експлпатације
минералних
сирпвина
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представљају прихпд бучета Републике Српске
пднпснп бучета јединице лпкалне сампуправе
и дијели се између бучета Републике Српске и
јединице лпкалне сампуправе у сразмјеру 30 :
70 за развијене јединице лпкалне сампуправе
(шлан 32. Закпна п кпнцесијама „Службени
гласник Републике Српске“, брпј: 59/13).
ЗАКПНСКА МПГУЋНПСТ КПРИШТЕОА
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПД НАКНАДА ПП
ПСНПВУ
ЕКСППЛАТАЦИЈЕ
МИНЕРАЛНИХ
СИРПВИНА
У складу са шланпм 32. Закпна п
кпнцесијама средства прикупљена пп пснпву
накнаде
за
експлпатацију
минералних
сирпвина шине прихпд бучета и кпристе се
намјенски за инвестиципнп-развпјне прпјекте
и тп:
- изградоу
и
рекпнструкцију
примарних
инфраструктурних
пбјеката (впдпвпди, канализација,
тпплпвпди, лпкални путеви и др.)
- нпве привредне капацитете кпји су
у функцији привреднпг развпја и
заппщљаваоа и
- защтиту
живптне
средине
(екплпгија).
Намјенска средства јединица лпкалне
сампуправе кпристи у складу са гпдищоим
планпм утрпщка средстава пд кпнцесипне
накнаде, кпји усваја Скупщтина града за
наредну гпдину.
ПЛАН
КПРИШТЕОА
(УТРПШКА)
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПД НАКНАДА ПП
ПСНПВУ
ЕКСПЛПАТАЦИЈЕ
МИНЕРАЛНИХ
СИРПВИНА
Прихпди
прикупљени
пп
пснпву
експлпатације минералних сирпвина у тпку
2013. гпдине планирани су у изнпсу пд
1.200.000,00 КМ и намјенски ће се кпристити за
финансираое слиједећих активнпсти:
1. Изградоа и рекпнструкција примарних
инфраструктурних пбјеката................800.000,00
пд шега:
изградоа лпкалних путева..........500.000,00
изградоа
впдпвпда
и
канализације....................................................300.000,00
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2. Средства намијеоена за финансираое
нпвих привредних капацитета кпји су у
функцији привреднпг развпја и заппщљаваоа......................................................200.000,00
3. Средства намијеоена за финансираое
израде елабпрата, студија и финансираое
прпјеката у пбласти екплпгије дефинисаних
Стратещким планпм интегрисанпг лпкалнпг
развпја..................................................200.000,00
У К У П Н П :................................1.200.000,00
Скупщтина
града
Дпбпј
пвлащћује
Градпнашелника града Дпбпј да мпже
нереализпвана
средства
предвиђена
пдређеним ставкама Прпграма усмјерити на
друге ставке из Прпграма.
Припритет кпд изградое и рекпнструкције
примарних инфраструктурних пбјеката мпгу
имати лпкалитети на ппдрушју града Дпбпј гдје
се врщи експлпарација минералних сирпвина.
КПНТРПЛА УТРПШКА СРЕДСТАВА
Прихпди
прикупљени
пп
пснпву
експлпатације
минералних
сирпвина
намјенски ће се кпристити за финансираое
активнпсти кпје су предвиђене Закпнпм п
кпнцесијама (шлан 32. Закпна п кпнцесијама) и
Прпгрампм п кприщтеоу средстава пстварених
пд накнада пп пснпву експлпатације
минералних сирпвина у 2013. гпдини.
Надзпр и кппрдинацију над спрпвпђеоем
пвпг Прпграма и намјенским трпщеоем
средстава пд накнада пп пснпву експлпатације
минералних сирпвина врщиће Министарствп
индустрије,
енергетипке
и
рударства
Републике Српске и надлежнп ппщтинскп
пдјељеое Административне службе Града
Дпбпј.
Пвај Прпграм ће се пбјавити у Службенпм
гласнику града Дпбпј.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-347-1/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.
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228.
На пснпву шлана 33. и 69. Статута града
Дпбпј («Службени гласник града Дпбпј», брпј
9/12) , шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј («Службени гласник града Дпбпј»,
брпј 2/13),
Скупщтина града
Дпбпј, на
сједници пд 24. пктпбра 2013. гпдине, д п н п
си

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Прпграм кприщтеоа средстава
за унапређеое ппљппривредне прпизвпдое
на ппдрушју града Дпбпј за 2013. гпдину.
2. Саставни дип закљушка шини Прпграм
кприщтеоа
средстава
за
унапређеое
ппљппривредне прпизвпдое на ппдрушју
града Дпбпј за 2013. гпдину.
3. Пвај закљушак биће пбјављен
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-348/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

229.
На пснпву шлана 14. и 26. 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 24. пктпбра 2013. гпдине дпнијела је:

ПРПГРАМ
КПРИШТЕОА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕОЕ
ППЉППРИВРЕДНЕ ПРПИЗВПДОЕ НА
ППДРУЧЈУ ГРАДА ДПБПЈ ЗА 2013. ГПДИНУ
1. УВПД
Прпгрампм кприщтеоа средстава за
унапређеое ппљппривредне прпизвпдое се
жели ппстићи стабилан раст и развпј
ппљппривредне прпизвпдое уз прпизвпднп и
технплпщкп
преструктуираое,
ппвећаое
прпдуктивнпсти и ствараое сирпвинске пснпве
за прехрамбену индустрију. Град Дпбпј се
усвајаоем Стратегије интегрисанпг развпја у
перипду 2011-2020. г. ппредијелила за
кпнтинуирану
ппдрщку
развпју
ппљппривредне прпизвпдое и ппбпљщаоу
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живпта у руралним срединама щтп је
наглащенп у пвпм Прпграму.
У циљу унапређеоа ппљппривредне
прпизвпдое, Град Дпбпј и у 2013. гпдини, у
границама свпјих мпгућнпсти, ппспјещује
прпизвпдоу и мпдернизпваое ппљппривреде
нпвшаним ппдстицајима пбезбијеђеним из
бучетских средстава.
Средства за унапређеое ппљппривредне
прпизвпдое пбезбијеђена су бучетпм за 2013.
гпдину у висини пд 100.000,00 КМ и тп:
- Впћарствп...............................25.000,00 КМ
- Ппвртларствп.........................15.000,00 КМ
- Стпшарствп..............................20.000,00 КМ
- Пшеларствп.............................10.000,00 КМ
Сппнзпрствп
манифестација
кпје
прпмпвищу
ппљппривредну
прпизвпдоу.....................................................5.000,00 КМ
- Удружеоа ппљппривредних прпизвпђаша....................................................5.000,00 КМ
- Едукација..................................5.000,00 КМ
- Ппсјете сајмпвима, излпжбама и узпрним
имаоима...........................................5.000,00 КМ
Ппдрщка
младим
ппљппривредницима.............................................5.000,00 КМ
- Интервенције за ванредне пптребе у
ппљппривреди (щтете пд дивљаши, клизищта и
сл.).......................................................5.000,00КМ
Прпграм
кприщтеоа
средстава
за
унапређеое ппљппривредне прпизвпдое
ппдразумијева једнпкратне или двпкратне
исплате за ппдизаое дугпгпдищоих засада
впћа, стимулисаое биљне прпизвпдое путем
плаћаоа
пп
засијаним
ппврщинама,
ппдстицаје за стпшарствп, ппдрщку раду
Удружеоа
ппљппривредника,
младих
ппљппривредника и псталп.
2. ППШТИ УСЛПВИ
Накпн усвајаоа Прпграма кприщтеоа
средстава за унапређеое ппљппривредне
прпизвпдое (у даљем тексту Прпграм
ппдстицаја) Пдјељеое за пoљппривреду ће
путем средстава јавнпг инфпрмисаоа и
израдпм
летака
пбавијестити
ппљппривреднике п ппдстицајним мјерама,
кап и п критеријима кпји мпрају бити
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испуоени да би ппдстицајна средства била
пдпбрена.
Правп
на
дпбијаое
ппдстицајних
средстава, у складу са Прпгрампм, пстварују
сва ппљппривредна дпмаћинства уписана у
Регистар ппљппривредних газдинстава, кпја
благпвременп ппднесу захтјев за ппдстицаје и
испуне критерије из Прпграма ппдстицаја за
прпизвпдоу кпја је пстварена на ппдрушју
Града Дпбпј, (утврђује се записникпм Кпмисије
за ппдстицаје).

стаоа на терену и увидпм у дпкументацију п
шему ће састављати записнике.
На пснпву сашиоених записника, из кпјих
мпра бити видљивп да ли су испуоени сви
пптребни критерији, дпнпсе се предлпзи
закљушака п исплати ппдстицајних средстава и
дпстављају Градпнашелнику.

Правп на ппдстицајна средства у складу са
пвим Прпгрампм немају кприсници, пднпснп
ппљппривредна дпмаћинства :

У слушају да предвиђени изнпс не буде
дпвпљан за пптребе исказане захтјевима
Кпмисија ће на пснпву критеријума утврдити
ранг листу ппднпсипца захтјева.
Исплата ппдстицајних средстава ће се за
физишка лица врщити на текући рашун, дп
утрпщка распплпживих средстава. Кпнтрплу
утрпщка пдпбрених средстава и прпцјену
резултата кпнтуинуиранп ће врщити Пдјељеое
за ппљппривреду.
Максималан изнпс ппдстицаја кпји мпже
дпбити један ппднпсипц захтјева у тпку једне
гпдине, пп пснпву једнпг или вище видпва
ппдстицаја заједнп је 1.500,00 КМ.
Кприсници средстава су дужни намјенски
кпристити ппдстицајна средства, а надзпр над
намјенским кприщтеоем ппдстицаја врщи
градски ппљппривредни инспектпр.

- кпји нису уплатили накнаду за
прптивградну защтиту ЈП „Прптивградна
превентива РС“ а.д. Градищка, у изнпсу пд 1,50
КМ пп хектару пбрадивпг земљищта уписанпг у
РБПГ,
- кпји незакпнитп кпристе ппљппривреднп
земљищте кпје је дпдијељенп кприсницима пп
пснпву угпвпра п кпнцесији или закупу и лица
кпја пметају или избјегавају увпђеое у ппсјед,
а щтп је утврђенп у ппступку инспекцијскпг
надзпра и сашиоен записник.
Ппднпщеое захтјева ће се врщити у
надлежнпм пргану административне службе
Града Дпбпј, гдје ће ппднпсипци захтјева
пппунити пријавни лист у кпме ће бити ташнп
назнашене врсте прпизвпдое за кпје се
ппднпси захтјев уз кпји ће прилагати и пстале
дпкументе наведене у Прпграму ппдстицаја за
сваку прпизвпдоу ппсебнп.
У слушајевима у кпјима захтјев за дпбијаое
ппдстицајних средстава није ппзитивнп
ријещен, ппнпвнп ппднесен захтјев за исту
ппљппривредну прпизвпдоу неће бити
разматран пд стране Кпмисије за ппдстицаје.
Рпкпви за ппднпщеое захтјева су
назнашени за сваку врсту ппљппривредне
прпизвпдое ппсебнп, псим у слушају да
ппднесени захтјеви знатнп премащују за пве
сврхе пдпбрена средства, када пдлуку п
крајоем рпку за ппднпщеое захтјева дпнпси
Градпнашелник
на
предлпг
Нашелника
Пдјељеоа за ппљппривреду
Испуоенпст
критерија,
у
свакпм
ппјединашнпм слушају, ће утврдити Кпмисија за
ппдстицаје
именпвана
пд
стране
Градпнашелника, утврђиваоем шиоенишнпг

У слушајевима гдје је записникпм Кпмисије
за ппдстицаје утврђенп да ппднпсипц захтјева
није испунип један или вище критерија тај
захтјев се не разматра.

Пдјељеое за ппљппривреду у сарадои са
Савјетпдавнпм струшнпм службпм ће ппмпћи
ппднпсипцима захтјева пкп активнпсти при
ппднпщеоу захтјева и дати им упутствп п
стандарднпј агрптехници и агрптехнишким
рпкпвима, те дпставити захтјеве Кпмисији за
ппдстицаје за свакпг ппднпсипца захтјева
ппјединашнп.
Исплата нпвшаних средстава ће се врщити
накпн щтп истекну сви рпкпви за ппднпщеое
захтјева какп би мпгли изврщити кпнашан
пбрашун нпвшаних средстава.
Укпликп се предвиђена средства не
искпристе у предвиђенпм изнпсу за неку пд
наведених ставки, иста ће се кпристити за
исплату ставке на кпјпј недпстаје нпвшаних
средстава.
Укпликп збир свих ппзитивнп ријещених
захтјева пређе висину укупнпг нпвшанпг
изнпса, ппдстицаји ће се исплаћивати пп
редпслиједу предаваоа захтјева дп утрпщка
распплпживих средстава.
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3. СТРУКТУРА ППДСТИЦАЈА
Прпграм ппдстицаја за унапређеое
ппљппривредне прпизвпдое пбухвата:

ппдстицаја је дп 01.12.2013.
гпдине.
Висина ппдстицаја изнпси 1,00 КМ пп
једнпј садници.

3.1. ВПЋАРСТВП
Предвиђени
изнпс
за
ппдстицај..........................................25.000,00КМ

Ппдстицаји за впћарствп се пстварују на
пснпву захтјева кпји се ппднпси Кпмисији уз
кпји се прилажу дпкази п ппријеклу саднпг
материјала и тп:

3.1.1. Јабучастп, кпштичавп
впће

и језграстп

Град Дпбпј има ппвпљне агрпклиматске
услпве за прпизвпдоу јабушастпг и кпщтишавпг
впћа, за кпјим ппстпји и велика пптражоа на
лпкалнпм тржищту. Ппдстицаоем садое нпвих
интензивних засада ппдразумијева се увпђеое
бпљих култура, ппстизаое већег принпса,
ефикаснија прпизвпдоа и мпгућнпст пласмана
тржищних вищкпва на страна тржищта.
Критерији
кпје
мпрају
испунити
ппднпсипци захтјева за дпбијаое нпвшане
накнаде на име ппдстицаја за ппдизаое нпвих
впћоака су следећи:
впћоак мпра имати ппврщину
минималнп 0,5 хектара,
- минимални брпј стабала за
кпщтишавп впће пп једнпм ха је 800
стабала пднпснп 400 стабала/0,5
ха,
- минималан брпј стабала за јабуке и
крущке пп једнпм ха је 1.000
стабала, пднпснп 500 стабала/0,5
ха,
- минимални брпј стабала праха пп
једнпм ха је 150 садница, пднпснп
75 стабала /0,5 ха,
- минимални брпј стабала љещника
пп једнпм ха је 500 садница,
пднпснп 250 стабала /0,5 ха.
На минималнпј ппврщини ппдразумијева
-

се:
-

-

-

ппдизаое засада самп једне врсте
впћа при шему се искљушују билп
какве кпмбинације јагпдишастпг,
јабушастпг,
кпщтишавпг или
језграстпг впћа,
садоа се пбавља у складу са
агрптехнишким
рпкпвима
и
стандарднпм агрптехникпм,
рпк за ппднпщеое захтјева за
дпбијаое нпвшане накнаде на име

рашун
пд
регистрпванпг
прпизвпђаша саднпг материјала
или предузећа регистрпванпг за
прпмет саднпг материјала,
- декларацију п квалитету саднпг
материјала издану пд стране
прпизвпђаша саднпг материјала.
- фптпкппија картице текућег/жирп
рашуна.
Акп се садни материјал увпзи из
инпстранства пптребнп је пбезбиједити:
- рашун пд предузећа регистрпванпг
за прпмет саднпг материјала,
- царинску исправу п увезенпм
саднпм материјалу,
- рјещеое или цертификат гранишне
инспекције за защтиту биља и
- декларацију п квалитету саднпг
материјала у мјесту прпизвпдое.
Кпмисија за ппдстицаје ће утврдити
шиоенишнп стаое у смислу ппврщине впћоака,
брпја
садница
кап
и
примјеоених
агрптехнишких мјера.
-

3.1.2. Винпва лпза
Критерији
кпје
мпрају
испунити
ппднпсипци захтјева за дпбијаое нпвшаних
средстава на име ппдстицаја за засниваое
нпвих засада винпве лпзе су следећи:
- минимална велишина парцеле ппд
нпвим засадпм је 0,2 ха,
- минимални
брпј
ппсађених
садница винпве лпзе пд 3.000 дп
4.500 садница пп хектару за стпне
спрте, пднпснп пд 4.000 дп 5.500
садница пп хектару за винске спрте
и да размак између редпва не буде
маои пд 2 метра и већи пд 3
метра, а размак у реду не буде
маои пд 0,7 метра и већи пд 1,5
метра,
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садоа се пбавља у складу са
агрптехнишким
рпкпвима
и
стандарднпм агрптехникпм,
рпк за ппднпщеое захтјева за
дпбијаое нпвшане накнаде на име
ппдстицаја је 31.10.2013. гпдине.

Висина ппдстицаја је 0,7 КМ/калему
винпве лпзе.
Уз захтјев за ппдстицаје ппднпсипц
захтјева ће дпставити:
-

-

-

-

ппсједпвни лист или Пптврду п
упису у регистар ппљппривреднпг
дпмаћинства (АПИФ),
рашун
пд
регистрпванпг
прпизвпђаша саднпг материјала
или предузећа регистрпванпг за
прпмет саднпг материјала,
декларацију п квалитету саднпг
материјала издану пд стране
прпизвпђаша саднпг материјала.
фптпкппија картице текућег/жирп
рашуна .

3.1.3 Јагпдичастп впће
Критерији
кпје
мпрају
испунити
ппднпсипци захтјева за дпбијаое нпвшаних
средстава на име ппдстицаја за засниваое
нпвих засада јагпдишастпг впћа су следећи:
минимална велишина парцеле ппд нпвим
засадпм је 0,1 ха пп впћнпј врсти ппјединашнп,
минимални брпј садница за јагпду
(живића) је 35.000/ха, пднпснп 3.500/01 ха,
минималан брпј садница за купину је
2.000/ха, пднпснп 200/01 ха,
минималан брпј садница за малину је
10.000/ха, пднпснп 1.000/01 ха,
садоа се пбавља у складу са
агрптехнишким рпкпвима и стандарднпм
агрптехникпм,
рпк за ппднпщеое захтјева за дпбијаое
нпвшане накнаде на име ппдстицаја је
31.10.2013. гпдине.
Висина ппдстицаја изнпси 1.500,00 КМ пп
једнпм ха ппврщине.
Уз захтјев за ппдстицаје
захтјева ће дпставити:
-

ппднпсипц

ппсједпвни лист или Пптврда п
упису у регистар ппљппривреднпг
дпмаћинства (АПИФ),
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рашун
пд
регистрпванпг
прпизвпђаша саднпг материјала
или предузећа регистрпванпг за
прпмет саднпг материјала,
- декларацију п квалитету саднпг
материјала издану пд стране
прпизвпђаша саднпг материјала.
- фптпкппија картице текућег/жирп
рашуна.
Нпвшана средства кпја ће се исплаћивати
на име ппдстицаја у впћарству планирана су за
прпљетну и јесеоу садоу 2013. гпдине.
-

ПРПИЗВПДОА ППВРЋА
Предвиђени
изнпс
за
ппдстицај.....................................................15.000,00 КМ
Биљну прпизвпдоу треба развијати у
правцу смаоеоа укупних ппврщина ппд
ратарским културама, ппвећаоа ппврщина ппд
интензивнпм прпизвпдопм ппврћа и впћа, те
ппвећаоа принпса пп јединици капацитета.
3.2.1.
Прпизвпдоа
ппврћа
у
затвпреним прпстприма
Ппдстицаји на нпвпзаснпвану пластенишку
прпизвпдоу
Прпизвпдоа ппврћа пмпгућава релативнп
брз ппврат средстава крпз прпдају на
лпкалним пијацама при шему су пптребе за
ппљппривреднпм механизацијпм мале, а
плпднп брежуљкастп земљищте ппгпдује пвпј
врсти прпизвпдое.
Ппд “Пластеникпм” (у смислу Прпграма
ппдстицаја за унапређеое ппљппривредне
прпизвпдое) се ппдразумијева пбјекат
вищегпдищое намјене пд пластишне фплије
(не виспке тппле леје) димензија не маоих пд
5 м х 20 м х 1,8 м, саграђен пд пластишне или
металне кпнструкције са птвприма за
прпзрашиваое кпји служи за узгпј паприке,
парадајза, краставаца и другпг ппврћа, те
цвијећа.
Ппд “Стакленикпм” (у смислу Прпграма
ппдстицаја за унапређеое ппљппривредне
прпизвпдое) се ппдразумијева пбјекат
вищегпдищое намјене направљен пд стакла
или шврсте пластике минималне дебљине 4
мм, димензија не маоих пд 5 м х 20 м х 1,8 м,
саграђен пд металне кпнструкције са птвприма
за прпзрашиваое кпји служи за узгпј паприке,
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парадајза, краставаца, и другпг ппврћа, те
цвијећа.
Висина ппдстицаја за ппдизаое нпвих
пластеника и стакленика у 2013. гпдини у
пластенику изнпси 1,00 КМ/м², пднпснп 2,00
КМ/м² за заснпвану прпизвпдоу у стакленику.
Критерије
кпје
мпрају
испунити
ппднпсипци захтјева за дпбијаое нпвшаних
средстава на име ппдстицаја за ппдизаое
нпвих пластеника и стакленика у 2013. гпдини
су:
-

-

-

минимална ппврщина пластеника
или стакленика мпра бити најмаое
100 м² ппврщине,
пластеници и стакленици мпрају
бити савременп кпнструисани са
уграђеним
системпм
за
навпдоаваое,
у пластеницима или стакленицима
мпра бити заснпвана прпизвпдоа,
рпк за ппднпщеое захтјева за
дпбијаое нпвшаних средстава на
име ппдстицаја је дп 01.12.2013.
гпдине.

Уз захтјев кприсник прилаже:
- Рашун п набавци материјала и
ппреме,
- Пптврду п упису у регистар
ппљппривреднпг
дпмаћинства
(АПИФ),
- Фптпкппија картице текућег/жирп
рашуна,
- Рашун п набавци сјеменскпг и
саднпг материјала.
Ппсебни критерији :
-

-

-

ппдстицај се мпже пстварити самп
за једну прпизвпдоу ппврћа у тпку
гпдине,
пластеник мпра бити ппдигнут на
властитпм земљищту кприсника,
критериј минималне ппврщине
мпже се испунити сабираоем 2
или вище пбјеката,
у једнпм пластенику (кап цјелини)
мпра бити заснпвана прпизвпдоа
једне врсте ппврћа.

3.2.2. Прпизвпдоа ппврћа на птвпренпм –
оивска прпизвпдоа ппврћа
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Критерији
кпје
мпрају
испунити
ппднпсипци захтјева за дпбијаое нпвшаних
средстава на име ппдстицаја за прпизвпдоу
ппвртларских култура на птвпренпм су:
Прпизвпдоа
краставаца,
паприке,
парадајза минимална ппврщина ппд једнпм
културпм је 0,2 ха..........................1.500,00КМ/ха
Прпизвпдоа псталпг ппврћа (крпмпир,
бундеве)
минимална
ппврщина
0,5
ха....................................................1.000,00КМ/ха
Критерији
кпје
мпрају
испунити
ппднпсипци захтјева за дпбијаое нпвшаних
средстава на име ппдстицаја за прпизвпдоу
ппврћа на птвпренпм су:
-

-

сјетва се пбавља у складу са
агрптехнишким
рпкпвима
и
стандарднпм агрптехникпм,
рпк за ппднпщеое захтјева за
дпбијаое нпвшане накнаде на име
ппдстицаја је дп 31.07.2013.
гпдине.

Уз захтјев кприсник прилаже:
-

-

Пптврда п упису у регистар
ппљппривреднпг
дпмаћинства
(АПИФ),
Рашун п набавци сјеменскпг и
саднпг материјала,
Декларацију п квалитету саднпг
материјала,
Кппија
картице
текућег/жирп
рашуна.

СТПЧАРСТВП
Предвиђени
изнпс
за
ппдстицај......................................................20.000,00КМ
Стпшарствп,
свпјим
прпизвпдним
капацитетима и тржищним мпгућнпстима, има
перспективу да ппстане једна пд пкпсница
ппљппривредне прпизвпдое уппщте, ппгптпву
имајући у виду да за себе веже шитав низ
разлишитих грана прпизвпдое кпје су пп свпјпј
прирпди и функцији или у служби стпшарства
или су пак усмјерени ка пвпј врсти
прпизвпдое. У пбласти стпшарства ппдстицаће
се властити узгпј квалитетних женских
приплпдних грла у циљу унапређеоа
стпшарске прпизвпдое.
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3.3.1. Прпизвпдоа и узгпј квалитетне
приплпдне стпке
Ппљппривредни прпизвпђаши кпји су у
2013. гпдини узгајали расплпдну стпку на кпју
се пднпсе нпвшани ппдстицаји предвиђени
Прпгрампм ппдстицаја имају правп на
кприщтеое нпвшаних средстава утврђених
пвим Прпгрампм.
Висина нпвшаних ппдстицаја за стпшарску
прпизвпдоу:
Ппдстицај за узгпј јуница (узгпј на
властитпм имаоу, фенптипска припаднпст
раси,
вјещташки
псјемеоене,
матишна
евиденција са прпизвпдним ппдацима) I
класа..............................................100,00КМ/грлу
Ппдстицај за узгпј квалитетних приплпдних
назимица (узгпј на властитпм имаоу,
фенптипска
припаднпст
раси,
матишна
евиденција) класа.........................50,00 КМ/грлу
Регрес за узгпј квалитетних приплпдних
двизица (пвце кпје се први пут јагое) и јарица
са
пригиналним
маркицама
класа...............................................50,00 КМ/грлу
Матишнп стадп минималнп 25 грла.
Захтјев за кприщтеое ппдстицаја са
навпђеоем брпја узгпјених грла кприсник
средстава ппднпси Кпмисији за ппдстицаје дп
01. децембра 2013. гпдине.
Критерији
кпје
мпрају
испунити
ппднпсипци захтјева за дпбијаое нпвшане
накнаде на име ппдстицаја у стпшарству ће
бити примјеоивани
из критерија за
пствариваое нпвшаних ппдстицаја МПШВ РС,
кпје прпвпди Савјетпдавна служба за селекцију
у стпшарству РС, израђени на бази
распплпживих средстава и снимљенпг стаоа
на терену.
Уз захтјев кприсник прилаже:
- Пптврду п упису у регистар
ппљппривреднпг
дпмаћинства
(АПИФ),
- Пптврду Савјетпдавне струшне
службе за узгпј и селекцију у
стпшарству да грлп пптише из стада
за кпје се впди матишна евиденција
- Пптврда у утврђенпј степнпсти,
- Цертификат п регистрацији имаоа,
- Паспщ за уматишена грла,
- Пптврда надлежне ветеринарске
службе п утврђенпј гравиднпсти,
- Фптпкппију текућег/жирп рашуна.
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ПЧЕЛАРСТВП
Предвиђени
изнпс
за
ппдстицај..........................................10.000,00КМ
3.4.1. Ппдстицај за пшелиоа друщтва
минималан
брпј
кпщница
је
10...............................................8,00 КМ/друщтву
Ппднпсипци захтјева за дпбијаое нпвшане
накнаде за ппдстицаје у пшеларству уз Захтјев
прилажу :
Кппију шланске коижице у једнпм
пд Удружеоа пшелара,
- Пптврду
удружеоа п брпју
пшелиоих друщтава,
- Фптпкппију текућег/жирп рашуна,
- Пшелареое савременим типпм
кпщница.
Рпк за ппднпщеое захтјева је пд 15.08. дп
30.11.2013. гпдине.
-

3.5.
УДРУЖЕОА
ПРПИЗВПЂАЧА

ППЉППРИВРЕДНИХ

Предвиђени
изнпс
за
ппдстицај........................................................5.000,00КМ
Средства за финансираое рада активних
ппљппривредних удружеоа са циљем бпљег
прганизпваоа ппљппривредних прпизвпђаша и
веће инфпрмисанпсти п примјени нпвих
агрптехнишких сазнаоа у ппљппривреди.
Критерији
кпје
мпрају
испунити
ппднпсипци захтјева за дпбијаое нпвшане
накнаде на име ппдстицаја за рад Удружеоа
су:
Да је регистрпванп пп важећим
закпнским прпписима,
- Да пбавља дјелатнпст на ппдрушју
Града Дпбпј,
- Да уз захтјев дпстави извјещтај за
ппсљедоих щест мјесеци рада,
прпграм рада за текућу гпдину и
изјаву пдгпвпрнпг лица п ташнпсти
ппдатака,
- Да средства кпристи у функцији
развпја сампг удружеоа и оегпвих
активнпсти.
Средства за пву намјену ће се исплаћивати
дп висине распплпживих средстава. Висина
ппдстицајних средстава пдређује се на пснпву
-
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мищљеоа Кпмисије и не мпже бити већа пд
1.000,00 КМ пп кприснику у текућпј гпдини.
Захтјев се предаје дп 01.10.2013. гпдине.
3.6.
СРЕДСТВА
ЕДУКАЦИЈЕ

ЗА

СПРПВПЂЕОЕ

Предвиђени
изнпс
за
ппдстицај........................................................5.000,00КМ
Пва средства су намијеоена за едукацију
ппљппривредних прпизвпђаша из разлишитих
пбласти ппљппривредне прпизвпдое у
зимскпм перипду када је најмаои интензитет
ппљппривредних ппслпва.
Eдукације би се врщиле у сарадои са
Савјетпдавнпм струшнпм службпм за пружаое
струшних услуга у ппљппривреди и за узгпј и
селекцију у стпшарству кпје су дужне да
дпставе прпграм едукације са наведеним
темама, мјестима и терминима пдржаваоа
пбуке.
Захтјев се предаје дп 01.12.2013. гпдине.
СРЕДСТВА
ЗА
СППНЗПРИСАОЕ
МАНИФЕСТАЦИЈА КПЈЕ ПРПМПВИШУ ППЉППРИВРЕДНУ ПРПИЗВПДОУ
Предвиђени
изнпс
за
ппдстицај........................................................5.000,00КМ
Пва
средства
су
намијеоена
за
сппнзпрствп манифестација шија је сврха
прпмпвисаое ппљппривредне прпизвпдое
кап щтп је Илиндански сајам, дани ппља и сл.
Захтјев се предаје дп 01.12.2013. гпдине.
ППСЈЕТЕ САЈМПВИМА
Предвиђени
изнпс
за
ппдстицај............................................5.000,00КМ
Ппдстицајна средства су намијеоена
удружеоима ппљппривредних прпизвпђаша
или Пдјељеоу за ппљппривреду за впђеое
активнпсти и прганизпваое ппсјете сајмпвима
и узпрним имаоима. Уз захтјев се ппднпси и
рашун или предрашун п инвестираним
средствима.
Захтјев се предаје дп 01.12.2013. гпдине.
СРЕДСТВА
ПРИВРЕДНИКЕ

ЗА

МЛАДЕ

ППЉП-
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Предвиђени
изнпс
за
ппдстицај........................................................5.000,00КМ
Имајући
у
виду
велику
стппу
незаппсленпсти кпд младе сепске пппулације
неппхпднп
је
ппдржати
ппкретаое
ппљппривредне прпизвпдое, у складу са
утврђенпм тржищнпм пријентацијпм, крпз
набавку пластеника, ппљппривредних мащина
и сл. ппд ппвпљним услпвима.
Критерији
кпје
мпрају
испунити
ппднпсипци захтјева за дпбијаое нпвшане
накнаде на име ппдстицаја за рад младих
ппљппривредника су:
- да је ппљппривреда пснпвна
дјелатнпст,
- да имају пребивалищте на ппдрушју
Града Дпбпј,
- да су млађи пд 30 гпдина.
Уз захтјев за ппдстицаје ппднпсипц
захтјева ће дпставити:
Пптврду п упису у регистар
ппљппривреднпг
дпмаћинства
(АПИФ),
- Рашун п набавци сјеменскпг и
саднпг материјала
- Угпвпр п закупу земљищта укпликп
прпизвпђаш кпристи земљищте ппд
закуп,
- План ппслпвних активнпсти.
Захтјев се предаје дп 01.12.2013. гпдине.
-

3.10. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЗА
ППТРЕБЕ У ППЉППРИВРЕДИ

ВАНРЕДНЕ

Предвиђени
изнпс
за
ппдстицај........................................................5.000,00КМ
Средства предвиђена пвпм ставкпм ће се
кпристити за интервенције кпд ванредних
пптреба у ппљппривреди (велике щтете усљед
елементарних неппгпда, ппжари, щтете пд
дивљаши и других непредвиђених ситуација).
Ппдстицаји ће се пдпбравати на пснпву
захтјева уз кпји се ппднпси:
-

Записник Кпмисије за прпцјену
щтета
или
друге
надлежне
институције
(МУП,
цивилна
защтита, ветеринарска служба).

Захтјев се предаје дп 01.12.2013. гпдине.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-348-1/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

230.
На пснпву шлана 33. и 69. Статута града
Дпбпј («Службени гласник града Дпбпј», брпј
9/12) , шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј («Службени гласник града Дпбпј»,
брпј 2/13),
Скупщтина града
Дпбпј, на
сједници пд 24. пктпбра 2013. гпдине, д п н п
си

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Прпграм кприщтеоа средстава
пд накнаде за претвараое ппљппривреднпг
земљищта у неппљппривредне сврхе на
ппдрушју града Дпбпја за 2013. гпдину.
2. Саставни дип закљушка шини Прпграм
кприщтеоа средстава пд накнаде за
претвараое ппљппривреднпг земљищта у
неппљппривредне сврхе на ппдрушју града
Дпбпја за 2013. гпдину.
3. Пвај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-349/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

231.
На пснпву шлана 14. и 26. 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 24. пктпбра 2013. гпдине дпнијела је:

ПРПГРАМ
КПРИШТЕОА СРЕДСТАВА ПД НАКНАДА ЗА
ПРЕТВАРАОЕ ППЉППРИВРЕДНПГ
ЗЕМЉИШТА У НЕППЉППРИВРЕДНЕ СВРХЕ
НА ППДРУЧЈУ ГРАДА ДПБПЈ ЗА 2013.
ГПДИНУ
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УВПД
Пвај Прпграм је рађен на пснпву шлана 35.
став 2. Закпна п ппљппривреднпм земљищту
(“Службени гласник РС”, брпј: 93/06,86/07,
14/10 и 5/12) .
Циљ дпнпщеоа Прпграма је да се средства
прикупљена пд накнада за кприщтеое
ппљппривреднпг
земљищта
у
неппљппривредне сврхе кпристе благпвременп и
искљушивп за закпнпм предвиђене намјене,
щтп треба да резултира ппбпљщаоем и
трајним шуваоем пбрадивих ппљппривредних
ппврщина, защтитпм земљищта пд нераципналнпг кприщтеоа уз истпвременп
враћаое деградираних земљищта прирпднпј
намјени и предузимаоа мелипративних
захвата ради ппбпљщаоа бпнитетне структуре
земљищта.
Закпнпм п ппљппривреднпм земљищту је
регулисанп да се средства пд накнаде за
претвараое ппљппривреднпг земљищта у
неппљппривредне сврхе усмјеравају 30% у
бучет РС и 70% у бучет ппщтине.
НАМЈЕНА
И
НАЧИН
КПРИШТЕОА
СРЕДСТАВА ПД НАКНАДА ЗА ПРЕТВАРАОЕ
ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У НЕППЉППРИВРЕДНЕ СВРХЕ
Прпграм кприщтеоа средстава пд накнаде
за кприщтеое ппљппривреднпг земљищта у
неппљппривредне сврхе, дпнпси се за сваку
бучетску гпдину и оиме се ближе утврђују
намјене средстава, припритети за оихпвп
кприщтеое, динамика и други критеријуми за
кприщтеое средстава.
Средства пд накнаде за кприщтеое
ппљппривреднпг
земљищта
у
неппљппривредне сврхе биће прикупљена пд:
- индивидуалнпг и државнпг сектпра за
градоу стамбених, гпсппдарских и других
пбјеката на ппљп-привреднпм земљищту,
У тпку 2012. гпдине је пп пснпву накнаде
за кприщтеое ппљппривреднпг земљищта у
неппљппривредне сврхе, прикупљенп укупнп
64.539,00 КМ, пд шега бучету Града припада
45.177,00 КМ.
Схпднп пдредбама шлана 35. став 2. Закпна
п ппљппривреднпм земљищту наведена
средства се кпристе самп за:

Страна 451

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

израду Пснпва защтите, уређеоа и
кприщтеоа
ппљппривреднпг
земљищта,
- псппспбљаваое
и
уређеое
ппљппривредних земљищта кпја су
деградирана, запущтена, кпја су
лпщијег
квалитета
или
су
неплпдна,
- за
ппправку
и
ппбпљщаое
плпднпсти земљищта,
- за спрпвпђеое прптиверпзипних
мјера
или
мелипрације
ппљппривреднпг
земљищта
слабијег квалитета,
- за
спрпвпђеое
ппступка
кпмасације
На пснпву праћеоа динамике наплате
накнаде на гпдищоем нивпу у претхпднпм
перипду и наплаћених средстава пп пснпву
накнаде, планирана средства у бучету за 2013.
гпдину изнпсе 50.000,00 КМ.
Припритет у финансираоу имаће сљедећи
радпви:
- извпђеое
прпјеката
хидрпмелипраципних
радпва,
10.000,00КМ или 20%,
- рекултивација
ппљппривреднпг
земљищта кпје је кприщтенп за
експлпатацију минералних сирпвина, пдлагаое јалпвине, пепела,
щљунка и других птпадних и
щтетних материја, 10.000,00 КМ
или 20%,
- ппбпљщаое квалитета пбрадивпг
ппљппривреднпг
земљищта,
10.000,00 КМ, пднпснп 20%,
- израда пснпва защтите и уређеоа
ппљппривреднпг
земљищта,
10.000,00КМ, пднпснп 20%,
- други ппслпви на защтити и
уређеоу ппљппривреднпг земљищта, 10.000,00 КМ, пднпснп 20%.
Псппспбљаваое деградираних, запущтених, неплпдних и ппљппривредних земљищта
лпщијег квалитета врщит ће се путем
агрпмелипрација,
пднпснп
прпвпђеоем
калцификације и хумизације ппљппривреднпг
земљищта, лпщијег квалитета на пснпву
хемијске анализе таквпг земљищта и
преппруке пд стране надлежне институције п
нашину упптребе и кплишине крешнпг
материјала пп јединици мјере: тпна или м³/ха.
-
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Дпдјела средстава пд накнаде за
кприщтеое ппљппривреднпг земљищта у
неппљппривредне сврхе врщит ће се на пснпву
кпнкурса пбјављенпг у средствима јавнпг
инфпрмисаоа, а Скупщтина Града пвлащћује
Градпнашелника
да
мпже
изабрати
припритете.
Правп ушещћа на кпнкурсу из претхпдне
ташке имају Земљпраднишке задруге, мјесне
заједнице,
удружеоа
ппљппривредних
прпизвпђаша и индивидуални ппљппривредни
прпизвпђаши са сједищтем пднпснп мјестпм
бправка на ппдрушју Града Дпбпј, за
ппљппривредна земљищта кпја се налазе на
ппдрушју Града Дпбпј.
Минимална ппврщина ппљппривреднпг
земљищта кпје се мпра пбухватити пвим
мјерама је 1ха, а максимална ппврщина
ппљппривреднпг земљищта кпје се мпже
пријавити изнпси 5ха.
За кприщтеое пвих средстава кприсници
су дужни, уз захтјев за дпдјелу средстава,
прилпжити:
-

-

-

план ппслпвних активнпсти кпји
треба да садржи предрашун
радпва, ефекте кпји се пшекују и
рпкпве за заврщетак радпва,
дпказ п изврщенпј анализи
ппљппривреднпг земљищта издат
пд стране надлежне институције,
кап и рашун п набавци крешнпг
материјала, у кпји мпгу бити
урашунати и трпщкпви превпза.

За хидрпмелипраципне радпве треба
дпставити план ппслпвних активнпсти, прпјекат
извпђеоа мелипрацијских радпва, рашуне п
набавци репрпматеријала и изведеним
радпвима.
Расписиваое кпнкурса и дпдјелу средстава
из пвпг Прпграма врщиће Градпнашелник
Града Дпбпј, а административнп-технишке
ппслпве у вези са реализацијпм прпграма
пбављат ће Пдјељеое за ппљппривреду.
Дпдјељиваое средстава пп пвпм Прпграму
врщиће се без пбавезе враћаоа дпдијељених
средстава.
У слушају ненамјенскпг трпщеоа средстава
пп пвпм Прпграму, кприсник је дужан иста
вратити уз наплату важеће банкарске камате, а
щтп ће бити регулисанп угпвпрпм кпји ће
закљушити Град Дпбпј и кприсник средстава.
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Извјещтај п реализацији пвпг прпграма
дпставиће се Скупщтини Града Дпбпј у првпм
кварталу наредне гпдине.
Кпнтрплу и надзпр над изврщаваоем и
реализацијпм пдредби пвпг Прпграма ппред
Пдјељеоа за ппљппривреду врщиће пргани
градске управе надлежни за ппслпве
финансија и ппљппривредне инспекције.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-349-1/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

232.
На пснпву шлана 33. и 69. Статута града
Дпбпј («Службени гласник града Дпбпј», брпј
9/12) , шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј («Службени гласник града Дпбпј»,
брпј 2/13),
Скупщтина града
Дпбпј, на
сједници пд 24. пктпбра 2013. гпдине, д п н п с
и
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УВПД
Шуме и щумскп земљищте су прирпдна
дпбра пд ппщтег интереса и уживају ппсебну
бригу и защтиту Републике Српске. Шума је
слпжена
заједница
или
бипгепценпза
(екпсистем) щумскпг дрвећа и щумскпг
земљищта кпје утише једнп на другп, кап и на
средину у кпјпј се налазе.
Шумама и щумским земљищтем газдује се
у складу са критеријумима и принципима
пдрживпг газдпваоа.
Критеријуми за пдрживп газдпваое
щумпм су: пдржаваое и ппбпљщаое щумских
екпсистема и оихпв дппринпс глпбалнпм
циклусу угљеника, пдржаваое здравља и
виталнпсти щумскпг екпсистема, пдржаваое и
ппдстицаое прпизвпдних функција щуме,
пдржаваое, шуваое и ппбпљщаое биплпщке
разнпврснпсти
у
щумскпм екпсистему,
пдржаваое и ппбпљщаое защтитних функција
у управљаоу щумпм (ппсебнп земљищта и
впда) и пдржаваоу других спцијалнпекпнпмских функција и услпва.

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Прпграм кприщтеоа прихпда
пд ппсебних намјена за щуме у 2013. гпдини.
2. Саставни дип закљушка шини Прпграм
кприщтеоа прихпда пд ппсебних намјена за
щуме у 2013. гпдини.
3. Пвај закљушак биће пбјављен
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-350/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

233.
На пснпву шлана 14. и 26. 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 24. пктпбра 2013. гпдине дпнијела је:

ПРПГРАМ
КПРИШТЕОА ПРИХПДА ПД ППСЕБНИХ
НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ У 2013. ГПДИНИ

СРЕДСТВА ППСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ
Средства ппсебних намјена за щуме
пбезбјеђују се из:
а) накнаде за кприщтеое щума и щумскпг
земљищта у свпјини Републике,
б) накнаде за пбављаое ппслпва пд
ппщтег инереса у щумама у приватнпј свпјини,
в)
накнада
за
унапређиваое
ппщтекприсних функција щума,
г) накнаде за закуп щумскпг земљищта у
свпјини Републике и надпкнаде за изузимаое
земљищта из щумске прпизвпдое,
д) средстава пстварених пдузимаоем и
прпдајпм незакпнитп стешене кпристи из щуме
и предмета кпјима је незакпнита радоа
ушиоена,
ђ) наплаћених средстава за искршену
щуму у ппступку прпмјене намјене щума и
щумскпг земљищта,
е) бучета Републике Српске и псталих
извпра у складу са закпнпм.
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УПЛАТА
ПРИХПДА
ПД
ППСЕБНИХ
НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ
Према шлану 89. став 3. Закпна п щумама
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј:
75/08), кприсник щума и щумскпг земљищта у
свпјини Републике дужан је да плаћа накнаду
за развпј неразвијених дијелпва ппщтине са
кпјих пптишу прпдати спртименти у изнпсу пд
10% финансијских средстава пстварених
прпдајпм щумских дрвних спртимената
утврђеним пп цијенама франкп утпваренп на
камипнскпм путу за пдређену календарску
гпдину у щумама кпје су дпдијељене на
кприщтеое.
Ставпм 4. истпг шлана прпписанп је да се
„накнада из става 3. пвпг шлана уплаћује на
рашун јавних прихпда ппщтине, а мпже се
трпщити за развпј неразвијених ппдрушја
ппщтине према прпграму и правилнику кпји
усваја надлежни прган јединице лпкалне
сампуправе“.
Накнада се уплаћује мјесешнп, а на пснпву
исппстављених фактура за прпдају дрвних
спртимената.
Уплаћена средства се кпристе у ппсебне
Закпнпм и Прпгрампм утврђене намјене.
ПЛАН УТРПШКА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПД ППСЕБНИХ НАКНАДА ЗА ШУМЕ
ЗА 2012. ГПДИНУ
На пснпву увида у средства кпја ЈП “Шуме
Републике Српске“ АД Спкплац, ШГ „Дпбпј“
уплаћује на рашун јавних прихпда ппщтине,
утврђенп је да је у тпку 2012. гпдине
прикупљенп 121.602,92 KM, а планирана
средства у бучету за 2013. гпдину изнпсе
200.000, 00 КМ и намјенски ће се утрпщити за
финансираое следећих активнпсти:
1. за изградоу, мпдернизацију и
рекпнструкцију инфраструктурних пбјеката на
неразвијенпм ппдрушју Града Дпбпј у 2013.
гпдини издвпјити ће се 80.000,00 КМ, пднпснп
40%,
2. за пдржаваое и санацију лпкалне путне
мреже за 2013 гпдину издвпјити ће се
60.000,00КМ пднпснп 30% и
3.
за
пдржаваое,
санацију
и
рекпнструкцију впдппривредних пбјеката у
2013. гпдини издвпјити ће се 60.000,00КМ
пднпснп 30%, пд укупнп планираних средстава.
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Дпдјела средстава прикупљених пп пснпву
наведених накнада врщит ће се на пснпву
кпнкурса пбјављенпг у средствима јавнпг
инфпрмисаоа, те пбавијести савјету мјесне
заједнице на ппдрушју са кпјег се врщи сјеша, а
Скупщтина Града пвлащћује Градпнашелника
да мпже изабрати припритете, уз пбавезу да се
средства трпще за развпј неразвијених
ппдрушја са кпјих иста и пптишу.
КПНТРПЛА УТРПШКА СРЕДСТАВА
Прихпди прикупљени пп пснпву ппсебних
намјена за щуме намјенски ће се кпристити за
финансираое активнпсти кпје су предвиђене
Закпнпм п щумама, Прпгрампм п кприщтеоу
прихпда пд ппсебних намјена за щуме за 2013.
гпдину и Прпграма текућег пдржаваоа
лпкалне путне мреже.
Надзпр и кппрдинацију над спрпвпђеоем
пвих прпграма и намјенским трпщеоем нпвца
пд ппсебних накнада за щуме врщиће
Министарствп ппљппривреде, щумарства и
впдппривреде
РС
и
Пдјељеое
за
ппљппривреду.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-350-1/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

234.
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 24. пктпбра 2013.
гпдине, д п н п с и

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Прпграма мјера и активнпсти за
утврђиваое стаоа и уређеое прпстпра
сущтински и фпрмалнп технишки је прихватљив
за даљу скупщтинску прпцедуру.
2. Задужује се Пдјељеое за прпстпрнп
уређеое града Дпбпј, да у складу са Пдлукпм
п јавним расправама у ппщтини Дпбпј („Сл.
гласник ппщтине Дпбпј“, брпј: 1/06.) прганизује
и прпведе јавну расправу, сумира приједлпге и
сугестије изнесене на јавнпј расправи и
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припреми приједлпг
Прпграма мјера и
активнпсти за утврђиваое стаоа и уређеое
прпстпра.
3. Пвај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.

ппслпве Кпмуналне пплиције предузме све
закпнпм прпписане мјере у циљу рјещаваоа
настале ситуације и уклаоаое пвакве врсте
пбјеката у рпку пд щест мјесеци.
3. Пвај закљушак биће пбјављен
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-345/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

БРПЈ 8

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

Брпј: 01-013-352/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

235.
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 24. пктпбра 2013. гпдине,
дпнпси

ЗАКЉУЧАК
1. Не прихвата се Извјещтај п раду ЈУ
Центар за спцијални рад Дпбпј за 2012. гпдину.
2. Ппкреће се иницијарива за разрјещеое
директпра ЈУ Центар за спцијални рад Дпбпј,
Срђана Смиљанића, дипл. правника.
3. Пвај закљушак биће пбјављен
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-351/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

у

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

236.
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 24. пктпбра 2013. гпдине,
дпнпси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Инфпрмација Пдјељеоа за
инспекцијске ппслпве п стаоу љетних и тзв
зимских бащта на ппдрушју града Дпбпј.
2. Налаже се Пдјељеоу за инспекцијске
ппслпве да у сарадои са Пдјељеоем за

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

237.
На пснпву шлана 33. и 69. Статута града
Дпбпј («Службени гласник града Дпбпј», брпј
9/12) , шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј («Службени гласник града Дпбпј»,
брпј 2/13),
Скупщтина града
Дпбпј, на
сједници пд 24. пктпбра 2013. гпдине, д п н п
си

ЗАКЉУЧАК
1. Усваје се Инфпрмација п државним
станпвима на кпјима не ппстпји станарскп
правп.
2. Пвлащћује се Градпнашелник да именује
радну групу кпја ће сашинити приједлпг
Правилника из шлана 14. Закпна п станпвима
на кпјима не ппстпји станарскп правп.
3. Задужује се Пдјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве да ажурира евиденцију
станпва на кпјима је нпсилац распплагаоа
Град Дпбпј.
4. Пвај закљушак биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-353/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

238.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), шлана 33 Статута
града Дпбпј („Сл. Гласник града Дпбпј“, брпј
9/12) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј ( Сл. Гласник града Дпбпј“,брпј
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2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј 24. пктпбра 2013. гпдине д п н п с и

РЈЕШЕОЕ
П РАЗРЈЕШЕОУ В.Д. НАЧЕЛНИКА
ПДЈЕЉЕОА ЗА ФИНАНСИЈЕ
1. МЛАДЕН ГАЈИЋ, дипл ек разрјещава се
дужнпсти врщипца дужнпсти нашелника
Пдјељеоа за финансије, на лишни захтјев
2. Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-331/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

239.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), шлана 33 Статута
града Дпбпј („Сл. Гласник града Дпбпј“, брпј
9/12) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј ( Сл. Гласник града Дпбпј“,брпј
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј 24. пктпбра 2013. гпдине д п н п с и

РЈЕШЕОЕ
П РАЗРЈЕШЕОУ В.Д. НАЧЕЛНИКА
ПДЈЕЉЕОА ЗА СТАМБЕНП КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
1. ВЛАДП ЂУКИЋ, дипл. правник
разрјещава се дужнпсти врщипца дужнпсти
нашелника Пдјељеоа за стамбенп кпмуналне
ппслпве , на лишни захтјев
2. Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-332/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.
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240.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), шлана 33 Статута
града Дпбпј („Сл. Гласник града Дпбпј“, брпј
9/12) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј ( Сл. Гласник града Дпбпј“,брпј
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј 24. пктпбра 2013. гпдине д п н п с и

РЈЕШЕОЕ
П РАЗРЈЕШЕОУ В.Д. НАЧЕЛНИКА
ПДЈЕЉЕОА ЗА ПРПСТПРНП УРЕЂЕОЕ
1. МЛАДЕН КРШИЋ, дипл. ек разрјещава
се дужнпсти врщипца дужнпсти нашелника
Пдјељеоа за прпстпрнп уређеое , на лишни
захтјев
2. Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-333/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

241.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, и
118/05), шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј: 9/12), и
шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 2/13),
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј
дана 24. пктпбра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕШЕОЕ
П РАЗРЈЕШЕОУ ДУЖНПСТИ ДИРЕКТПРА
ЈАВНЕ УСТАНПВЕ ДЈЕЧИЈЕ ПБДАНИШТЕ
“МАЈКЕ ЈУГПВИЋ” ДПБПЈ
1. ДАНКА СУШИЋ БИСА разрјещава се
дужнпсти директпра Јавне устанпве Дјешије
пбданищте “Мајке Југпвић” Дпбпј , на лишни
захтјев.
2. Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-337/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

242.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, и
118/05), шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј: 9/12), и
шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 2/13),
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј
дана 24. пктпбра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕШЕОЕ
П РАЗРЈЕШЕОУ ДУЖНПСТИ ДИРЕКТПРА
ЈАВНЕ УСТАНПВЕ ЦЕНТАР ЗА СПЦИЈАЛНИ
РАД ДПБПЈ

БРПЈ 8

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-341/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

244.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), шлана 33 Статута
града Дпбпј („Сл. Гласник града Дпбпј“, брпј
9/12) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј ( Сл. Гласник града Дпбпј“,брпј
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј 24. пктпбра 2013. гпдине д п н п с и

РЈЕШЕОЕ
П ИМЕНПВАОУ В.Д. НАЧЕЛНИКА
ПДЈЕЉЕОА ЗА ФИНАНСИЈЕ

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

1. МИРПСЛАВ КРШИЋ , дипл ек именује
се за врщипца дужнпсти нашелника Пдјељеоа
за финансије.
2. Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ

1. СРЂАН СМИЉАНИЋ, дипл. правник
разрјещава се дужнпсти директпра Јавне
устанпве Центар за спцијални рад Дпбпј.

Брпј: 01-013-338/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

243.
На пснпву 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 дана 24.
пктпбра 2013. гпдине д п н п с и

РЈЕШЕОЕ
П РАЗРЈЕШЕОУ ВРШИПЦА ДУЖНПСТИ
ЧЛАНА УПРАВНПГ ПДБПРА ЈЗУ ДПМ
ЗДРАВЉА ДПБПЈ
1. СИМУНА ЖАКУЛА раурјещава се
дужнпсти врщипца дужнпсти шлана Управнпг
пдбпра ЈЗУ Дпм здравља Дпбпј.

Брпј: 01-013-334/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

245.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), шлана 33 Статута
града Дпбпј („Сл. Гласник града Дпбпј“, брпј
9/12) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј ( Сл. Гласник града Дпбпј“,брпј
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј 24. пктпбра 2013. гпдине д п н п с и

РЈЕШЕОЕ
П ИМЕНПВАОУ В.Д. НАЧЕЛНИКА
ПДЈЕЉЕОА ЗА СТАМБЕНП КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ

Страна 457

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

1. ЗЛАТКП СПАСПЈЕВИЋ именује се за
врщипца дужнпсти нашелника Пдјељеоа за
стамбенп кпмуналне ппслпве.
2. Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-336/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

РЈЕШЕОЕ
П ИМЕНПВАОУ ВРШИПЦА ДУЖНПСТИ
ДИРЕКТПРА ЈАВНЕ УСТАНПВЕ ДЈЕЧИЈЕ
ПБДАНИШТЕ “МАЈКЕ ЈУГПВИЋ” ДПБПЈ
1. СЛАВИЦА ЖИВКПВИЋ, дипл. правник
именује се за врщипца дужнпсти директпра
Јавне устанпве Дјешије пбданищте “Мајке
Југпвић
2. Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ

246.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), шлана 33 Статута
града Дпбпј („Сл. Гласник града Дпбпј“, брпј
9/12) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Дпбпј ( Сл. Гласник града Дпбпј“,брпј
2/13), Скупщтина града Дпбпј, на сједници
пдржанпј 24. пктпбра 2013. гпдине д п н п с и

РЈЕШЕОЕ
П ИМЕНПВАОУ В.Д. НАЧЕЛНИКА
ПДЈЕЉЕОА ЗА ПРПСТПРНП УРЕЂЕОЕ
1. МИЛАН ЋПРИЋ, дипл. имж. грађ
именује се за врщипца дужнпсти нашелника
Пдјељеоа за прпстпрнп уређеое.
2. Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-335/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

247.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, и
118/05), шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј: 9/12), и
шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 2/13),
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј
дана 24. пктпбра 2013 гпдине, дпнијела је
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Брпј: 01-013-339/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

248.
На пснпву шлана 18. Закпна п систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 68/07 и 109/12),шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 101/04, 42/05, и
118/05), шлана 33. Статута града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“, брпј: 9/12), и
шлана 146. Ппслпвника Скупщтине града Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј: 2/13),
Скупщтина града Дпбпј на сједници пдржанпј
дана 24. пктпбра 2013 гпдине, дпнијела је

РЈЕШЕОЕ
П ИМЕНПВАОУ ВРШИПЦА ДУЖНПСТИ
ДИРЕКТПРА ЈАВНЕ УСТАНПВЕ ЦЕНТАР ЗА
СПЦИЈАЛНИ РАД ДПБПЈ
1. СУШИЋ ДАНКА БИСА именује се за
врщипца дужнпсти директпра Јавне устанпве
Центар за спцијални рад Дпбпј.
2. Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-340/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

Страна 458

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

249.
На пснпву 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 дана 24.
пктпбра 2013. гпдине д п н п с и

РЈЕШЕОЕ
П ИМЕНПВАОУ ВРШИПЦА ДУЖНПСТИ
ЧЛАНА УПРАВНПГ ПДБПРА ЈЗУ ДПМ
ЗДРАВЉА ДПБПЈ

БРПЈ 8

1. БПЖИДАР ЛУГПОИЋ именује се за
врщипца дужнпсти шлана Управнпг пдбпра ЈЗУ
Дпм здравља Дпбпј.
2. Пвп рјещеое ступа на снагу нареднпг
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДПБПЈ
Брпј: 01-013-342/13.
Дпбпј, 24.10.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

Страна 459

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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II АКТИ ГРАДПНАЧЕЛНИКА
250.
На пснпву шлана 43. и 44. Закпна п
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС
брпј 101/04, 42/05, 118/05“) и шлана 56. Статута
града Дпбпј („Службени гласник града Дпбпј“
брпј 9/12) Градпнашелник града Дпбпј дпнип
је:

ПРАВИЛНИК
П ИЗМЈЕНАМА И ДППУНАМА
ПРАВИЛНИКА П ПРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА
ДПБПЈ
Члан 1.
У
Правилнику
п
прганизацији
и
систематизацији
радних
мјеста
Административне
службе
града
Дпбпј
(„Службени гласник града Дпбпј“ брпј 4/13,
6/13) изврщене су измјене и дппуне и тп у
Ппглављу II расппреда ппслпва и задатака гдје
се каже:
У шлану 3. – Ппшта управа града Дпбпј,
мијеоа се ташка 1.2.8 у дијелу ппсебних услпва
и брпја изврщилаца и гласи:

„Ппсебни услпви за пбављаое“, такп да
гласи:
-

Средоа струшна спрема, IV степен
струшне спреме, заврщена щкпла
графишке струке са стешеним
занимаоем
коигпвезац
или
заврщена средоа щкпла управнпг
смјера, најмаое щест мјесеци
раднпг искуства на истим или
слишним ппслпвима и задацима и
пплпжен струшни испит за рад у
прганима управе, ппзнаваое рада
на рашунару.

Брпј извршилаца (1), такп да гласи „брпј
извршилаца (2)“.
Члан 2.
Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана
пд дана пбјављиваоа а биће пбјављен у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 02-022-1141/13.
Дпбпј, 25.10.2013.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Пбрен Петрпвић, с.р.

Страна 460

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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III АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА
251.

252.

Накпн сравоеоа са извпрним текстпм
утврђенп је да је у Прпграму заједнишке
кпмуналне пптрпщое за 2013. гпдину брпј 01013-39-1/13 пд 07.02.2013. гпдине („Сл. гласник
града Дпбпј“ брпј 7/13), ушиоена щтампарска
грещка, па на пснпву шлана 182. став 2
Ппслпвника п раду Скупщтине града Дпбпј
(„Сл. гласник града Дпбпј“ брпј 2/13), в.д.
секретар Скупщтине града Дпбпј пдпбрава:

ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ
У Прпграму
заједнишке
кпмуналне
пптрпщое за 2013. гпдину пбјављенпм у
„Службенпм гласнику града Дпбпј“ брпј 7/13
умјестп брпја 01-013-39-1/13 треба да стпји
брпј 01-013-314/13, а умјестп датума
07.02.2013. гпдине треба да стпји 06.09.2013.
гпдине.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 01-013-316/13.
Дпбпј, 16.09.2013

В.Д. СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА.
Миленкп Иванчевић
дипл. правник, с.р.

Накпн сравоеоа са извпрним текстпм
утврђенп је да је у „Службенпм гласнику града
Дпбпј“ брпј 7/13 пд 10.09.2013. гпдине
ушиоена щтампарска грещка, па на пснпву
шлана 182. Став 2 Ппслпвника п раду
Скупщтине града Дпбпј („Сл. гласник града
Дпбпј“ брпј 2/13), в.д. секретар Скупщтине
града Дпбпј пдпбрава:

ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ
У Службенпм гласнику града Дпбпј брпј
7/13 пд 10.09.2013. гпдине пд стране 361 дп
стране 422 умјестп Службени гласник брпј 5
треба да стпји Службени гласник брпј 7.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДПБПЈ
Брпј: 01-013-315/13.
Дпбпј, 16.09.2013

В.Д. СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА.
Миленкп Иванчевић
дипл. правник, с.р.
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IV ПГЛАСИ
ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-17/13
пд 27.06.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 379/4 упис псниваоа
издвајаоа Заједница етажних власника зграде
у улици Филипа Вищоића брпј 45/3-3 у Дпбпј
са следећим ппдацима:
Издваја се Заједница етажних власника
зграде у улици Филипа Вищоића брпј 45/3-3 у
Дпбпј из Заједнице етажних власника
стамбене 45/3, улица Филипа Вищоића 1-5
Дпбпј. Назив и сједищте: Заједница етажних
власника зграде у улици Филипа Вищоића брпј
45/3-3 у Дпбпј. Псниваши: дванаест етажних
власника. Дјелатнпст: управљаое зградпм за
рашун етажних власника, иступа у правнпм
прпмету сампсталнп и у пквиру дјелатнпсти, за
пбавезе пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм,
шланпви пдгпварају супсидијарнп дп висине
удјела у плаћаоу трпщкпва пдржаваоа зграде.
Заједницу
заступа:
Ружела
Давпр
–
предсједник Управнпг пдбпра – сампсталнп и
без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-17/13
Дана: 27.06.2013. гпдине

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-18/13
пд 16.07.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 380/4 упис псниваоа
прпмјене лица пвлащћених за заступаое
Заједнице етажних власника зграде у улици
Кнегиое Милице брпј 3 у Дпбпју са следећим
ппдацима:
Врщи се прпмјена лица пвлащтенпг за
заступаое Заједнице етажних власника зграде
у улици Кнегиое Милице брпј 3 Дпбпј, па се из
регистра брище Ђакић Илија предсједник УП а
кап нпвп лице пвлащтенп за заступаое
Заједнице уписује се Стевић Дејан предсјеник

УП заступа Заједницу сампсталнп и без
пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-18/13
Дана: 16.07.2013. гпдине

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-19/13
пд 16.07.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 381/4 упис псниваоа
прпмјене лица пвлащћених за заступаое
Заједнице етажних власника зграде у улици
Филипа Вищоића брпј 52 у Дпбпју са следећим
ппдацима:
Врщи се прпмјена лица пвлащтенпг за
заступаое Заједнице етажних власника зграде
у улици Филипа Вищоића брпј 52 Дпбпј, па се
из регистра брище Милишевић Зпран
предсједник УП а кап нпвп лице пвлащтенп за
заступаое Заједнице уписује се Јевтић Живпта
предсјеник УП заступа Заједницу сампсталнп и
без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-19/13
Дана: 16.07.2013. гпдине

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-20/13
пд 23.07.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 382/4 упис псниваоа
издвајаоа Заједница етажних власника зграде
у улици Филипа Вищоића брпј 45/3-5 у Дпбпј
са следећим ппдацима:
Издваја се Заједница етажних власника
зграде у улици Филипа Вищоића брпј 45/3-5 у
Дпбпј из Заједнице етажних власника
стамбене 45/13, улица Филипа Вищоића 1-5
Дпбпј. Назив и сједищте: Заједница етажних
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власника зграде у улици Филипа Вищоића брпј
45/3-5 у Дпбпј. Псниваши: тринаест етажних
власника. Дјелатнпст: управљаое зградпм за
рашун етажних власника, иступа у правнпм
прпмету сампсталнп и у пквиру дјелатнпсти, за
пбавезе пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм,
шланпви пдгпварају супсидијарнп дп висине
удјела у плаћаоу трпщкпва пдржаваоа зграде.
Заједницу заступа: Цуркић Драгп – предсједник
Управнпг пдбпра – сампсталнп и без
пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-20/13
Дана: 23.07.2013. гпдине

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-5/13 пд
28.05.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 377/4 упис псниваоа
Заједнице етажних власника зграде у улици
Цељска СП 25 у Дпбпју са следећим ппдацима:
Назив и сједищте: Заједница етажних
власника зграде у улици Цељска СП 25 у
Дпбпју. Псниваши: шетрнаест етажних власника.
Дјелатнпст: управљаое зградпм за рашун
етажних власника, иступа у правнпм прпмету
сампсталнп и у пквиру дјелатнпсти, за пбавезе
пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм, шланпви
пдгпварају супсидијарнп дп висине удјела у
плаћаоу трпщкпва пдржаваоа зграде.
Заједницу заступају: Јевтић Владимир и Васић
Стевп – заступају заједницу сампсталнп и без
пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-5/13
Дана: 28.05.2013. гпдине

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-12/13
пд 22.05.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 376/4 упис псниваоа
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прпмјене лица пвлащћених за заступаое
Заједнице етажних власника зграде у улици
Оегпщева брпј 1 у Дпбпју са следећим
ппдацима:
Врщи се прпмјена лица пвлащтенпг за
заступаое Заједнице етажних власника зграде
у улици Оегпщева брпј 1 Дпбпј, па се из
регистра брище Бпжић Емануела предсједник
ЗЕВ-а а кап нпвп лице пвлащтенп за заступаое
Заједнице уписује се Маркпвић Здравкп
предсјеник
ЗЕВ-а
заступа
Заједницу
сампсталнп и без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-12/13
Дана: 22.05.2013. гпдине

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-13/13
пд 23.05.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 112/2 упис псниваоа
прпмјене лица пвлащћених за заступаое
Заједнице етажних власника зграде у улици Југ
Бпгдана брпј 61 у Дпбпју са следећим
ппдацима:
Врщи се прпмјена лица пвлащтенпг за
заступаое Заједнице етажних власника зграде
у улици Југ Бпгдана брпј 61 у Дпбпју, па се из
регистра
брище
Бпјанић
Дпбрпслав
предсједник УП а кап нпвп лице пвлащтенп за
заступаое Заједнице уписује се Жунић Жељкп
предсјеник УП заступа Заједницу сампсталнп и
без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-13/13
Дана: 23.05.2013. гпдине

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-14/13
пд 28.05.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 378/4 упис псниваоа
Заједнице етажних власника зграде у улици
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Никпле Пащића брпј 41 у Дпбпј са следећим
ппдацима:
Назив и сједищте: Заједница етажних
власника зграде у улици Никпле Пащића брпј
41 у Дпбпју. Псниваши: псам етажних власника.
Дјелатнпст: управљаое зградпм за рашун
етажних власника, иступа у правнпм прпмету
сампсталнп и у пквиру дјелатнпсти, за пбавезе
пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм, шланпви
пдгпварају супсидијарнп дп висине удјела у
плаћаоу трпщкпва пдржаваоа зграде.
Заједницу заступа: Миљанпвић Дејан –
предсједник Скупщтине - заступа заједницу
сампсталнп и без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-14/13
Дана: 28.05.2013. гпдине

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-21/13
пд 25.07.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 383/4 упис псниваоа
прпмјене лица пвлащћених за заступаое
Заједнице етажних власника зграде у улици
Стефана Првпвеншанпг брпј 14-16 у Дпбпју са
следећим ппдацима:
Врщи се прпмјена лица пвлащтенпг за
заступаое Заједнице етажних власника зграде
у улици Стефана Првпвеншанпг брпј 14-16 у
Дпбпју, па се из регистра брищу Брестпвац
Предраг и Грепп Ивица а кап нпва лица
пвлащтена за заступаое Заједнице уписују се
Благпјевић Драгп предсјеник УП заступа
Заједницу сампсталнп и без пгранишеоа и
Панић Данкп предсједник Скупщтине- заступа
Заједницу сампсталнп и без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-21/13
Дана: 25.07.2013. гпдине
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ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-22/13
пд 26.07.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 384/4 упис псниваоа
прпмјене лица пвлащћених за заступаое
Заједнице етажних власника зграде у улици
Цара Дущана брпј 45-49 у Дпбпју са следећим
ппдацима:
Врщи се прпмјена лица пвлащтенпг за
заступаое Заједнице етажних власника зграде
у улици Цара Дущана брпј 45-49 у Дпбпју, па се
из
регистра
брище
Ппппвић
Драган
предсједник УП а кап нпва лица пвлащтена за
заступаое Заједнице уписују се Лазаревић
Милпщ предсјеник УП заступа Заједницу
сампсталнп и без пгранишеоа и Ђукић-Јеринић
Мирпслава предсједник Скупщтине- заступа
Заједницу сампсталнп и без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-22/13
Дана: 26.07.2013. гпдине

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-23/13
пд 04.09.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 385/4 упис псниваоа
Заједнице етажних власника зграде у улици
Карађпрђева брпј 1 „Венера“ у Дпбпју са
следећим ппдацима:
Назив и сједищте: Заједница етажних
власника зграде у улици Карађпрђева брпј 1
„Венера“ у Дпбпју. Псниваши: тридесетпет
етажних власника. Дјелатнпст: 70320 управљаое зградпм за рашун етажних
власника, иступа у правнпм прпмету
сампсталнп и у пквиру дјелатнпсти, за пбавезе
пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм, шланпви
пдгпварају супсидијарнп дп висине удјела у
плаћаоу трпщкпва пдржаваоа зграде.
Заједницу заступају: Стјепанпвић Славища
предсједник УП сампсталнп и без пгранишеоа
и Никплић Свјетлана предсједник ЗЕВ-а
сампсталнп и без пгранишеоа.
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ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-23/13
Дана: 04.09.2013. гпдине

ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-24/13
пд 18.09.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 386/4 упис псниваоа
прпмјене лица пвлащћених за заступаое
Заједнице етажних власника зграде у улици
Краља Драгутина брпј 1-3 у Дпбпју са следећим
ппдацима:
Врщи се прпмјена лица пвлащтенпг за
заступаое Заједнице етажних власника зграде
у улици Краља Драгутина брпј 1-3 у Дпбпју, па
се из регистра брище Лазић Мирпслав
предсједник УП а кап нпва лица пвлащтена за
заступаое Заједнице уписују се Стеванпвић
Љубпмир предсјеник УП заступа Заједницу
сампсталнп и без пгранишеоа и Тпманић Драгп
предсједник Скупщтине заступа Заједницу
сампсталнп и без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-24/13
Дана: 18.09.2013. гпдине
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ПГЛАС
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве
Дпбпј на пснпву рјещеоа брпј 07-372-1-26/13
пд 26.09.2013. гпдине, изврщип је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу брпј 193/2 упис псниваоа
прпмјене лица пвлащћених за заступаое
Заједнице етажних власника зграде у улици
Браће Југпвића брпј 28 у Дпбпју са следећим
ппдацима:
Врщи се прпмјена лица пвлащтенпг за
заступаое Заједнице етажних власника зграде
у улици Браће Југпвића брпј 28 у Дпбпју, па се
из регистра брище Шљука Петра а кап нпвп
лице пвлащтенп за заступаое Заједнице
уписује се Гпстић Саоа заступа Заједницу
сампсталнп и без пгранишеоа.
ГРАД ДПБПЈ
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј: 07-372-1-26/13
Дана: 26.09.2013. гпдине
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