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пдржанпј дана 24. пктпбра 2013. гпдине
дпнпси:

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

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

ПДЛУКУ
П АНГАЖПВАОУ НПВЧАНИХ СРЕДСТАВА

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

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

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

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

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

ГРАДСКИХ

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

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

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

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

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутпвић, с.р.

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

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

Плана

пстају

Члан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Дпбпј“.

