
 

1. 

На основу члана 50.  Закона о буџетском 

систему Републике Српске   („Службени гласник 

Републике Српске” број 121/12), члана 62, 63. и 

66. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске” број 71/12.) , члана 30, став 1 ,  алинеја 

21 и члана 68. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске” број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута града 

Добој („Службени гласник града Добој“ број 

9/12), Скупштина града Добој, на сједници 

одржаној 7. фебруара 2013. године, донијела је: 

 

 О Д Л У К У  

о кредитном задужењу града Добој 

 

Члан 1. 

 Прихвата се дугорочно кредитно задужење 

града Добој, путем кредитног споразума са 

најповољније одабраном банком путем тендера 

у износу од 2.000.000,00 КМ (двамилиона КМ и 

00/100), по каматној стопи до 10%, трошковима 

обраде до 1,4 %, што чини укупну камату и 

трошкове обраде кредита на крају уговореног 

периода у износу до 1.200.000,00 КМ  и роком 

отплате од 10 година. 

 

Члан 2. 

Кредитна средства из члана 1. ове одлуке 

искористиће се за измирење обавеза из 

претходне године. Новчана средства из 

 

 

 

 

 

 

претходног става, која су намијењена за 

измирење обавеза из претходне године, 

повлачиће се сукцесивно према програму 

кредитног задужења утврђеног од стране 

градоначелника града Добој. 

 

Члан 3. 

Отплата кредита ће се вршити из буџета 

града Добој, уз издавање мјеница, као средства 

обезбеђења кредита. 

 

Члан 4. 

Обавезе Града Добој по кредитима у 2013. 

години су сљедеће: 

1. Нова бањалучка банка АД Бања Лука 

(задужење 926.631,06 КМ), а обавеза у  

2013. години је 61.779,72 КМ; 

2. Нова бањалучка банка АД Бања Лука 

(задужење 345.629,25 КМ), а обавеза у  

2013. години је 23.042,04 КМ; 

3. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење 7.018.889,67 КМ), а обавеза у 

2013. години је 528.882,48 КМ; 

4. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење 7.136.964,38 КМ), а обавеза у 

2013. години је 536.930,22 КМ; 

5. Раифаизен банка БиХ Сарајево 

(задужење 4.780.511,03 КМ), а обавеза у 

2013. години је 447.166,42 КМ; 

6. Уникредит банка Бања Лука (задужење 

3.396.754,20 КМ), а обавеза у 2013. 

години је 677.072,08 КМ; 
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7. Уникредит банка дд Мостар (задужење 

5.718.755,33 КМ), а обавеза у 

2013.години је 681.923,98 КМ; 

8. Нова банка Бијељина (задужење 

14.495.980,80 КМ), а обавеза у 2013. 

години је 1.449.598,08 КМ; 

9. Предложени дуг (задужење 3.200.000,00 

КМ), а обавеза у 2013. години 320.000,00 

КМ. 

 

Укупне обавезе по кредитним задужењима  

у 2013. години су 4.726.395,02 КМ. 

 

Члан 5. 

Укупно кредитно задужење у 2013. години 

по претходном и новом дугу износи 4.726.395,02  

КМ, што чини 17,9% изворних прихода 

остварених у 2012. Години (изворни приходи у 

2012. години су 26.403.750,00 КМ). 

 

Члан 6. 

Град Добој даном доношења одлуке 

нема  доспјелих а неизмирених обавеза по 

основу пореза и доприноса. 

 

Члан 7. 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Градоначелник града Добој и Одјељење за 

финансије Градске управе града  Добој. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-18/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 

2. 

На основу члана 30. Закона о локалној  

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 4. и 

24. Закона о административним таксама РС 

(„Службени гласник Републике Српске”, број: 

100/11) и члана 33. Статута Града Добоја 

(„Службени гласник Града Добоја“, број: 9/12), 

Скупштина Града Добоја на сједници одржаној 

дана  07. фебруара 2013.  године,   д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о  градским административним таксама 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина, начин 

обрачуна и наплате градске административне 

таксе и ослобађања од  плаћања за све списе и 

радње у управним стварима по којима поступа и 

рјешава градска административна служба, 

градске организације, јавна предузећа и 

установе којима је повјерено да рјешавају о 

одређеним правима и обавезама. 

 

Члан 2. 

За списе и радње у управним стварима као и 

за друге предмете и радње (у даљем тексту: 

списи и радње), ако законом или овом одлуком 

није другачије одређено,  плаћају се 

административне таксе у поступку код градске 

административне службе,  градских 

организација, јавних предузећа и установа, 

фондова и удружења грађана (у даљем тексту: 

организације које врше јавна овлаштења), 

којима је законом или на закону заснованом 

пропису повјерено да рјешавају у управним 

стварима о одређеним правима и обавезама. 

 

Члан 3. 

Списи и радње за које се плаћа градска 

административна такса, као и висина таксе, 

утврђује се таксеном тарифом која чини саставни 

дио ове одлуке. 

Такса се може наплатити само ако је 

прописана таксеном тарифом. 

 

Члан 4. 

Таксени обвезник је лице по чијем се 

захтјеву поступак покреће, односно врше радње 

предвиђене таксеном тарифом. 

Ако за исту таксу постоји више таксених 

обвезника, њихова обавеза је солидарна. 
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Члан 5. 

Ако таксеном тарифом није другачије 

одређено, обавеза плаћања административне 

таксе настаје: 

а) за писмене поднеске - у тренутку кад се 

предају, а за усмено саопштење које се даје на 

записник - у тренутку кад се записник сачини, 

б) за рјешења, дозволе и друге исправе - у 

тренутку подношења захтјева, односно поднеска 

за њихово издавање и 

в) за управне радње - у тренутку подношења  

захтјева за извршење тих радњи. 

 

Члан 6. 

Ако је таксеном тарифом прописано да се 

такса плаћа према вриједности предмета, као 

основица за обрачун таксе узима се вриједност 

назначена у поднеску или исправи. 

 

Члан 7. 

Када се исправа издаје по захтјеву странке у 

два или више примјерака, за други и сваки даљи 

примјерак плаћа се такса као за препис и овјеру 

преписа. 

Кад је поступак покренут по захтјеву више 

лица, од којих су нека ослобођена плаћања 

таксе, у поступку таксу плаћа само лице које није 

ослобођено плаћања таксе. 

 

Члан 8. 

Службено лице која прима таксиран 

поднесак дужно је поништити налијепљену 

таксу. 

Ако је такса уплаћена накнадно поништава 

је службено лице органа које доноси рјешење 

или другу исправу за коју се плаћа такса. 

Такса се поништава штамбиљом 

„поништено“, а у случају да то није могуће - такса 

се поништава потписом службеног лица из става 

1 и 2 овог члана. 

У рјешењу или другој исправи за коју се 

плаћа такса, мора се означити да је такса 

плаћена, у којем износу и по којем тарифном 

броју. 

У исправама које се издају без плаћања 

таксе мора се назначити у коју се сврху издају и 

на основу ког прописа су ослобођени  плаћања 

таксе. 

 

Члан 9. 

Такса се плаћа у административним 

таксеним маркама или у готовини. 

Градска административна такса до износа 

од 300,00 КМ може се плаћати у таксеним 

маркама, а преко износа од 300,00 КМ обавезно 

се плаћа у готовом новцу, општом уплатницом 

или вирманским налогом. 

Градска административна такса чини приход 

буџета Града. 

 

Члан 10. 

Ако лице које је дужно платити таксу, преда 

непосредно поднесак који није таксиран или 

није правилно таксиран, орган управе који 

одлучује по захтјеву, упозориће лице на обавезу 

плаћања таксе и на посљедице неплаћања таксе, 

те му наложити да исту плати одмах или у року 

од 15 дана. 

Ако је поднесак упућен поштом, а није 

таксиран или није правилно таксиран, орган 

управе који одлучује по захтјеву упутиће писмену 

опомену за плаћање пуног износа таксе и 

указати на последице неплаћања таксе. 

 

Члан 11. 

Ако таксени обвезник из члана 10. ове 

одлуке не плати прописану таксу приступиће се 

принудној наплати по поступку предвиђеном 

законом. 

 

Члан 12. 

Лице које је платило таксу, а није било 

дужно да је плати или је таксу платило у већем 

износу од прописаног, или је платило таксу за 

радњу коју орган управе није извршио, има 

право на повраћај плаћене таксе, односно више 

плаћене таксе 

Рјешење из претходног става доноси орган 

управе код којег се води поступак. 

 

Члан 13. 

Право на наплату таксе застаријева за двије 

године по истеку године у којој је таксу требало 
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платити, а право на повраћај таксе за двије 

године од дана када је такса плаћена. 

 

Члан 14. 

Списи и радње у поступцима који се воде по 

службеној дужности не подлијежу обавези 

плаћања градске административне таксе. 

 

Члан 15. 

Од плаћања таксе ослобођени су: 

1. Република Српска, општина, град и 
њихови органи, 

2. фондови  и установе у области 
образовања, науке, културе, физичке 
културе и социјалне заштите, за списе и 
радње у вези са обављањем своје 
дјелатности, 

3. правна лица у области физичке културе, 
осим спортских организација у којима су 
учлањени професионални спортисти, 

4. организације Црвеног крста, 
5. правна лица основана ради борбе против 

алкохолизма, наркоманије и других 
облика зависности, рака и дистрофије за 
списе и радње у вези са обављањем своје 
дјелатности, 

6. правна лица основана за заштиту лица са 
физичким и психичким недостацима и 
поремећајима за списе и радње у вези са  
обављањем своје  дјелатности, 

7. савези глувих и савези слијепих и њихове 
организације у пословима у вези са 
рехабилитацијом глувих и слијепих, 

8. инвалидске организације, осим у 
пословима у вези са вршењем привредне 
дјелатности, 

9. инвалиди рата, инвалиди рада и цивилне 
жртве рата за списе и радње у вези са 
школовањем у свим школама,   

10. инвалиди који су ослобођени  плаћања 
годишњих накнада за употребу моторних 
возила у поступку стручног прегледа тих 
возила ради регистрације, 

11. лица која нису у радном односу за 
пријаву на конкурс за заснивање радног 
односа,  

12. грађани за списе и радње у вези са 
остваривањем и заштитом права из 
радног односа, 

13. ученици и студенти за све списе и радње 
у вези са школовањем до навршених 26 
година живота, 

14. ватрогасна друштва и ватрогасне 
јединице, 

15. радио-аматери учлањени у Савез радио-
аматера РС, 

16. страна дипломатска и конзуларна 
представништва у вези са обављањем 
дипломатских и конзуларних послова, 
под условом реципроцитета, 

17. грађани који поклањају своју имовину у 
корист  републике или се одричу права 
власништва као и за пренос власништва, 

18. удружења грађана и друге невладине 
организације за овјеру потписа, рукописа 
и преписа када је у питању провођење 
уговора о донацији са међународном 
организацијом, 

 

Члан 16. 

Градска  административа такса  се не плаћа 

за сљедеће: 

1. списе и радње које се воде по службеној 
дужности, 

2. приједлози, пријаве и други поднесци 
поднесени у општем интересу, 

3. молбе за помиловање и рјешења по тим 
молбама, 

4. списе и радње у поступку за повраћај 
неправилно наплаћених дажбина, 

5. списе и радње у поступку за састављање 
и исправку бирачких спискова и спискова 
за кандидовање, 

6. списе и радње у поступку усвојења и у 
поступку за постављање стараоца, 

7. све врсте пријава и прилога уз њих за 
разрез пореза грађана, смањење 
катастарских прихода због елементарних 
непогода, штеточина и за остваривање 
законом признатих пореских олакшица, 

8. списе и радње за додјелу социјалне 
помоћи и за остваривање других облика 
социјалне заштите, 

9. списе и радње у поступку за остваривање 
права бораца, ратних војних инвалида, 
породица погинулих бораца, избјеглих и 
расељених лица и повратника, 

10. списе и радње у поступку остваривања 
права на пензију и права из здравствене 
заштите, 

11. списе и радње у поступку за остваривање 
права инвалида, 

12. списе и радње у поступку, остваривања 
ватрогасних друштава и њихових 
јединица, 
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13. списе и радње у поступку за остваривање 
права на додатак за дјецу, 

14. списе и радње у вези са пријемом 
поклон-пакета од добротворних 
организација из иностранства, ако су 
упућени добротворним организацијама у 
Републици Српској, 

15. списе и радње у вези са признањем 
права на повлашћену вожњу грађана 
којима то право припада по важећим 
прописима, 

16. списе и радње у поступку подржављења 
некретнина по основу национализације, 
експропријације, арондације, комасације 
и других видова подржављења, 

17. списе и радње у поступку остваривања 
пречег права куповине некретнина у 
корист  Републике, 

18. оригинали диплома, свједочанства и 
других исправа о завршеном школовању 
или класификацији осим њихових 
дупликата и преводи, 

19. списе и радње у вези са заштитом 
споменика културе, 

20. списе и радње за упис у књигу 
држављана Републике Српске, 

21. пријаве и уписи у матичне књиге, 
22. списе и радње у поступку за издавање 

радних књижица и утврђивање радног 
стажа и стажа осигурања, 

23. списе и радње у вези са оправком и 
одржавањем индивидуалних стамбених 
објеката, 

24. поднесци упућени органима за 
представке и притужбе, 

25. списе и радње у поступку за сахрану 
умрлих , осим ексхумације, 

26. списе и радње у вези са војним 
евиденцијама, 

27. списе и радње у поступку за исправљање 
грешака у управним и другим актима. 

 

Т А Р И Ф А 

градских административних такса 

 

СПИСИ РАДЊЕ                                      ИЗНОС У КМ 

1.                                                         2. 

I  ПОДНЕСЦИ 

Тарифни број 1 

За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге 

поднеске, ако овим тарифним бројем није 

прописана друга такса  ..................................... 2,00 

Напомена: 

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за 

накнадне поступке  којима странка захтијева 

само брже поступање по раније поднијетом 

захтјеву. 

 

Тарифни број 2. 

За жалбу против рјешења које доносе органи и 

организације из члана 2 ове одлуке  ............... 5,00 

 

Тарифни број 3. 

За захтјеве за закључење брака 

1. Нерадним данима  ............................  30,00 
2. Изван простора одређеног за те намјене 

(зграда Административне службе Града 
Добоја и мјесне канцеларије), односно за 
закључење брака у угоститељским 
објектима и у другим јавним и приватним 
просторима  .......................................  50,00 

           

Напомена: 

Закључење брака непокретних и болесних лица у 

стану, болници и сл. Не сматрају се посебним 

услуга, а те се на ове услуге не наплаћује такса. 

 

II  РЈЕШЕЊА 

 

Тарифни број 4. 

За сва рјешења за која није прописана посебна 

такса  ................................................................... 5,00 

ако се доноси једно рјешење по захтјеву више 

странака (лица), такса по овом тарифном броју 

плаћа се онолико пута колико има лица којима 

се рјешење доставља. 

 

Напомена: 

За рјешења донесена по жалбама не плаћа се 

такса. 

 

III  УВЈЕРЕЊА 

 

Тарифни број 5. 

За увјерења за која није другачије прописано 

 ............................................................................. 5,00 

Тарифни број 6. 

За увјерење које се користи у иностранству  .. 8,00 
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Тарифни број 7. 

За дупликат исправа о завршеном школовању 

или квалификацији  .......................................... 5,00 
 

Тарифни број 8. 

За изузимање оригинала из архиве ради 

копирања  .......................................................... 5,00 
 

IV ОВЈЕРЕ, РУКОПИСА И ПРЕВОДИ 
 

Тафирни број 9. 

За овјеру потписа, рукописа и преписа 

1. За овјеру сваког потписа  .................... 2,00 

2. За овјеру рукописа и преписа  ............ 2,00 

3. За овјеру копија оригиналних докумената

 ............................................................... 2,00 

4. За овјеру пуномоћи ............................. 5,00 

 

Напомена: 

Ако је препис, рукопис или оригинал документа 

писан на страном језику, такса се увећава 100 %. 

 

Тарифни број 10. 

За овјеру потписа, рукописа и преписа изван 

службених просторија Административне службе 

(зграда Административне службе Града Добоја  

и мјесних канцеларија): 

1. До 10 овјера  ....................................... 10,00 
2. Од 10 до 100 овјера  .......................... 30,00 
3. преко 100 овјера  ............................... 50,00 

 

Напомена: 

Овјера потписа на документима изван 

службених просторија за непокретна, болесна и 

стара лица не сматрају се посебним услугама, те 

се  на  ове услуге не наплаћује административна 

такса. 
 

Тафирни број 11. 

За овјере уговора такса се плаћа према 

вриједности и то: 

1. До 1.000,00 КМ  .................................... 5,00 
2. Од 1.000,00  до 5.000,00 КМ  ............. 10,00 
3. Од 5.000,00  до 10.000,00 КМ  ........... 20,00 
4. Од 10.000,00 до 15.000,00 КМ  ......... 30,00 
5. Преко 15.000,00 КМ  .......................... 50,00 

 

Напомена: 

За овјеру анекса уговора плаћа се 50% прописане 

таксе. 

Тарифни број 12. 

За овјеру плана, цртежа, пројекта  .................. 5,00 

 

Тарифни број 13. 

За овјеру пословних књига плаћа се од сваког 

листа  .................................................................. 0,50 

 

Напомена: 

Под листом се подразумијева: један лист (двије 

странице). 

 

Тарифни број 14. 

За овјеру превода  ............................................. 5,00 

 

V ИЗВОДИ И ПРЕПИСИ ПЛАНОВА 

 

Тарифни број 15. 

Извод из  докумената просторног уређења  15,00 

 

VI ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 

 

За издавање  локацијских услова  ................. 20,00 

 

VII ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ 

 

За одобрење за грађење плаћа се такса према 

предрачунској вриједности објекта и то: 

1. До 50,000,00 КМ  ............................... 200,00 
2. Од 50.000,00 КМ до 100.000,00 КМ  300,00  
3. Преко 100.000,00 КМ - 0,5% на 

предрачунску вриједност објекта, али не 
више од  ........................................10.000,00  

 

VIII ОДОБРЕЊА ЗА УПОТРЕБУ ОБЈЕКАТА 

 

За доношење рјешења о одобрењу за употребу 

објекта  ........................................................... 100,00 

 

IX  ОДОБРЕЊА ЗА РАД 

 

Тарифни број 16. 

1. За издавање одобрења за оснивање и 

вођење самосталних  занатских радњи 

(занатско-услужне) обављање 

самосталне занатске дјелатности, 

(занатско-услужне) за издавање 

одобрења  .......................................... 50,00 
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2. За издавање одобрења за обављање 

домаће радиности старих и умјетничких 

заната  ................................................ 30,00 

3. За издавање одобрења за рад агенција ( 

обављање самосталних услужно – 

интелектуалних дјелтности)  ........... 70,00 

4. За издавање одобрења за оснивање 

самосталних радњи (видео клуб, 

забавне игре и сл.)  ........................... 70,00 

5. За издавање одобрења за обављање 

дјелатности луна паркова, рингишпила 

 до 50 м2 површине  ......................... 50,00 

 од 50 м2 до 150 м2  ........................ 150,00 

 преко 150 м2  .................................. 300,00 

6. За издавање одобрења за оснивање и 

вођење самосталне трговинске радње 

(бутици,  киосци, мјешовите робе и сл, 

као и пружање трговинских услуга,  до 

50 м2 простора)  ................................ 50,00 

7. За издавање одобрења за обављање 

посебних начина трговине (трговина 

јавним надметањем, лицитације, 

аукције, робне берзе, продаја личним 

нуђењем и др.)  ................................. 80,00 

8. За издавање одобрења за оснивање 

самосталне трговинске радње типа:          

-мале самопослуге до 200 м2  ....... 100,00         

-средње од 200 до 600 м2  ............. 150,00               

-велике самопослуге, супер маркети 

преко 600 м2  .................................. 170,00 

9. За издавање одобрења за обављање 

самосталне трговинске дјелатности 

(бувљак, воће и поврће, тезге, покретни 

столови)  .............................................. 50,00 

 за издавање одобрења за обављање 

пољопривредне дјелатности (узгој 

поврћа, пластеници, воћњаци и 

друго) ........................................... 50,00 

10. За издавање одобрења за оснивање 
угоститељских радњи ресторани, кафе 
барови, клуб барови,отворени бар, снек 
бар, кафе-посластичарнице, пицерије, 
пекотеке, чоколатерије, винарије, 
пивнице, чајџиница, припремнице 
оброка (цатеринг) и други угоститељски 
објекти  ............................................ 130,00 

 кантина, менза, домаћа кухиња 
 ................................................... 100,00 

 диско барови, ноћни барови, ноћни 
клубови  ..................................... 180,00 

 хотели, мотели, етно села  ....... 200,00 

 јавне кухиње ............................... 10,00 

 категоризација угоститељских 
објеката (куће и станови за одмор, 
кам. собе за изнајмљивање и сл.)
 ...................................................... 50,00 

11. Издавање одобрења за обављање 
туристичке дјелатности  .................. 120,00  

12. За издавање одобрења за отварање 
трговинске радње у оквиру друштва     
(малопродајни објекти и пружање 
трговинских услуга у једном простору)
 .......................................................... 100,00 

 до 50 м2 пословног простора  ... 80,00 

 до 200 м2 пословног простора 120,00 

 од 200 до 600 м2 пословног простора

 .................................................... 140,00 

 преко 600 м2 (мегамаркети, тржни 

центри и сл.)  ............................. 170,00 

 за издавање одобрења за рад 

велепродајних објеката у склопу 

друштава и за обављање трговине на 

мало и велико у једном пословном 

простору у склопу друштва  ..... 200,00 

 за издавање одобрења за рад 

угоститељских објеката у склопу 

друштава (угоститељске дјелатности)

 .................................................... 200,00 

  

13. Издавање одобрења за  отварање 

туристичке агенције у склопу друштва

 .......................................................... 150,00 

14. За издавање одобрења за рад центра - 

установе за његу и помоћ у кући (објекти 

смјештаја старих лица, лица којима је 

потребна туђа њега, домови за старе и 

сл.) - правна и физичка лица  ......... 150,00 

15. За издавање одобрења за рад 

мјењачнице  ...................................... 50,00 

 за издавање одобрења за рад 

мјењачнице у склопу Друштва  .. 150,00 

16. За издавање одобрења за рента кар

 ............................................................ 50,00 

 за издавање одобрења за рента кар у 

склопу Друштва ........................... 100,00 
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17. Издавање одобрења за оснивање 

ортачке радње: 

 трговинске радње (комисиони, 
бутици, киосци, мјешовита роба и 
слично, као и пружање трговинских 
услуга до 50 м2 простора, као и 
угоститељск објекти типа (кетеринг), 
мензе, домаћа кухиња, припремница 
оброка (кетеринг), покретни 
угоститељски објекти и сл.), агенције, 
занатске дјелатности, занатске радње, 
трговинске дјелатности (бувљак, воће 
и поврће тезге и сл.) ..................... 50,00  

 мале самопослуге до 200 м2  .... 100,00 

 средње од 201 до 600 м2  .......... 150,00 

 велике самопослуге, супермаркети 
преко 600 м2  ............................... 170,00 

 угоститељски објекат типа кафе 
барови, снек бар, клуб бар, отворени 
бар, кафе - посластичарнице, 
посластичарнице, пицерије, пекотеке, 
винарије, пивнице, бифе, крчма, 
кафана  ......................................... 130,00 

 ресторан  ...................................... 130,00 

 собе за изнајмљивање  ................ 50,00 

 дискобар, ноћни бар .................. 180,00 

 хотели, мотели  ........................... 200,00 
 

18. Овјера писане изјаве:                                 

 за обављање трговине на мало (СТР)

 ........................................................ 30,00 

 за обављање трговинске дјелатности

 ........................................................ 15,00 

 за обављање туристичке дјелатности

 ........................................................ 30,00 

 за обављање угоститељске 

дјелатности (кантине, мензе, домаће 

кухиње, винарија, пивница, јавне 

кухиње и сл.)  ................................. 10,00 

 кафе бар, снек бар, кафе 

посластичарница, клуб бар, отворени 

бар, пицерија, пивница, пекотека, 

чоколатерија, крчма, бифе, кафана

 ........................................................ 15,00 

 ресторани, собе за изнајмљивање

 ........................................................ 20,00 

 диско клуб, ноћни барови, диско бар, 

ноћни клуб и остали типови 

угоститељских објеката  ............... 30,00 

 за обављање туристичке дјелатности

 ......................................................... 30,00 

 за обављање агенцијских послова 

 ......................................................... 15,00 

 за проширење предмета пословања 

радње – дјелатности (трговине и 

угоститељство)  .............................. 30,00 

 занатство  ....................................... 15,00 

 за обављање занатске дјелатности

 ......................................................... 15,00 

 овјера писане изјаве за обављање 

трговине и пружање трговинских 

услуга у једном простору  ............. 30,00 

 за обављање туристичке дјелатности

 ......................................................... 30,00 

 овјера писане изјве за обављање 

мјењачких послова  ....................... 15,00 

 овјера писане изјаве за обављање 

дјелатности рентакара  ................. 15,00 

 

19.Овјера писане изјаве: 

 за обављање трговине на мало у 

склопу Друштва  ............................ 50,00 

 за обављање трговине на велико 50,00 

 за обављање трговине на велико и 

мало (у истом простору)  .............. 50,00 

 за обављање трговине и пружање 

трговинских услуга у једном простору

 ......................................................... 50,00 

 овјера писане изјаве за обављање 

мјењачких послова  ....................... 30,00 

 овјера писане изјаве за обављање 

дјелатности рентакара  ................. 30,00 

 

Тарифни број 17. 

За издавање одобрења за проширење предмета 

пословања радње - дјелатности и других 

статусних промјена за регистроване 

предузетнике (промјена сједишта, назива фирме, 

радног времена,  упис у регистар предузетника,  

наставак рада због смрти оснивача и сл, трговина  

угоситељство, агенција)  ................................. 30,00 

 занатство  ............................................ 15,00  

 у склопу Друштва  ............................... 60,00 
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Тарифни број 18. 

1. За издавање одобрења за вршење 

превоза ствари и лица за властите 

потребе и промјена возила  ............ 50,00 

2. За издавање одобрења за вршење 

превоза ствари и  лица у друмском 

саобраћају (јавни превоз)  ............. 130,00 

3. За издавање одобрења за  вршење такси 

превоза  ............................................. 80,00 

 

Тарифни број 19. 

 За издавање одобрења за рад ауто – 

школе  ................................................. 50,00 

 За издавање одобрења за  упис пловних 

објеката  у регистар  и издавање пловне 

дозволе и упис других пловних објеката 

(физичка лица)  .................................. 50,00 

               (у склопу Друштва)  ........................... 70,00 

 пловни објекти продужење  ............. 20,00 

 

Тарифни број 20. 

Овјера реда вожње аутобуских линија на 

подручју  Града  ............................................. 100,00 

 

Тарифни број 21. 

1. За издавање лиценце „Б“ за превоз лица 

на територији јединице локалне 

самоуправе-превозник или Друштво

 ............................................................ .60,00 

2. Лиценца за возило којим се обавља 

превоз лица и ствари за свако возило

 ............................................................. 10,00 

3. За издавање лиценце „Ц“ за  превоз 

ствари и лиценце „Д“ за такси превоз – 

превозник или  Друштво  .................. 60,00 

4. За издавање леценце „Е“ за превоз за 

властите потребе - превозник или 

Друштво  ............................................. 20,00 

5. За издавање легитимације за возача 

моторних возила (такси превоз)  ...... 10,00 

 

Тарифни број 22. 

1. За издавање увјерења по члану 159. и 

160. ЗУП-а  ............................................. 3.00 

2. Издавање увјерења за увоз опреме за 

рад  ........................................................ 5,00 

3. Овјера књига жалби за угоститељске 

објекте и путничке агенције  ............. 30,00 

 

Тарифни број 23. 

1. Утврђивање привременог престанка рада 

и трајног престанка рада радње – 

дјелатности  ........................................ 20,00 

2. Вођење радње преко пословође  ..... 20,00 

3. Утврђивање наставка рада радње 

(дјелатности послије привремене и након 

смрти предузетника чланови породичног 

домаћинства)  ..................................... 10,00 

 

X   УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 

ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Тарифни број 24. 

1. За упис оснивања заједнице у регистар: 

 до 10 етажних власника  .................... 50,00 

 од 10 до 30 етажних власника  .......... 70,00 

 преко 40 етажних власника  ............ 100,00 

2. За упис статусне промјене  ................ 50,00 

3. За упис промјене лица овлаштених за 

заступање  ........................................... 20,00 

4. За извод из регистра или увјерење о 

подацима из регистра  ....................... 10,00 

5. Објављивање огласа за упис (по реду 

огласа)  .................................................. 2,00 

6. За акта којим се издаје еколошка дозвола 

за: 

 самосталне угоститељске радње, 

самосталне трговинске радње, 

самосталне занатске радње и занатско -

предузетничку дјелатност  ................ 70,00 

 дјелатности производње и прераде 

дрвета, вађења руда, прерађивачке 

индустрије, хемијске индустрије, 

производња и прерада гума и пластичних 

маса, текстила и текстилних производа, 

метала и металних производа и осталих 

неметалних минерала, електричних и 

оптичких уређаја, производња и 

снабдијевање електричном енергијом, 

гасом и водом, грађевинарство, 

бетонаре, експлоатација шљунка, пијеска 

и камена, бензинске пумпе, фарме, 
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клаонице и остале дјелатности предузећа

 ........................................................... 120,00 

 

XI   ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ 

 

Тарифни број 25. 

1. Закључење уговора о закупу  ............ 10,00 
2. Закључење анекса уговора о закупу  . 5,00 

 

 

XII ВОДОПРИВРЕДА 

 

Тарифни број 26. 

1. За издавање  водопривредне сагласности 

на изграђени објекат  ...................... 100,00 

2. За  издавање водопривредне сагласности  

на техничку документацију  ............ 100,00 

 

Члан 17. 

Ова  Одлука о градским административним 

таксама ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-35/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

  

 

 

3.                                                             

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 и 18/06 ), члана 15 

Закона о грађевинском земљишту РС („Службени 

гласник РС“ број: 112/06), члана  33. Статута 

града Добој („Службени гласник града Добој“ 

број: 9/12) и члана 130. Пословника Скупштине 

града Добој („Службени гласник града Добој“ 

број: 9/12) Скупштина града Добој на сједници 

одржаној 7. фебруара 2013. донијела је:  
 

 

 

 

О   Д    Л   У    К   У 

о измјени и допуни  Одлуке 

о начину и условима продаје неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у 

државној својини 
 

Члан 1. 

У Одлуци о начину и условима продаје 

неизграђеног градског грађевинског земљишта у 

државној својини број: 01-013-283/12 од 

14.11.2012.године мијења се члан 1. и то на 

начин да се дио иза ријечи „градског 

грађевинског земљишта у државној својини 

означеног као:“ брише, и гласи: 

 к.ч. број: 1201/2 Бара њива 3. класе 
површине 750 м2, уписана у ЗК уложак 
број: 465 КО Добој и к.ч. број: 509/97 
Насеље 4. Јули, њива 3. класе површине 
1241 м2, уписана у ЗК уложак број: 236 
КО Добој, а што представљају некретнине 
означене као к.ч. број: 467/1 Баре, њива 
3. класе површине 1991 м2 уписане у Пл 
број: 729/161 КО Добој; 

 к.ч. број: 1201/18 Доње баре, њива 3. 
класе површине 1346 м2 уписане у ЗК 
улошку број: 465 КО Добој, а што 
одговара дијелу некретнина означених 
као к.ч. број: 468 Доње баре, њива 3. 
класе површине 2656 м2 уписаних у Пл 
број: 729/161 КО Добој, а све укупне 
површине 3337 м2.  

        

Члан 2. 

У члану 2. Одлуке бришу се ријечи „износи 

68.120,00 КМ“ и умјесто њих стоје ријечи: 

„износи 116.795,00 КМ, односно 35,00 КМ/м2“. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добој“. 
 

 

 

 

 

 

  РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 
 

Број: 01-013-27/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р.                       
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4. 

На основу члана 41. став 5. и 43. став 3. 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ 55/10), 

члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 101/04, 

42/05 и 118/05), и члана 33. Статута града Добој 

(„Службени гласник града Добој“ 9/12), 

Скупштина града Добој је на сједници одржаној 

7. фебруара  2013. године донијела  

 

О Д Л У К У 

о усвајању  измјене и допуне дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој -  

ревизија 

 

Члан 1. 

Усваја се измјена и допуна дијела 

Регулационог  плана „Центар“ Добој - ревизија (у 

даљем тексту: измјена Плана). 

 

Члан 2. 

Елаборат измјене Плана састоји се од 

текстуалног и графичког дијела. Измјена Плана 

садржи: 

 

И. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
  

А. УВОДНИ ДИО 

Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 

В. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

Г. ПРОГРАМ ( КОНЦЕПТ) ПЛАНА 

Д. УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

ИИ. ГРАФИЧКИ ДИО  

 

1.     КАРТЕ СТАЊА 

     

1.1.Ажуран план парцелације  ..............  Р = 1 : 500 

1.2.Подјела обухвата плана  ..................  Р = 1 : 500 

1.3.Постојећа функционална организација у 

обухвату плана  ......................................  Р = 1 : 500 

1.4.Карте власништва над земљиштем   Р = 1 : 500 

1.5.Инжењерско-геолошка карта  ........  Р = 1 : 500 

 

2. ИЗВОДИ ИЗ ВАЖЕЋИХ ДОКУМЕНАТА 

ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

2.1. Извод из важећег Регулационог плана (план  

орг. простора)  ......................................  Р = 1 : 1000 

 

3.    КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 
 

3.1.Границе плана одређене по постојећим 

кататастарским честицама  ........................  Р=1:500 

3.2.План парцелације и препарцелације Р=1:500 

3.3.План организације простора  ..............  Р=1:500 

3.4.План саобраћаја  ..................................  Р=1:500 

3.5.План хидротехничке инфраструктуре  .Р=1:500 

3.6.План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре  .........................................  Р=1:500 

3.7.План термоенергетске инфраструктуре 

 .......................................................................Р=1:500 

3.8.План уређења зелених и рекреационих 

површина  ...................................................  Р=1:500 

3.9.План грађевинских линија  ..................  Р=1:500 

3.10.План регулационих линија  ...............  Р=1:500 

 

Члан 3. 

Елаборат измјене Плана, израдио је 

„Добојинвест“ а.д.  Добој  у јануару 2013,  а чини 

саставни дио ове одлуке. 

Елаборат из претходног става овог члана 

налази се у прилогу Одлуке из члана 1. 

 

Члан 4. 

Измјена Плана је основа за парцелацију 

грађевинског земљишта по прописима о 

уређењу простора и грађењу. 

 

Члан  5. 

Измјена Плана се излаже на стални јавни 

увид код органа управе надлежног за послове 

просторног уређења. 

 

Члан  6. 

О провођењу ове одлуке стараће се орган из  

члана  5 ове одлуке. 

 

Члан  7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе раније донесени просторно-плански 

документи проведбеног карактера, у дијелу у 

којем нису у сагласности са  измјеном Плана. 
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Члан  8. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  „Службеном гласнику града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-26/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

  

5. 

 На основу члана 27. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“ 112/06), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ 101/04, 42/05 и 118/05), члана 33. 

Статута града Добој („Службени гласник града 

Добој“ 9/12), Скупштина града Добој је на 

сједници одржаној   7. фебруара  2013, донијела  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању просјечне коначне 

грађевинске цијене по м² корисне стамбене 

површинена подрчју града Добој 

 

Члан 1. 

 Утврђује се просјечна коначна грађевинска 

цијена корисне стамбене површине за 2012. 

годину у висини 625,00 КМ по м², која служи као 

основица израчунавања висине ренте у 2013. 

години на подручју града Добој. 

 

Члан 2. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о утврђивању просјечне коначне 
грађевинске цијене по м² корисне површине на 
подручју општине Добој бр. 01-013-17/12 од 
21.02.2012. године („Службени гласник општине 
Добој“  1/12). 
 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добој“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-25/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

  

6. 

На основу члана 38. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ 55/10), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ 101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 33. Статута града Добој („Службени 

гласник града Добој“ 9/12), Скупштина града 

Добој је на сједници одржаној  7. фебруара 2013,  

донијела  
 

О Д Л У К У 

о утврђивању нацрта 

Плана парцелације за просторну цјелину 

избјегличког насеља „Гаврићи“ 

                                             

Члан1. 

Утврђује  се  Нацрт  Плана парцелације за 

просторну цјелину  избјегличког насеља 

„Гаврићи“ (у даљем тексту: Нацрт измјене 

Плана). 
 

Члан 2. 

 Утврђени Нацрт измјене Плана ставља се на 

јавни увид од 18.02.2013. до 20.03.2013. године. 

Јавна презентација Нацрта измјене Плана биће 

одржана  18.03.2013.   
 

Члан 3. 

Нацрт измјене  Плана биће изложен у 

просторијама Одјељења за просторно  уређење  

и носиоца израде плана „Добојинвест“ а.д. 

Добој, у времену од 7 до 15 часова. Примједбе 

на Нацрт измјене Плана могу се уписати у  књигу 

примједби у Одјељењу за просторно уређење 

или доставити писмено.  
 

Члан 4. 

О мјесту, времену и начину излагања Нацрта 

измјене Плана биће обавијештена јавност на 
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начин прописан чланом  38. став 3. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“  55/10). 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-24/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 

7. 

На основу члана 38. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ 55/10), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ 101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 33. Статута града Добој („Службени 

гласник града Добој“ 9/12), Скупштина града 

Добој је на сједници одржаној 7. фебруара  2013,   

донијела  
 

О Д Л У К У 

о утврђивању Нацрта измјене и допуне 

Плана парцелације за просторне цјелине  

избјегличких насеља „Липац“„Вила“ 

и „Пољице“  

                                                    

Члан1. 

Утврђује  се  Нацрт  измјене и  допуне Плана 

парцелације за просторне цјелине  избјегличких 

насеља „Липац“ „Вила“ и „Пољице“ (у даљем 

тексту: Нацрт измјене Плана). 
 

Члан 2. 

Утврђени Нацрт измјене Плана ставља се на 

јавни увид од 18.02.2013. – 20.03.2013. године. 

Јавна презентација Нацрта измјене Плана  биће 

одржана  18.03.2013. године.   
 

Члан 3. 

Нацрт измјене  Плана биће изложен у 

просторијама Одјељења за просторно  уређење  

и носиоца израде плана „Добојинвест“ а.д. 

Добој, у времену од 7 до 15 часова. Примједбе 

на Нацрт измјене Плана могу се уписати у  књигу 

примједби у Одјељењу за просторно уређење 

или доставити писмено.  

 

Члан 4. 

О мјесту, времену и начину излагања Нацрта 

измјене Плана биће обавијештена јавност на 

начин прописан чланом  38.став 3. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 55/10). 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-23/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

  

8.                                                                                                            

          На основу члана 33. Статута града Добој 

(,,Службени гласник града Добој“ 9/12) и члана 

130. Пословника Скупштине општине Добој 

(,,Службени гласник општине Добој“ 10/05 и 

9/08), Скупштина града Добој, на сједници 

одржаној 7. фебруара 2013, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о критеријима за додјелу средстава буџета 

града за редовне дјелатности спортских 

клубова 

 

Члан 1. 

Средства за редовне дјелатности спортских 

клубова планирају се у Буџету Града Добој. 

Под средствима за редовне дјелатности 

спортских клубова подразумијевају се средства 

која клубови користе за учешће у званичним 

такмичењима (лигама или такмичарским 

турнирима), али не и средства која се користе за 

организацију традиционалних турнира као што 
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су: Божићно-новогодишњи турнир, Рукометни 

турнир, Тениски турнир, Видовдански турнир. 

 

Члан 2. 

Средства за редовне дјелатности спортских 

клубова пласирају се преко Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности града Добој у 

складу са критеријима из ове Одлуке – 

квартално – Одлуком градоначелника . 

 

Члан 3. 

Средства за редовне дјелатности под 

условима из ове Одлуке, могу се  дозначити у 

апсолутном износу за носиоце развоја спорта у 

граду Добој и то: 

 РК „Слога“ Добој у износу 330.000,00 

КМ; 

 ФК „Слога“ Добој и износу  
220.000,00 КМ; 

- и 200.000,00 КМ у процентуалном 
износу сљедећим спортским 
клубовима: 

 

1. ФК „Жељезничар“ Добој  ..............................  7% 

2. ФК „Наша Крила“ Костајница  .......................  5% 

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

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

5. ФК „Вучијак“ Мајевац  ...................................  5% 

6. ФК „Требава“ Осјечани  .................................  5% 

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

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

9. ФК „Борац“ Которско  ...............................  3,50% 

10.ФК „Полет“ Подновље  ............................  3,50% 

11.ФК „Рудар“ Станари  ................................  3,50% 

12.ФК „Озрен“ Пакленица Доња  ................  3,50% 

13.КМФ „Добој“ Добој  ......................................  3% 

14.КМФ „Главица“ Добој  ..................................  2% 

15.Одбојкашки клуб инвалида Добој  ..............  3% 

16.Карате клуб „Слога“ Добој  ..........................  4% 

17.Џију џицу „Полицајац“ Добој  .................  1,50% 

18.Текван – до клуб „Добој“ Добој  .............  1,50% 

19.Кикбокс Клуб „Спектар“ Добој  ...............  1,50% 

20.Карате клуб „Вила“ Добој  .......................  1,50% 

21.Карате клуб „Озренских соколови“ Бољанић  .  

 ........................................................................ 1,50 % 

22.Атлетски клуб „Добој“ Добој .......................  6% 

23.Женски рукометни клуб „Добој“ Добој  .....  7% 

24.Кошаркашки клуб „ Финдо“ Добој  ..............  3% 

25.Тениски клуб „Добој“ Добој  ........................  3% 

26.Шаховски клуб „Добој“ Добој  .....................  2% 

27.Кајак кану клуб „Вал“ Добој  ........................  2% 

28.Клуб падобранског једрења „Парагост“ Добој   

 .......................................................................... 1,50% 

29.Аеро клуб „Икар“ Добој  ............................  0,5% 

30.Џију Џицу клуб „Јединство“  ......................  0,5% 

31.Џију Џицу клуб „Сенсеи“  ..........................   0,5% 

32.Клуб дизача тегова  ....................................  0,5% 

 

- Остатак расположивих средстава 

планираних буџетом за 2013. годину од         

50.000,00 КМ ставља се на располагање 

градоначелнику Града који ће својом 

Одлуком дефинисати расподјелу 

наведених средстава. 

 

Члан 4. 

Прије него се средства за редовне 

дјелатности дозначе клубу, Спортском савезу се 

морају предочити: 

1. Пријава на јавни позив или захтјев за 
додјелу средстава од стране спортских 
клубова; 

2. Копија Рјешења о регистрацији клуба; 
3. Имена лица овлаштених потписника 

клуба; 
4. План такмичења за текућу годину; 
5. Извјештај о такмичењу у претходној 

години; 
6. Извјештај о пословању клуба у 

претходној години; 
 

Клубу се не могу дозначити средства ако се 

претходно Спортском савезу не предоче 

наведена документа. 

 

Члан 5. 

Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности зауставиће дознаке средстава оном 

спортском клубу за који се утврди: 

- да не учествује у такмичењима из 
неоправданих разлога; 

- да се средства троше незаконито и 
нетранспарентно; 

- да спортски клуб напушта такмичења; 
- да је спортски клуб дисциплински 

кажњен од органа свог спортског савеза. 
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Члан 6. 

Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности дужно је градоначелника 

извијестити о додјели средстава клубовима. 

 

Члан 7. 

На завршетку календарске године сваки 

спортски клуб који је користио средства Буџета 

града, дужан је о начину утрошка средстава 

поднијети Извјештај Служби за ревизију града 

Добој. 

Уколико не поднесе Извјештај о утрошку 

средстава, исти спортски клуб губи право на 

кориштење средстава у наредној години. 

 

Члан 8. 

Правилност провођења ове Одлуке 

контролисаће Савјет за спорт и културу 

Скупштине града Добој. 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добој“. 

 

Члан 10. 

          Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о критеријима за додјелу средстава 

Буџета општине за редовне дјелатности 

спортских клубова број: 01-013-172/12 од 31. 5. 

2012. 

      

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-22/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

   

9. 

На основу члана 30. Закона  о локалној 

самоуправи („Службени  гласник Републике 

Српске“ 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. Закона 

о утврђивању и преносу права располагања 

имовином на јединице локалне самоуправе 

(„Службени  гласник Републике Српске“  70/06), 

члана 33. Статута града Добој („Службени 

гласник  града Добој“ 9/12) и члана 129. 

Пословника Скупштине општине Добој 

(„Службени гласник  општине Добој“ број: 10/05, 

9/08), Скупштина града Добој, на сједници  

одржаној 7. фебруара 2013,  доноси  

 

О   Д   Л   У   К   У 

о уступању на привремено кориштење 

некретнина 

 

Члан 1. 

Уступа се на привремено кориштење 

Фондацији „Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“ Добој, дио некретнина чији 

је носилац права располагања град Добој, 

уписане у ЗК уложак број 1606, СП Добој, чија 

прецизна површина ће се утврдити Измјенама и 

допунама Регулационог плана „Центар“ Добој, 

блок 1. 

  

Члан 2. 

Носилац права привременог кориштења 

уступљених некретнина из члана 1. ове одлуке 

предметне некретнине ће користити за 

обављане своје дјелатности и стварање 

претпоставки за градњу инфраструкурних и 

грађевинских објеката намијењених Центру за 

дневни боравак дјеце и омладине са сметњама у 

развоју. 
                                                             

Члан 3. 

Ова одлука ступа  на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-20/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 

10. 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ 101/04, 42/05 и 118/05), члана 33. 

Статута града Добој („Службени гласник града 
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Добој“ 9/12), члана 130. Пословника Скупштине 

општине Добој („Службени гласник општине 

Добој“ 10/05 и 9/08) и Одлуке о поступку, 

условима и начину давања у закуп и привремено 

кориштење земљишта, јавних површина, 

пословних простора и гаража („Службени 

гласник општине Добој“ 6/08, 2/10 и 7/10), 

Скупштина града Добој на сједници одржаној 7. 

фебруара 2013, донијела је :  

 

ОДЛУКУ 

о додјели пословног простора 

 

Члан 1. 

Туристичкој организацији Добој додјељује 

се на кориштење пословни простор у Улици 

Немањиној број 12, површине 167,00 м2, на 

неодређно вријеме. 

 

Члан 2. 

За додијељени пословни простор закупац ће 

плаћати закупнину у мјесечном износу 0,10 

КМ/м2 . 

 

Члан 3. 

Утврђени износ закупнине за пословни 

простор из члана 1. ове одлуке увећава се за 

износ пореза на додатну вриједност и износ за 

комуналну накнаду. 

 

Члан  4. 

Овлашћује се градоначелник града Добој да 

у складу са одредбама ове одлуке са закупцем 

потпише уговор о закупу у којем ће закупнина 

бити утврђена у складу са чланом  2. ове одлуке. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-21/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

11. 

На основу члана 33. и 69. Статута града 

Добој („Службени гласник града Добој“ 9/12), 

члана 136. и члана 146. Пословника Скупштине 

општине Добој („Службени гласник општине 

Добој“, број: 10/05 и 9/08),  Скупштина града  

Добој, на сједници одржаној 7. фебруара 2013,  д 

о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Нацрт Одлуке о одређивању радног 
времена угоститељских објеката на 
подручју Града Добој суштински и 
формално-технички је прихватљив за 
даљу скупштинску процедуру. 

2. Задужује се  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности  града Добој, да у 
складу са Одлуком о јавним расправама у 
општини Добој („Службени гласник 
општине Добој“ 1/06) организује и 
проведе јавну расправу, сумира 
приједлоге и сугестије изнесене на јавној 
расправи и припреми приједлог Одлуке о 
одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју Града 
Добој.   

3. Овај закључак биће објављен у 
„Службеном гласнику града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-40/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 

12. 

На основу члана 33. и 69. Статута Града 

Добој („Службени гласник града Добој“ 9/12), 

члана 136. и члана 146. Пословника Скупштине 

општине Добој („Службени гласник општине 

Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина града  

Добој, на сједници одржаној 7. фебруара 2013,   

д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 

1. Нацрт Пословника Скупштине града 
Добој суштински и формално-технички је 
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прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру. 

2. Задужује се  Стручна служба града Добој, 
да у складу са Одлуком о јавним 
расправама у општини Добој („Службени 
гласник општине Добој“ 1/06.) организује 
и проведе јавну расправу, сумира 
приједлоге и сугестије изнесене на јавној 
расправи и припреми приједлог 
Пословника Скупштине  града Добој. 

3. Овај закључак биће објављен у 
„Службеном гласнику града Добој“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-41/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 

13. 

На основу члана 33. и 69. Статута града 

Добоја („Службени гласник града Добој“ 9/12) и 

члана 136. Пословника Скупштине општине 

Добој („Службени гласник општине Добој“ број: 

10/05 и 9/08), Скупштина града Добој, на 

сједници одржаној 7. фебруара 2013, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о предузетим 
мјерама и радњама у циљу збрињавања 
паса луталица у граду Добоју. 

2. Обавезује се Одјељење за инспекцијске и 
послове комуналне полиције да настави 
појачано дјеловање у рјешавању 
проблема збрињавања паса луталица у 
граду Добој. 

3. Овај закључак биће објављен у 
„Службеном гласнику града Добој“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-42/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 
 
 

14. 
На основу члана 33. и 69. Статута града 

Добој („Службени гласник града Добој“, број 
9/12), члана 136. и члана 137. Пословника 
Скупштине општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“, број: 10/05 и 9/08),  Скупштина 
града Добој, на сједници одржаној 7. фебруара 
2013,  д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Програм  рада Скупштине Града 

Добој за 2013. годину. 

2. Саставни дио закључка чини Програм  

рада Скупштине града Добој за 2013. 

3. Овај закључак биће објављен у 

„Службеном гласнику града Добој“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-36/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 

15. 

На основу члана 30. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05. 

и 3/08), и члана 77. и 78. Пословника Скупштине 

општине Добој („Службени гласник општине 

Добој“, број: 10/05. и 9/08.), Скупштина града 

Добој, на сједници одржаној 7. фебруара  2013. 

године,  усвојила је 
 

П Р О Г Р А М    Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ГРАДА  ДОБОЈ ЗА 2013. 

ГОДИНУ 
 

I       У В О Д 

Програм рада Скупштине  града Добој за 

2013. годину је основа за благовремено 

планирање сједница Скупштине града и њених 

радних тијела. 

Градска Административна служба, јавна 

предузећа и установе одређени овим 

Програмом дужни су припремити и доставити 

Скупштини на разматрање одговарајуће 

материјале из своје надлежности и одгворни су 

за благовремену, квалитетну и стручну припрему 
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материјала као и за законитост припремљених 

материјала. 

Радна тијела Скупштине дужна су, свако у 

оквиру своје надлежности одређене 

Пословником о раду Скупштине града  Добој,  

прије разматрања сједнице Скупштине града, 

размотрити свако питање садржано у Програму 

рада и своје приједлоге и мишљења доставити 

Скупштини града . 

Скупштина града  ће у свом раду током 2013. 

године разматрати питања предвиђена 

Програмом рада као и сва друга питања из своје 

надлежности према указаној потреби, на 

приједлог овлаштених предлагача и питања која 

покрену одборници или грађани, што програм 

рада чини отвореним. 

 

 

I I   САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

ПРВО ТРОМЈЕСЈЕЧЈЕ 2013. године 
 

А -  ПРОГРАМИ 
 

1. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2013. 
ГОДИНУ. 
- Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење, 
- Предлагач: Градоначелник. 

2. ПРОГРАМ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА И УРЕЂЕЊА 
ПРОСТОРА  
- Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење. 
- Предлагач: Градоначелник. 

3. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 
ЗА 2013. ГОДИНУ 
- Обрађивач: Одјељење за стамбено 

комуналне послове 
- Предлагач: Градоначелник. 

4. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
ДОБОЈ ЗА 2013. ГОДИНУ 
-      Обрађивач: Одјељење за привреду и  
       друштвене дјелатности, 
-      Предлагач: Градоначелник . 

 

5. ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ РЈЕШАВАЊА 
ПРОБЛЕМАТИКЕ ИЗБЈЕГЛОГ, РАСЕЉЕНОГ 
СТАНОВНИШТВА И ПОВРАТНИКА У 2013. 
ГОДИНИ 
- Обрађивач: Одјељење за изградњу 

обнову и развој, 
- Предлагач: Градоначелник. 

6. ПРОГРАМ РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ 
УПРАВУ ЗА 2013. ГОДИНУ 
- Обрађивач: Одјељење за  општу 

управу, 
- Предлагач: Градоначелник. 

7. ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД 
СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  
ДОБОЈ ЗА 2013. ГОДИНУ 
- Обрађивач:  Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, 
- Предлагач: Градоначелник . 

 

 

Б  ИЗВЈЕШТАЈИ  И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

1. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У 2012. ГОДИНИ 
-    Обрађивач:  Одјељење за просторно  

      уређење, 

  -     Предлагач: Градоначелник. 

2. ИЗВЈЕШТАЈ О  ОСТВАРИВАЊУ 
ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ 
МРЕЖЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  ДОБОЈ ЗА 
2012. ГОДИНУ 

- Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА 

ОДРЖАВАЊА САНАЦИЈЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ 
ОБЈЕКАТА И ВОДОТОКОВА У 2012. 
ГОДИНИ 

- Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА  

КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  
ДОБОЈ ЗА 2012. ГОДИНУ 

- Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
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5. ИЗВЈЕШТАЈ О НАПЛАТИ СРЕДСТАВА НА 
ИМЕ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ, ЗАКУПА 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ПОСЛОВНИХ 
ПРОСТОРА И ГАРАЖА У ВЛАСНИШТВУ 
ГРАДА ДОБОЈ У 2012. ГОДИНИ 

- Обрађивач: ЈП Дирекција за изградњу 
и развој града Добој, 

- Предлагач: Градоначелник. 
6. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

АКТИВНОСТИ НА РЈЕШАВАЊУ 
ПРОБЛЕМАТИКЕ ИЗБЈЕГЛОГ И 
РАСЕЉЕНОГ СТАНОВНИШТВА И 
ПОВРАТНИКА У 2012. ГОДИНИ  СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА  

- Обрађивач: Одјељење за  изградњу, 
обнову и развој, 

- Предлагач: Градоначелник. 
7. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ ДЈЕЧИЈЕ 

ОБДАНИШТЕ „МАЈКА ЈУГОВИЋ“ ДОБОЈ 
ЗА 2012. ГОДИНУ 

- Обрађивач: ЈУ дјечије обданиште 
„Мајка Југовић“ и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
8. ИЗВЈЕШТАЈ О  РАДУ ЈУ ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРУ ДОБОЈ ЗА 2012. ГОДИНУ 
- Обрађивач ЈУ Центар за културу 

Добој и Одјељење за привреду и  
друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
9. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ДОБОЈ ЗА 2012. 
ГОДИНУ 

- Обрађивач: ЈУ Центар за социјални 
рад и Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
10. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА 

ДОБОЈ ЗА 2012. ГОДИНУ 
- Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља и 

Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
11. ИЗВЈЕШТАЈ О  РАДУ ЈП „РАДИО ДОБОЈ“ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 
- Обрађивач: ЈУ „Радио Добој“, и 

Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
12. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОБОЈ ЗА 2012. 
ГОДИНУ 

- Обрађивач: Туристичка организација 
Добој и Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
13. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈП  РЦ „ПРЕСЛИЦА“ 

ДОБОЈ ЗА 2012. ГОДИНУ 
- Обрађивач:  ЈП РЦ „ПРЕСЛИЦА“ Добој 

и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
14. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА ДОБОЈ ЗА 
2012. ГОДИНУ 

- Обрађивач: ЈП Дирекција за изградњу 
и развој града Добој и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
15. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА 

РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2012. ГОДИНУ 

- Обрађивач: Агенција и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
16. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈЗУ АПОТЕКЕ 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ДОБОЈ ЗА 
2012. ГОДИНУ 

- Обрађивач: ЈЗУ Апотека и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности 

- Предлагач: Градоначелник. 
17. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ 

МУЗЕЈА ДОБОЈ ЗА 2012. ГОДИНУ 
- Обрађивач: Регионални музеј Добој и 

Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
18. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ 

АРХИВА ДОБОЈ  ЗА 2012. ГОДИНУ 
- Обрађивач: Регионални архив Добој 

и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
19. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ        НАРОДНЕ И 

МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОБОЈ ЗА 2012. 
ГОДИНУ 

- Обрађивач: Народна и матична 
библиотека Добој и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
20. ИНФОРМАЦИЈА О МАТЕРИЈАЛНОМ 

ПОЛОЖАЈУ ПЕНЗИОНЕРА НА ПОДРУЧЈУ  
ГРАДА ДОБОЈ 

- Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, и  Удружење 
пензионера општине Добој, 
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- Предлагач: Градоначелник. 
21. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ 

КРИМИНАЛИТЕТА, ЈАВНОГ РЕДА И 
МИРА И БЕЗБИЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ У 2012. 
ГОДИНИ 

- Обрађивач: Полицијска станица 
Добој. 

- Предлагач: Градоначелник. 
22. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  ДОБОЈ 
- Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности и Спортски 
савез, 

- Предлагач: Градоначелник. 
23. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ОБЛАСТИ 

КУЛТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ 
- Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности и Центар за 
културу, 

- Предлагач: Градоначелник. 
24. ИНФОРМАЦИЈА О ВРШЕЊУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У 2012. 
ГОДИНИ 

- Обрађивач: Одјељење за  
инспекцијске послове и послове 
Комуналне полиције, 

- Предлагач: Градоначелник. 
25. ИНФОРМАЦИЈА  У ВЕЗИ ИЗВРШАВАЊА 

ОБАВЕЗА ГРАДА ДОБОЈ ПО ПИТАЊУ 
ОМОГУЋАВАЊА ОТКУПА ДРУГОГ 
ОДГОВАРАЈУЋЕГ СТАНА НОСИОЦИМА 
СТАНАРСКОГ ПРАВА ЧИЈИ ЈЕ СТАН У 
САСТАВУ РАТОМ УНИШТЕНЕ ЗГРАДЕ 

- Обрађивач: Одјељење за стамбено 
комуналне послове, 

- Предлагач: Градоначелник. 
26. ИНФОРМАЦИЈА О ПРИМЈЕНИ ОДЛУКЕ 

О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА БОРАЦА, 
РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И 
ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА У 
ПЕРИОДУ  ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2012. 
ГОДИНА 

- Обрађивач: Објељење за борачко-
инвалидску заштиту, 

- Предлагач: Градоначелник. 
 

 

В – НОРМАТИВНА АКТА 

 

1. ОДЛУКА О  ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ 
ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИМ 

ОБЈЕКТИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
ДОБОЈ   
- Обрађивач:  Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, 
- Предлагач: Градоначелник. 
2. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ 

КОНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ М2 
КОРИСНЕ СТАМБЕНЕ ПОВРШИНЕ  У 
2012. ГОДИНИ 

- Обрађивач:  Одјељење за просторно 
уређење, 

- Предлагач: Градоначелник. 
3. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-
ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ 
АУТО ПУТА БАЊА ЛУКА – ДОБОЈ, 
ДИОНИЦА ДОБОЈ 

- Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење 

- Предлагач: Градоначелник. 
4. ОДЛУКА О  УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНЕ 
ЦЈЕЛИНЕ „ИЗБЈЕГЛИЧКИХ НАСЕЉА“ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ДОБОЈ 

- Обрађивач:  Одјељење за просторно 
уређење, 

- Предлагач: Градоначелник.  
5. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНУ 
ЦЈЕЛИНУ ИЗБЈЕГЛИЧКОГ НАСЕЉА 
„ГАВРИЋИ“ ГРАДА ДОБОЈ 

- Обрађивач:  Одјељење за просторно 
уређење, 

- Предлагач: Градоначелник. 
6. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА  
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР“ 
ДОБОЈ, БЛОК 1. 

- Обрађивач:  Одјељење за просторно 
уређење, 

- Предлагач: Градоначелник. 
7. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА  ДИЈЕЛА 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ДОЊИ 
ГРАД“  ДОБОЈ, БЛОК 10. 

- Обрађивач:  Одјељење за просторно 
уређење, 

- Предлагач: Градоначелник. 
8. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНА И 

ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ 
ПЛАНА „ЦЕНТАР“ ДОБОЈ 
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- Обрађивач:  Одјељење за просторно 
уређење, 

- Предлагач: Градоначелник. 
9. ОДЛУКА О ГРОБЉИМА И 

ПОГРЕБНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА 
-      Обрађивач: Одјељење за стамбено 

       комуналне послове,  

- Предлагач: Градоначелник. 
10. ОДЛУКА О ГРАДСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
ГРАДА ДОБОЈ 

-      Обрађивач: Одјељење за  општу 

       управу.  

- Предлагач: Градоначелник. 
11. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА 

ЗА САВЈЕТЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ 

-      Обрађивач: Одјељење за  привреду и 

       друштвене дјелатности,  

- Предлагач: Градоначелник. 
 

 

ДРУГО ТРОМЈЕСЈЕЧЈЕ 2013. године 

 

А -  ПРОГРАМИ 

 

1. ПРОГРАМ РАДА ЈУ  ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ 
„МАЈКА ЈУГОВИЋ“ ДОБОЈ  ЗА 2014. 
ГОДИНУ 
- Обрађивач: ЈУ Дјечије обданиште 

„Мајка Југовић“ Добој и   Одјељење 
за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
2. ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ МУЗЕЈА 

ДОБОЈ ЗА 2014. ГОДИНУ 
- Обрађивач: Регионални музеј Добој и 

Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
3. ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ И МАТИЧНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ДОБОЈ ЗА 2014. ГОДИНУ 
-  Обрађивач: Народна матична 

библиотека Добој и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
4.  ПРОГРАМ РАДА ПРОТИВГРАДНЕ 

ЗАШТИТЕ РС ЗА 2013. ГОДИНУ 
-  Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, 
- Предлагач: Градоначелник. 

 

5. ПРОГРАМ ЖЕТВЕ И ОТКУПА ПШЕНИЦЕ И 
ДРУГИХ СТРНИХ ЖИТА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2013. ГОДИНУ 
-  Обрађивач: Одјељење за привреду и   

 друштвене дјелатности, 
-  Предлагач: Градоначелник. 

 

 

Б -  ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ АДМИНИСТРАТИВНЕ 
СЛУЖБЕ ГРАДА ДОБОЈ И 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 
2012. ГОДИНУ 
- Обрађивач: Сва одјељења 

Административне службе, 
- Предлагач: Градоначелник. 

2. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 
ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2013. ГОДИНЕ 
- Обрађивач: Одјељење за финансије, 
- Предлагач: Градоначелник. 

3. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 
2012. ГОДИНИ 
- Обрађивач: Одјељење за стамбено 

комуналне послове, 
- Предлагач: Градоначелник. 

4. ИНФОРМАЦИЈА О ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ 
ГРАДА ДОБОЈА 
- Обрађивач: Одјељење за стамбено 

комуналне послове, 
- Предлагач: Градоначелник. 

5. ИНФОРМАЦИЈА О УТРОШЕНОЈ 
ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ ЗА ЈАВНУ 
РАСВЈЕТУ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.03.2013. 
ГОДИНЕ 
- Обрађивач: Одјељење за стамбено 

комуналне послове, 
- Предлагач: Градоначелник. 

6. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДЕ ГРАДА  ДОБОЈ 
ПО ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ ЗА 2012. 
ГОДИНУ 
- Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, 
- Предлагач: Градоначелник. 

7. ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ ДЈЕЦЕ У ПРВИ 
РАЗРЕД ОСНОВНИХ ШКОЛА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  ДОБОЈ ЗА ШКОЛСКУ 
2013. ГОДИНУ 
- Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, 
- Предлагач: Градоначелник. 
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8. ИНФОРМАЦИЈА О  СТАЊУ 
НАРКОМАНИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
ДОБОЈ 
- Обрађивач: Дом здравља – Центар за 

ментално здравље и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
9. ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ НА „ЦРНО“ НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ 
- Обрађивач:  Одјељење за 

инспекцијске послове и Републичка 
управа за инспекцијске послове, 
Одјељење Добој – Инспекција рада, 

- Предлагач: Градоначелник. 
10. ИНФОРМАЦИЈА О ОСТВАРЕНИМ 

РЕЗУЛТАТИМА ДЕМИНИРАЊА И 
ТРАЈНОГ ОБИЉЕЖАВАЊА  МИНСКИХ 
ПОЉА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  ДОБОЈ У 
2012. ГОДИНИ  
- Обрађивач: Одјељење за ошту управу 

– Одсјек цивилне заштите, 
- Предлагач: Градоначелник. 

11.  ИНФОРМАЦИЈА О УЧЕНИЧКОМ И 
СТУДЕНСКОМ СТАНДАРДУ 
- Обрађивач: Одјељење за  привреду и 

друштвене дјелатности, 
- Предлагач: Градоначелник. 

 

 

В – НОРМАТИВНА АКТА 

 

1. ОДЛУКА О ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ 
БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2012. 
ГОДИНУ 

- Обрађивач: Одјељење за финансије, 
- Предлагач: Градоначелник. 
2. ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ  ПРИЗНАЊА И 

НАГРАДА У 2013. ГОДИНИ 
- Обрађивач : Стручна служба. 
- Предлагач: Комисија за награде и 

признања. 
3. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ  ИЗМЈЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 
УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 
ЗА ИЗГРАДЊУ АУТО ПУТА БАЊА 
ЛУКА – ДОБОЈ, ДИОНИЦА ДОБОЈ 

- Обрађивач : Одјељење за просторно 
уређење,  

- Предлагач:  Градоначелник. 
4. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА 

ПЛАНА  ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА 
ПРОСТОРНУ ЦЈЕЛИНУ ИЗБЈЕГЛИЧКО 
НАСЕЉЕ „ГАВРИЋИ“  

- Обрађивач : Одјељење за просторно 
уређење,  

- Предлагач:  Градоначелник. 
5. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА 

ПЛАНА  ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА 
ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ ИЗБЈЕГЛИЧКИХ 
НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ДОБОЈ  

- Обрађивач : Одјељење за просторно 
уређење,  

- Предлагач:  Градоначелник. 
6. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНА И 

ДОПУНА  ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ 
ПЛАНА „ЦЕНТАР“ ДОБОЈ, блок 1. 

- Обрађивач : Одјељење за просторно 
уређење,  

- Предлагач:  Градоначелник. 
7. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ  И 

ДОПУНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ 
ПЛАНА „ДОЊИ ГРАД“ блок:10. 

- Обрађивач : Одјељење за просторно 
уређење,  

- Предлагач:  Градоначелник. 
8.  ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ДИЈЕЛА  
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР“ 
ДОБОЈ 

- Обрађивач : Одјељење за просторно 
уређење,  

- Предлагач:  Градоначелник. 
9. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ ГРАДА  ДОБОЈ 

- Обрађивач: Одјељење за стамбено 
комуналне послове, 

- Предлагач: Градоначелник. 
 

 

ТРЕЋЕ ТРОМЈЕСЈЕЧЈЕ 2013. године 

 

А  – ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТ 

ГРАДА ДОБОЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013. –  

30.06.2013.  

- Обрађивач: Одјељење за финансије, 
- Предлагач: Градоначелник. 

2. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 
01.01.2013 –  30.06.2013. 
- Обрађивач: Одјељење за финансије, 
- Предлагач: Градоначелник. 
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3. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ 
РЕАЛОКАЦИЈАМА БУЏЕТСКИХ 
СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД 01.01.2013. -  
30.06.2013. 
- Обрађивач: Одјељење за финансије, 
- Предлагач: Градоначелник. 

4. ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ РЈЕШАВАЊА 
УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У РАДУ 
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА 
ДОБОЈ ЗА ПЕРИОД   И – ВИ  2013. 
ГОДИНЕ 
- Обрађивач: Одјељење за  општу 

управу, 
- Предлагач: Градоначелник. 

5. ИНФОРМАЦИЈА О УПРАВЉАЊУ 
ГРАДСКИМ ГРОБЉИМА И ЦЈЕНОВНИКУ 
УСЛУГА 
- Обрађивач: Одјељење за  стамбено-

комуналне послове, 
- Предлагач: Градоначелник. 

6. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОГРАМА ПОТПУНОГ СТАМБЕНОГ 
ЗБРИЊАВАЊА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ 
БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 
ОД   И   ДО   ИВ  КАТЕГОРИЈЕ 
- Обрађивач: Одјељење за борачко 

инвалидску заштиту. 
- Предлагач: Градоначелник. 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ВРШЕЊУ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ПЕРИОД 
01.01.2013. – 30.06.2013. ГОДИНЕ 
- Обрађивач: Одјељење за 

инспекцијске послове и послове 
Комуналне полиције. 

- Предлагач: Градоначелник. 
8. ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ И СТАЊУ 

НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ДОБОЈ 
- Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, 
- Предлагач: Градоначелник. 

9. ИНФОРМАЦИЈА О ДРЖАВНИМ 
СТАНОВИМА НА КОЈИМА  
НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО  
- Обрађивач: Одјељење за стамбено 

комуналне послове,  
- Предлагач: Градоначелник. 

10. ИНФОРМАЦИЈА О УТРОШЕНОЈ 
ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ ЗА ЈАВНУ 
РАСВЈЕТУ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2013. 
ГОДИНЕ 
-     Обрађивач: Одјељење за стамбено 

       комуналне послове,  

- Предлагач: Градоначелник. 
11. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ КОМУНАЛНИХ 

ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈА 
-     Обрађивач: Одјељење за стамбено 

       комуналне послове,  

- Предлагач: Градоначелник. 
 

 

Б  – НОРМАТИВНА АКТА 

 

1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ  ИЗМЈЕНА И 
ДОПУНА  ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ 
ПЛАНА „ЦЕНТАР“ ДОБОЈ   
- Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење 
- Предлагач: Градоначелник. 

 

 

ЧЕТВРТО ТРОМЈЕСЈЕЧЈЕ 2013.  године 

 

А -   ПРОГРАМИ 

 

1. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ 
МРЕЖЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  ДОБОЈ 
ЗА 2014. ГОДИНУ 
- Обрађивач: Одјељење за привреду 

   и друштвене дјелатности, 

-  Предлагач: Градоначелник. 

2. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, САНАЦИЈЕ 
И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВОДНИХ  
ОБЈЕКАТА И ВОДОТОКОВА У 2014. 
ГОДИНИ 

- Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
3. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ДОБОЈ ЗА 2014. ГОДИНУ 
- Обрађивач: Стручна служба, 
- Предлагач: Колегијум Скупштине  

града. 
4. ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И 

ОБНАВЉАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2014. 
ГОДИНУ 

- Обрађивач: Одјељење за стамбено-
комуналне послове, 

- Предлагач: Градоначелник. 
5. ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2014. 
ГОДИНУ 
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- Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење. 

- Предлагач: Градоначелник. 
6. ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ РЈЕШАВАЊА 

ПРОБЛЕМАТИКЕ ИЗБЈЕГЛОГ И 
РАСЕЉЕНОГ СТАНОВНИШТВА И 
ПОВРАТНИКА У 2014. ГОДИНИ 

- Обрађивач: Одјељење за обнову и 
развој 

- Предлагач: Градоначелник. 
7. ПРОГРАМ ДЕМИНИРАЊА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ У 2014. 
ГОДИНИ 

-    Обрађивач: Одјељење за  општу 

      управу, 

-    Предлагач: Градоначелник. 

8. ПРОГРАМ РАДА ЈУ ЦЕНТАР ЗА 
КУЛТУРУ ДОБОЈ ЗА 2014. ГОДИНУ 

- Обрађивач ЈУ Центар за културу 
Добој и Одјељење за привреду и  
друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
9. ПРОГРАМ РАДА ЈУ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ДОБОЈ ЗА 2014. 
ГОДИНУ     

- Обрађивач: ЈУ Центар за социјални 
рад и Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
10. ПРОГРАМ РАДА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА 

ДОБОЈ ЗА 2014. ГОДИНУ 
- Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља и 

Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
11. ПРОГРАМ РАДА ЈП „РАДИО ДОБОЈ“ 

ЗА 2014. ГОДИНУ 
- Обрађивач: ЈУ „Радио Добој“, и 

Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
12. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОБОЈ ЗА 2014. 
ГОДИНУ 

- Обрађивач: Туристичка организација 
Добој и Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
13. ПРОГРАМ РАДА ЈП  РЦ „ПРЕСЛИЦА“ 

ДОБОЈ ЗА 2014. ГОДИНУ 
- Обрађивач:  ЈП РЦ „ПРЕСЛИЦА“ Добој 

и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
14. ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 

МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
2014. ГОДИНУ 

- Обрађивач: Агенција и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
15. ПРОГРАМ РАДА ЈЗУ АПОТЕКЕ „ЈОВАН 

ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ДОБОЈ ЗА 2014. 
ГОДИНУ 

- Обрађивач: ЈЗУ Апотека и Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности 

- Предлагач: Градоначелник. 
16. ПРОГРАМ РАДА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ   ЗА 

ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА ДОБОЈ 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

- Обрађивач:   ЈП Дирекција за 
изградњу и развој града Добој и 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности 

- Предлагач: Градоначелник. 
17. ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ 

АРХИВА ДОБОЈ  ЗА 2014. ГОДИНУ 
- Обрађивач: Регионални архив Добој 

и Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, 

- Предлагач: Градоначелник. 
 

 

Б – ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
ГРАДА ДОБОЈ ЗА ПЕРИОД 
01.01.2013.г. – 30.09.2013. године 

      -  Обрађивач: Одјељење за финансије, 

      -  Предлагач: Градоначелник. 

2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОГРАМА СЈЕТВЕ, ЖЕТВЕ И БЕРБЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА У 
2013. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
ДОБОЈ 

        - Обрађивач: Одјељење за привреду 

           и друштвене дјелатности, 

         - Предлагач: Градоначелник. 

3. ИНФОРМАЦИЈА О 
ФУНКЦИОНИСАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ 
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2013. 
ГОДИНИ 
- Обрађивач: Одјељење за привреду  
   и друштвене дјелатности, 

         - Предлагач: Градоначелник. 
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4. ИНФОРМАЦИЈА О УТРОШЕНОЈ 
ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ ЗА ЈАВНУ 
РАСВЈЕТУ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.09.2013. 
ГОДИНЕ 
-  Обрађивач: Одјељење за стамбено 

   комуналне послове,  

-  Предлагач: Градоначелник. 

 

 

В -  НОРМАТИВНА АКТА 

 

1. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ ОДБОРНИЧКЕ ДУЖНОСТИ 
- Обрађивач: Стручна служба. 
- Предлагач: Комисија за избор и 

именовања Скупштине града. 
2. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ 

ЧЛАНОВИМА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ДОБОЈ 
- Обрађивач: Стручна служба. 
- Предлагач: Комисија за избор и 

именовања Скупштине града. 
3. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НОВЧАНЕ 

НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЗА КОНТРОЛУ ЈАВНЕ 
ПОТРОШЊЕ И ИМОВИНЕ У  ГРАДУ  
ДОБОЈ 
- Обрађивач: Стручна служба. 
- Предлагач: Комисија за избор и 

именовања Скупштине  града. 
4. НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА  ДОБОЈ ЗА 2014. 

ГОДИНУ 
     -   Обрађивач: Одјељење за финансије, 

     -   Предлагач: Градоначелник. 

5. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
ГРАДА  ДОБОЈ ЗА 2014. 

- Обрађивач: Одјељење за финансије, 

      - Предлагач: Градоначелник. 

6. ПРИЈЕДЛОГ  БУЏЕТА ГРАДА  ДОБОЈ ЗА 
2014. 

- Обрађивач: Одјељење за финансије, 

      - Предлагач: Градоначелник. 

7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2014. 

- Обрађивач: Одјељење за финансије, 

       - Предлагач: Градоначелник. 

 

III    РАЗМАТРАЊЕ ПИТАЊА ИЗ ПРОГРАМА   

        РАДА СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

Зависно од карактера и значаја питања 
предвиђених Програмом рада Скупштине 
Републике Српске, а нарочито оних од посебног 
значаја за град  Добој, на сједницама Скупштине 
града Добој, заузимаће се ставови и одлучивати 
да се путем посланика изврши одговарајући 
утицај и заступе интереси града  Добој у 
Скупштини Републике Српске и у Парламенту 
Босне и Херцеговине. 
 

 

IV ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА  

 

Скупштина града ће разматрати и друга 

питања која нису обухваћена овим програмом, а 

о којима је, у складу са  законским и другим 

прописима, надлежна да одлучује и то: 

 

- о утврђивању права власништва на 
грађевинском земљишту, 

- о начину и условима јавне продаје 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
државној својини, 

- о поступку, условима и начину давања у 
закуп на привремено кориштење 
градског грађевинског земљишта у 
државној својини, 

- рјешавање по праву прече куповине, 
- питања избора и именовања у функцију 

провођења кадровске политике, 
- као и друга питања која буду  иницирали 

одборници, градоначелник града  и 
градска административна служба, органи 
мјесних заједница, политичких 
организација, предузећа, удружења 
грађана и друга правна лица и субјекти. 

 

 

V  МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 

 
Због правовремене припреме и извршења 

овим програмом предвиђених материјала, а у 
вези са закључцима Скупштине града  Добој, 
обрађивачи материјала одређени за припрему 
по овом програму, дужни су да се придржавају 
одређених рокова. 

 
Када је по одређеном питању утврђена 

активност и задатак за више обрађивача и 
извршилаца, носиоцем активности сматраће се 
обрађивач који је први по реду наведен. 
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Када је по одређеним питањима, прије 
одлучивања Скупштине града, организована 
јавна расправа, обрађивач материјала је дужан 
указати на предлоге, сугестије и примједбе 
учесника у јавној расправи. 

 
Обавеза свих носилаца активности и 

задатака при реализацији овог програма је: 
 

- да материјали буду стручно обрађени и 
припремљени у довољном броју 
примјерака са јасно назначеним и 
образложеним разлозима и циљевима, 
писани језички и граматички јасним 
ријечима, уз појашњење свих стручних 
израза, 

- да материјале претходно доставе на 
разматрање овлаштеном предлагачу, а 
након тога, у случају да то буде потребно, 
са извршеним исправкама, измјенама и 
допунама, најкасније 10 дана прије 
предвиђеног рока, доставе материјале у 
електронској форми Стручној Служби 
ради благовремене доставе и 
дистрибуције материјала за засједање 
Скупштине града. 

 

Градска административна служба и друге 

градске организације дужни су своје програме 

рада усагласити са задацима утврђеним овим 

програмом, а у случају немогућности 

остваривања одређених рокова, о томе писмено 

извијестити Скупштину града. 

 

Овај Програм ће се након његовог усвајања 

доставити свим носиоцима активности и 

задатака, као и свим другим субјектима 

заинтересованим за његово праћење и 

реализацију и објавити у „Службеном гласнику 

града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-28/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 

  

 

16. 

На основу члана 33. и 69. Статута Града 

Добој („Службени гласник града Добој“, број 

9/12), члана 136. и члана 137. Пословника 

Скупштине општине Добој („Службени гласник 

општине Добој“, број 10/05 и 9/08), Скупштина 

града Добој, на сједници одржаној 7. фебруара 

2013. године,  д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Програм заједничке комуналне 
потрошње за 2013. годину. 

2. Саставни дио закључка чини Програм 
заједничке комуналне потрошње за 2013. 
годину. 

3. Овај закључак биће објављен у 
„Службеном гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 
 

Број: 01-013-39/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 

17. 

На основу члана 33. И 69. Статута Града 

Добој („Службени гласник Града Добој“, број 

9/12), члана 136. и члана 137. Пословника 

Скупштине општине Добој („Службени гласник 

општине Добој“, број: 10/05 и 9/08),  Скупштина 

града Добој, на сједници одржаној 7. фебруара 

2013. године,  д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Програм  уређења грађевинског 

земљишта у 2013-ој години. 

2. Саставни дио закључка чини  Програм  

уређења грађевинског земљишта у 2013 

години. 

3. Овај закључак биће објављен у 

„Службеном гласнику града Добој“. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-37/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 
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18. 

На основу члана  23. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“ 112/06), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. 

Статута града Добој („Службени гласник града 

Добој“ 9/12), Скупштина града Добој је, на  

сједници одржаној 7. Фебруара 2013. године 

донијела 

П Р О Г Р А М 

уређења грађевинског земљишта 

за 2013. 

 

Програм  уређења градског грађевинског 

земљишта и осталог грађевинског земљишта у 

урбаном подручју Града Добој обухвата 

уређивање грађевинског земљишта, улагања у 

припрему и изградњу комуналних објеката од 

значаја за Град Добој. Програм се заснива на 

рјешењима и условима садржаним у законима, 

одлукама и прописима којима се уређују односи 

у области земљишне политике  и грађења. 

Основна опредјељења програма су: 

- рационално кориштење грађевинског 

земљишта и боље искориштење 

постојећих капацитета инфраструктурних 

система; 

- идентификација расположивог 

грађевинског земљишта и његовог 

вредновања; 

Програм уређења грађевинског земљишта 

обухвата радове и активности на: 

- припремању грађевинског земљишта за 
изградњу (израду геодетских карата, 
геотехничка и друга испитивања 
земљишта ради утврђивања чињеница и 
околности релевантних  за грађење, 
израду одговарајућих планских 
докумената, рјешавање имовинско-
правних односа у вези са земљиштем, 
објектима, усјевима, засадима и сл; 
израду техничке документације за 
објекте, уређаје и инсталације, физичко 
уклањање објеката са површине 
земљишта ради привођења земљишта 
коначној намјени, друге потребне радове 

осим оних који спадају у категорију 
опремања земљишта). 

- опремању грађевинског земљишта  која 
обухвата изградњу инфраструктурних 
објеката, уређаја и инсталација за 
саобраћај, за снабдијевање електричном 
енергијом, за поштанске и телефонске 
везе, за комуналне активности. 

- куповини грађевинског земљишта у циљу 
формирања фонда земљишта и  

- уређења простора и објеката. 
          

 

А.  ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Одјељење за просторно уређење Града 

Добој  планирало је  у 2013. години следеће 

активности: 

 

1. Усвајање – израда Зонинг плана за 

индустријску зону „Руданка“: 

              Износ средстава    30.000, -    КМ. 

2. Усвајање – израда измјене и допуне 

Планова парцелације за просторне 

цјелине „избјегличких насеља „Баре“, 

„Мала Буковица“, „Липац“, „Вила“ и 

„Пољице“ на  територији  Града  Добој  и  

израда  Плана  парцелације  за  

избјегличко насеље „Гаврићи“ на 

територији Града Добој: 

              Износ  средстава   25.000, -    КМ 

3. Усвајање – измјене и допуне  дијела 

Регулационог плана  „Центар“ Добој, 

блок 1. (објекат за  боравак дјеце са 

посебним потребама) 

              Износ средстава   10.000, -    КМ 

4. Припремне активности око израде 

Просторног и Урбанистичког плана Града  

Добој: 

Износ средстава   50.000, -   КМ 

5. Израда Регулационог плана 

„Средњошколски центар – Усора“ Добој 

Износ средстава    50.000, -   КМ 

6. Геодетске услуге:   

              Износ средстава   30.000, -    КМ 
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Б.  ОПРЕМАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА 

 

1. Реконструкција саобраћајнице од 

касарне према а.д. „Трудбеник“  у 

Добоју: 

              Износ средстава    200.000, -  КМ 

2. Изградња  улице - продужетак  улице 

Цара Душана у Добоју: 

              Износ средстава   250.000,  -  КМ 

3. Асфалтирање   улице Краља Твртка  у 

Добоју.  

4. Асфалтирање улице  Кнеза Лазара у 

Добоју. 

5. Изградња кружног тока на подручју Града 

Добој. 

 

В.  КУПОВИНА  ЗЕМЉИШТА  

Одјељење за просторно уређење Града 

Добој планира  да град Добој  у 2013. години 

изврши куповину земљишта по обавези накнаде 

власницима земљишта које је предмет   

експропријације: 

     Износ средстава  500.000, -    КМ  

 

Г.  ПОМОЋ ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 

Одјељење за просторно уређење Града 

Добој планира да Град Добој у 2013. години 

издвоји  као помоћ Заједницама етажних 

власника:  

     Износ средстава   10.000, -    КМ 

 

Преостали дио прикупљених средстава од 

ренте и уређења грађевинског земљишта 

утрошит ће се у изградњу инфраструктурних 

објеката, односно уређења градског 

грађевинског земљишта, за објекте за које су 

издате грађевинске дозволе, а уређење односно 

завршетак уређења грађевинског земљишта 

зависи од инвеститора односно спремности 

објекта за инфраструктурне прикључке. 

 

ПЛАН ИЗВОРНИХ ПРИХОДА  И  РАСХОДИ ЗА 

2013.ГОДИНУ 

 

По одредбама члана 22. Закона о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 112/06) средства која се 

остварују из накнаде за продато градско 

грађевинско земљиште у државној својини 

непосредном погодбом, накнада за уређење 

градског грађевинског земљишта, накнада за 

природне погодности (једнократна рента) 

користе се за трошкове уређења земљишта и 

трошкове израде просторно – планске 

документације. 

По одредбама члана 33. став 1. Закона о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 112/06), финансирање 

уређивања грађевинског земљишта обезбјеђује 

се из средстава закупнине за земљиште у 

државној својини, цијене комуналних услуга на 

бази програма, накнаде инвеститора за 

прикључак на мрежу и објекат инфраструктуре 

на бази програма, накнаде за привремено 

коришћење земљишта и привремени прикључак 

на бази програма, накнаде за коришћење 

земљишта и комуналних добара на бази 

програма, комуналних такси на бази програма, 

средстава бесправних градитеља чији се објекти 

уклапају у просторне и урбане планове, а 

изграђени су до ступања на снагу овог закона, из 

пореза на увећану (капиталну вриједност), из 

пореза на имовину, из пореза на промет 

некретнина, из осталих пореза, кредита и других 

средстава. 

По одредбама истог члана став 2. буџетска 

средства прикупљена из претходног става 

искључиво су намијењена за уређење градског 

грађевинског земљишта које обухвата стварне 

трошкове припремања и опремања 

грађевинског земљишта.  

Износ средстава који је утврђен овим Програмом 

условљен је планираним расходима у Буџету за 

2013. годину.  

 

1. ПРИХОДИ 
1.1. Накнада по основу уређења градског 

грађевинског земљишта       
         2.050.000, - КМ   

    

1.2.  Накнада за земљишну ренту (рента) 

         1.250.000, -   КМ 

 

УКУПНО ПРИХОДИ      3.300.000, -  КМ 
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2.  РАСХОДИ   
                       

 УКУПНИ РАСХОДИ      1.220. 000, - КМ 

      

Просторне цјелине које су обухваћене 

Програмом уређења градског грађевинског 

земљишта подијељене су на 6 зона. 

Трошкови уређења грађевинског земљишта 

по зонама које су одређене Одлуком о 

грађевинском земљишту обрачунавају се по м² 

нето површине објекта који ће се градити. 

 

З О
 Н

 Е 

Трошкови 
уређења по 
м² корисне 
површине 
(КМ) 

Просјечни 
коефицијенти 
опремљеност 
грађевинског 
земљишта по      
зонама  

Трошкови 
уређења 
по м² 
корисне 
површине 
по зонама  
(КМ) 

Трошкови 
уређења по 
м² корисне 
површине 
умањене за 
45 %  
(КМ) 

I 170 1,00 170 93,50 

II 170 0.80 136 74,80 

III 170 0,70 119 65,45 

IV 170 0,55 93,5 51,43 

V 170 0,20 34 18,70 

VI 170 0,15 25,5 14 

 

Инвеститор који гради објекат на уређеном 

или дјелимично уређеном земљишту (парцели) 

обавезан је да плати  55 % од  укупне  накнаде по  

зонама без обзира на степен опремљености 

локације и да изврши уређење на  цијелој 

површини грађевинске парцеле у складу са 

урбанистичко – техничким условима. 

Остало грађевинско земљиште одређено 

одлуком о грађевинском земљишту не 

подлијеже плаћању обавезе по основу уређења 

грађевинског земљишта. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 
 

Број: 01-013-38/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 

19. 

На основу члана 50. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, и 118/05), члана 33. 

Статута града Добој, („Службени гласник града 

Добој“ 9/12), члана 72. и 73. Пословника 

Скупштине општине Добој („Службени гласник 

општине Добој“, број: 10/05. и 9/08.) Скупштина 

града Добој на сједници одржаној 7. фебруара 

2013, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора за 

контролу јавне потрошње и имовине у 

граду Добој 

 

1. Разрјешавају се дужности предсједник и 
чланови Надзорног одбора за контролу 
јавне потрошње и имовине у граду Добој  
због истека мандата на који су 
именовани: 
- ДРАГО ДУЈАКОВИЋ, предсједник, 
- ЈЕВТИЋ НЕНАД, члан, 
- КАРМЕЛА НЕДИЋ, члан. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 
 

Број: 01-013-29/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 

20. 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС број: 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута града Добој 

(„Службени гласник града Добој“ 9/12), члана 

129. Пословника о раду скупштине општине 

Добој („Службени гласник општина Добој“, број: 

10/05 и 8/09), Скупштина града Добој, на 

сједници одржаној 7. фебруара  2013, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности члана 

Управног одбора ЈЗУ  Дом здравља Добој 

 

1. Радослав Николић, разрјешава се 
дужности  в.д. члана   Управног одбора 
ЈЗУ Дом здравља  Добој,  на лични 
захтјев. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Добој“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 
 

Број: 01-013-30/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 
21. 

На основу члана 33. Статута града Добој 

(„Службени гласник града Добој“ 9/12),  а у вези 

са чланом 6. став 1.  алинеја 5. и члана 44. и 50.  

Пословника Скупштине општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број:  10/05 

и 9/08), Скупштина града Добој, на сједници 

одржаној 7.  фебруара 2013, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу предсједника Комисије за 

статутарна питања, пословник и прописе 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Разрјешава се дужности предсједника  
Комисије за  статутарна питања, 
пословник и прописе  Скупштине града  
Добој, НЕБОЈША МАРИЋ,  на лични 
захтјев. 

2. Ово  рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Добој“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 
 

Број: 01-013-31/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 
22. 

На основу члана 50. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 33. 

Статута града Добој, („Службени гласник града 

Добој“ 9/12), члана 72. и 73. Пословника 

Скупштине општине Добој („Службени гласник 

општине Добој“, број: 10/05 и 9/08.), Скупштина 

града Добој, на сједници одржаној 7. фебруара 

2013, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Надзорног одбора за 

контролу јавне потрошње и имовине у граду 

Добој 

 

1. За Предсједника и чланове Надзорног 
одбора за контролу јавне потрошње и 
имовине у Граду Добој, бирају се : 
- ЉУБОМИР КОВАЧЕВИЋ, предсједник, 
- АЛЕКСАНДЕР ИГЊИЋ, члан, 
- КАРМЕЛА НЕДИЋ, члан. 

2. Надзорни одбор за контролу јавне 
потрошње и имовине у Граду Добој је 
стално радно тијело које је надлежно за: 
- контролу јавне потрошње у граду и  
- надзор над управљањем и 

располагањем имовином града. 
3. Надзорни одбор је дужан своје 

извјештаје, препоруке и приједлоге 
подносити Скупштини Града Добој. 
Надзорни одбор је дужан у свом раду 
чувати личне податке службеника и 
пословне тајне утврђене одговарајућим 
прописима и поштовати достојанство, 
добро име и интегритет појединца. 

4. Рад Надзорног одбора је јаван. 
5. Предсједник и чланови Надзорног 

одбора бирају се на временски период 
трајања мандата Скупштине града Добој. 

6. Ово рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 
 

Број: 01-013-34/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 

23. 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС број: 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута града Добој 

(„Службени гласник града Добој“ 9/12), члана 

129. Пословника о раду скупштине општине 

Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 
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10/05 и 8/09), Скупштина града Добој, на 

сједници одржаној 7. фебруара 2013, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности члана 

Управног одбора ЈЗУ  Дом здравља Добој 

 

1. Петра Божичковић, именује се за 
вршиоца дужности члана   Управног 
одбора ЈЗУ  Дом здравља  Добој. 

2. Ово  рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 
 

Број: 01-013-32/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 

 

24. 

На основу члана 33. Статута града Добој 

(„Службени гласник града Добој“ 9/12),  а у вези 

са чланом 6. став 1.  алинеја 5. и члана 44. и 50.  

Пословника Скупштине општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број:  10/05 

и 9/08), Скупштина града Добој, на сједници 

одржаној 7.  фебруара 2013, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника Комисије за 

статутарна питања, пословник и прописе 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. За предсједника  Комисије за  статутарна 
питања, пословник и прописе  Скупштине 
града  Добој, бира  се ДАНИЈЕЛ ЈОШИЋ. 

2. Ово  рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Добој“. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 
 

Број: 01-013-33/13.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, 7.2.2013.                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Есмин Махмутовић, с.р. 
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25.  

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 56. 

Тачка 17. Статута града Добој („Службени 

гласник Републике Српске града Добој“ 9/12), 

градоначелник доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о давању сагласности 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку УО ЈПУ „Мајке 

Југовић“ Добој за повећање цијена услуга 

смјештаја и боравка дјеце у овој Установи са 

досадашњег износа од 130,00 КМ мјесечно на 

износ 150,00 КМ мјесечно, који ће се 

примјењивати од 1. фебруара 2013. године. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 
 

Број: 02-022-1-143/13                Градоначелник 

Добој, 31.1.2013.                     Обрен Петровић, с.р. 

 

26. 

На основу члана 43.  став 1.  тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број: 101/04, 42/05 и 118/05)  и члана 56.  Статута  

града  Добој („Службени гласник града Добој“ 

9/12), градоначелник града  Добој, д о н о с и  
 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама  и допунама  Правилника о 

организацији и систематизацији  радних мјеста  

општинске Административне службе Добој 
 

Члан 1. 

           У Правилнику о организацији и 

ситематизацији радних мјеста општинске 

Административне службе општине  Добој  

објављен у („Службеном Гласнику општине 

Добој“ број: 4/12, 7/12 и 8/12 и „Службени 

гласник града Добој“ 9/12) врше се измјене и 

допуне и то у Поглављу II распореда  послова  и 

задатака како слиједи : 

 У члану 5. Правилника о организацији и 

ситематизацији радних мјеста општинске 

Административне службе општине Добој мијења 

се тачка  3.3.2. у  њеном дијелу: 

 „Посебни услови за обављање“, тако да гласи: 

„Висока стручна спрема, VII/1 степен стручне 

спреме, завршена високошколска установа која 

школује профил дипломирани инжињер 

саобраћаја или виша стручна спрема, VI/1 

степен стручне спреме, завршена виша 

саобраћајна школа,  виша машинска школа, 

најмање 1 (једна) година радног искуства на 

истим или сличним пословима и положен 

стручни испит, познавање рада на рачунару.“ 
 

Члан 2. 

У члану 13. Правилника о организацији и 

ситематизацији радних мјеста општинске 

Административне службе општине Добој мијења 

се тачка  11.1. у  њеном дијелу: 

„Посебни услови за обављање“, тако да гласи: 

Висока стручна спрема, VII/1 степена стручне 
спреме, дипломирани економиста, најмање три 
(3) године радног искуства на истим или 
сличним пословима и задацима, положен 
стручни испит, звање интерног ревизора, 
познавање рада на рачунарима. 
 

Члан 3. 
Остали текст Правилника о организацији 

и систематизацији радних мјеста општинске 
Административне службе општине Добој остаје  
непромјењен. 
 

Члан 4. 

           Овај  Правилник  о измјенама и допунама  

Правилника  о организацији и систематизацији  

радних мјеста  општинске административне  

службе општине   Добој ступа  на снагу  даном 

II   АКТИ  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
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доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику  града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 
 

Број: 02-022-42/13                     Градоначелник 

Добој, 5.2.2013.                     Обрен Петровић, с.р. 

 

27. 

На основу члана 23. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 

гласник Републике Српске,“ 121/12), члана 56. 

Статута града Добој („Службеми гласник града 

Добој“ 9/12), градоначелник града Добој доноси 

 

О Д Л У К У 

о одређивању привредних друштава и 
других правних лица са подручја града 

Добој која су обавезна да израде процјену 
угрожености од елеметарне непогоде и 

друге несреће, план заштите и спасавања 
од елементарне непогоде и друге несреће и 

спроводе мјере и задатке заштите  и 
спасавања 

 
Члан  1. 

Овом Одлуком, одређују се привредна 
друштва и друга правна лица која су обавезна да 
израде процјену угрожености од елементарне 
непогоде и друге несреће, план заштите и 
спасавања од елементарне непогоде и друге 
несреће и спроводе мјере и задатке заштите и 
спасавања. 
 

Члан  2. 
Обавезу из члана 1. ове  Одлуке, обавезна су 

спроводити следећа привредна друштва и друга 
правна лица: 

1. „Жељезнице Републике Српске“ А.Д. 
Добој, 

2. „Рудник кречњака и фабрика креча 
Цармеусе Интеграл“ А.Д. Добој, 

3. „ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари“ 
Д.О.О., 

4.  „Аутокомерц“ А.Д. Добој, 
5. „Прогрес Комунално предузеће“ А.Д. 

Добој, 
6. „Градска топлана“ А.Д. Добој, 
7. ЗП „Електро Добој“ А.Д. Добој, 
8. „Далековод ТКС“ А.Д. Добој, 

9. „Водовод“ А.Д. Добој, 
10. Д.О.О. „Боснаекспрес“ Добој, 
11. Шумско газдинство „Добој“ Добој, 
12. Телекомуникације РС, АД Бања Лука ИЈ 

Добој, 
13. Поште Српске РЈ за поштански саобраћај 

Добој, 
14. „Џунгла“ Д.О.О. Добој, 
15. „Тоталтраде“ Д.О.О. Добој, 
16. БмД Комерц Д.О.О. Добој, 
17. Туш Д.О.О. Добој, 
18. Бинго Д.О.О. Добој, 
19. Конзум Д.О.О. Добој, 
20. Окружни суд  Добој, 
21. Окружни привредни суд  Добој, 
22. Окружно тужилаштво Добој, 
23. Основни суд  Добој 
24. Окружни затвор Добој, 
25. Општа болница „Свети Апостол Лука“ 

Добој, 
26. ЗУ Дом здравља Добој, 
27. „Средњошколски центар“ Добој, 
28. Гимназија „Јован Дучић“ Добој, 
29. Медицинска школа Добој, 
30. Слобомир П. Унверзитет Добој, 
31. Саобраћајно-технички факултет Добој, 
32. Високо пословна техничка школа Добој, 
33. Центар за културу и образовање Добој, 
34. Дом ученика Добој, 
35. Дјечије обданиште „М. Југовића“ Добој, 
36. ОШ „Свети Сава“ Добој, 
37. ОШ „Вук Караџић“ Добој, 
38. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Добој, 
39. ОШ „Милан Ракић“ Руданка, 
40. ОШ „Десанка Максимовић“ Станари, 
41. ОШ „Ђура Јакшић“ Подновље, 
42. ОШ „Радоје Домановић“ Осјечани, 
43. ОШ „Петар Петровић Његош“ Бољанић, 
44. ОШ „Петар Кочић“ Сјенина Ријека, 
45. ОШ „Озрен“ Доња Пакленица, 
46. Градска организација Црвеног крста 

Добој, 
47. А.Д. „Озрентурист“ Добој, 
48. Административна служба града Добој, 
49. Јахорина осигурање VIG, а.д. филијала 

Добој. 
 

Члан 3. 
Привредна друштва и друга правна лица из 

члана 2. ове Одлуке дужна су да: 
а) израђују процјену угрожености од елеметарне 
     непогоде и друге несреће; 
б) израђују план заштите и спасавања од 
     елементарне непогоде и друге несреће; 
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в) организују заштиту и спасавање од 
     процијењених опасности; 
г)  припремају и учествују у извршавању задатака 
     заштите и спасавања од елементарне   
     непогоде и друге несреће; 
д)  обезбеђују услове и средства за спровођење 
      заштите и спасавања запослених и  
      примјењује мјере и задатке заштите и  
      спасавња; 
ђ)  формирају, обучавају и опремају јединице и 
      тимове заштите и спасавања и исте ангажују 
      на извршавању задатака заштите и спасавања   
      самостално и на захтјев надлежног органа 
      јединице локалне самоуправе и Републике; 
е)  успостављају и одржавају систем 
     обавјештавања и узбуњивања запослених и  
     становиштва од опасности, 
ж) суфинансирају превентивне активности 
     органа јединица локалне самуправе,  
     пропорционално обиму и степену пријетње 
     која произилази из њихове дјелатности; 
з) информишу органе јединице локалне 
    самуправе о стању заштите и спасавања и  
    омогућавају увид у планове и друге акте из 
    области заштите и спасавања и 
и) у складу са годишњим планом  обуке и 
     оспособљавања штаба за ванредне ситуације, 
     јединица и тимова цивилне заштите и 
     повјереника за заштиту и спасавање у 
     јединици локалне самоуправе, учествују у 
     обуци и вјежбама. 
 

Члан  4. 
Надзор на спровођењу ове Одлуке вршиће 

надлежна организациона јединица цивилне 
заштите града Добој. 
 

Члан 5. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о одређивању привредних 
друштава и других правних лица са подручја 
општине Добој који су обавезни спроводити 
мјере и задатке цивилне заштите  број: 02-022-1-
318/12 од 2.2.2012. 
 

Члан  6. 
Ова Одјука ступа на снагу даном доношења, 

а бојавиће се у „Службеном гласнику града 
Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 
 

Број: 02-022-47/13                     Градоначелник 

Добој, 11.2.2013.                     Обрен Петровић, с.р. 
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О Г Л А С 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број 07-372-1-32/12 од 

30.10.2012. године, извршило је у регистру 

заједница зграда, у регистарском листу 

заједнице број 14/1 упис, промјене лица 

овлашћеног  за заступање Заједнице етажних 

власника станова у ламели број 15, у Улици 

Солунских добровољаца у Добоју са сљедећим 

подацима:  

Врши се промјена лица овлашћених за 

заступање Заједнице етажних власника станова у 

ламели број 15, у Улици Солунских добровољаца 

у Добоју. Из регистра се бришу ранији 

заступници Драгомир Тошић и Мирко Радоњић, 

а у регистра се уписују лица овлашћена за 

заступање Милачак Дарио и Тошић Драгомир – 

заступају Зејдницу самостално и без ограничења. 

 

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

 

Број:07-372-1-32/12 

Дана: 30.10.2012 године. 

 

 

О Г Л А С 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број 07-372-1-33/12 од 

30.10.2012. године, извршило је у регистру 

заједница зграда, у регистарском листу 

заједнице број 365/4, упис промјене лица 

овлашћеног  за заступање Заједнице етажних 

власника зграде у Улици Краља Петра Првог број 

1-3 у Добоју са сљедећим подацима:  

Врши се промјена лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у Улици 

Краља Петра  Првог број 1-3 у Добоју, па се из 

регистра бришу Угрица Зорица, предсједник УО и 

Максимовић Ђурађ, предсједник ЗЕВ-а, а као 

нова лица уписују се Угрица Зорица, предсједник 

УО – заступа Заједницу самостално и без 

ограничења и Торбица Милан, предсједник ЗЕВ-

а – заступа Заједницу самостално и без 

ограничења. 

 

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

 

Број:07-372-1-33/12 

Дана: 30.10.2012 године. 

 

 

О Г Л А С 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број 07-372-1-34/12 од 

30.10.2012. године, извршило је у регистру 

заједница зграда, у регистарском листу 

заједнице број 102/2, упис промјене лица 

овлашћеног за заступање Заједнице етажних 

власника зграде у Улици Николе Пашића 53 у 

Добоју са сљедећим подацима:  

Врши се промјена лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у Улици 

Николе Пашића 53 у Добоју, па се из регистра 

брише Планинић Нада, предсједник ЗЕВ-а, а као 

ново лице овлашћено за заступање Заједнице 

уписује се Гајић Радован, предсједник ЗЕВ-а – 

заступа Заједницу самостално и без ограничења. 

 

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

 

Број:07-372-1-34/12 

Дана: 30.10.2012 године. 

 

 

О Г Л А С 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Добој на основу рјешења број 07-372-1-36/12 од 

9.11.2012. године, извршило је у регистру 

заједница зграда, у регистарском листу 

заједнице број 18/1, упис промјене лица 

овлашћених за заступање Заједнице етажних 

власника зграде у Улици Кнеза Милоша 89 у 

Добоју са сљедећим подацима:  

III   ОГЛАСИ 
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Врши се промјена лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у Улици 

Кнеза Милоша 89 у Добоју, па се из регистра 

брише Војводић Јован, предсједник ЗЕВ-а, а као 

ново лице овлашћено за заступање Заједнице 

уписује се Мучибабић Милорад, предсједник 

ЗЕВ-а – заступа Заједницу самостално и без 

ограничења. 

 

Општина Добој 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

 

Број:07-372-1-36/12 

Дана: 30.10.2012 године. 
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Добој  ......................................................... 1 
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9. Одлука о уступању на привремено 

кориштење некретнина  ......................... 15 
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Оснивач и издавач листа „Службени гласник града Добој” је град Добој, тел. (053) 242-153, 

факс (053) 242-258. „Службени гласник града Добој” излази по потреби, на српском језику, 

ћириличним писмом, ијекавског изговора у тиражу око 100 примјерака. Главни и одговорни 

уредник Миленко Иванчевић. Редакцијски одбор: Славица Живковић и Славојка Сегдар.  

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

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

под редним бројем 143. 

 

Штампа: “СИПОС” доо Добој. За штампарију: Борислав Милошевић 

 


