СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ДОБОЈ

БРОЈ 6

29. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

Годишња претплата 100 КМ
Цијена једног примјерка 10 КМ
Жиро рачун КМ 5620050000157390
НЛБ Развојна банка
Врста прихода 729124
Буxетска организација 9999999
--- Град Добој ---

I АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
На основу члана 14. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12, 52/14), 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“, број: 9/12),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној дана 18.
јуна 2015. Године, донијела је:

Одлуку
О распоређивању буџетског
суфицита оствареног по обрачуну
Буџета Града Добој за 2014. годину
Члан 1.
Одобрава се распоређивање оствареног буџетског
суфицита у 2014. години, у износу од 2.775.991 КМ, у
корист оствареног буцетског дефицита по коначном обрачуну буџета за 2012. годину.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Града Добој.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-237/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 14. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12, 52/14), 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“, број: 9/12),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној дана 18.
јуна 2015. године, донијела је:

Одлуку
o покрићу буџетског дефицита
исказаног по обрачуну Буџета
Града Добој за 2012. годину
Члан 1.
Одобрава се покриће буџетског дефицита исказаног
по обрачуну Буџета Града Добој за 2012. годину у износу од 1.805.451 КМ.
Члан 2.
Покриће исказаног буџетског дефицита у износу од
1.805.451 КМ ће бити извршено на сљедећи начин:
•		 Смањењем текуће буџетске потрошње и
смањењем издатака за нефинансијску имовину у
износу од 100.000,00 КМ у 2015. години,
•		 Смањењем текуће буџетске потрошње и
смањењем издатака за нефинансијску имовину у
износу од 1.000.000,00 КМ у 2016. години,
•		 Смањењем текуће буџетске потрошње и
смањењем издатака за нефинансијску имовину у
износу од 705.451 КМ у 2017. години.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеног гласнику Града Добој“.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број: 01-013-456/14 од 11.12.2014. године.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-238/15
Добој: 18.06.2015. године
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Страна 2

Број 6

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

На основу члана 50. Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске„
број: 121/12, 52/14.), члана 62., 63. и 66. Закона о задужењу,
дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14) , 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 18. јуна 2015. године,
донијела је:

Одлуку
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 3.750.000,00
КМ (тримилионаседамстопедесетхиљада КМ и 00/100),
са ефективном каматном стопом до 7% на годишњем
нивоу и роком отплате од 10 година.
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове одлуке искористиће
се за суфинансирање камата, директну помоћ привредницима који су претрпили штету у поплавама током 2014.
године, а налазе се у евиденцији Јединственог регистра
штета, који је прописан Законом о фонду солидарности
за обнову Републике Српске, као и за суфинансирање
пројекта уређења корита ријеке Босне.
Члан 3.
Кредитна средства утрошиће се на следећи начин:
-- Суфинансирање камата привредних субјеката
500.000,00 КМ;
-- Директна помоћ привредним субјектима у облику неповратних средстава 2.500.000,00 КМ;
-- Суфинансирање пројекта уређења корита ријеке
Босне 750.000,00 КМ

1. Уникредит банка Бања Лука (задужење 926.635,06
КМ), а обавеза у 2016. години је 82.383,33 КМ,
2. Уникредит банка Бања Лука ( задужење 345.629,25
КМ) а обавеза у 2016. години је 30.453,33 КМ,
3. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука ( задужење
7.018.889,67 КМ) а обавеза у 2016. години је
530.867,75 КМ,
4. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука (задужење
7.136.964,38 КМ) а обавеза у 2016. години је
536.359,52 КМ,
5. Раифаисен банка БиХ Сарајево (задужење
4.780.511,03 КМ) а обавеза у 2016. години је
465.363,74 КМ,
6. Уникедит банка Бања Лука (задужење 3.396.754,20
КМ ) а обавеза у 2016. години је 761.999,38 КМ,
7. Уникредит банка дд Мостар (задужење 5.718.755,33
КМ) а обавеза у 2016.години је 791.677,14 КМ,
8. Нова банка Бијељина (задужење 14.495.980,80
КМ) а обавеза у 2016.години је 1.601.214,48 КМ,
9. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука (задужење
2.748.006,54 КМ) а обавеза у 2016.години је
299.168,88 КМ,
10. Предложени дуг (задужење 5.224.881,56 КМ) а
обавеза у 2016.години је 522.488,16 КМ.
Укупне обавезе по кредитним задужењима у 2016.
години су 5.621.975,71 КМ.
Члан 8.
Укупно кредитно задужење у 2016. години по претходном и новом дугу износи 5.621.975,71 КМ, што чини
23,22 % изворних прихода остварених у 2014. години
(изворни приходи у 2014. години износили су 24.213.436
КМ).
Члан 9.
За реализацију ове одлуке задужује се Градоначелник у координацији са Одјељењем за финансије,
Одјељењем за привреду и друштвене дјелатности, а
критерији за расподјелу средстава крајњим корисницима биће регулисани посебним актом.

Члан 4.

Члан 10.

Отплата кредита ће се вршити из буџета Града Добој,
уз издавање мјеница, као средства обезбјеђења кредита.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Добој,
а примјењиват ће се по прибављеном позитивном
мишљењу надлежног министарства.

Члан 6.
Дугорочно кредитно задужење реализоваће се по
прибављеној сагласности од стране Владе РС, односно Министарства финансија РС. У циљу што бржег
обезбјеђења и подјеле средстава тражи се од Владе РС
да у што краћем року одобри кредитно задужење.
Члан 7.
Обавезе Града Добој по кредитима у 2016. години су
сљедеће:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-230/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Број 6

Страна 3

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС „ број:101/04, 42/05,118/05
и 98/13.), члана 33. Статута Града Добој ( „Службени
гласник Града Добој, број: 9/12, 3/14, и 12/14), и члана
146. Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 2/13 и 3/14), Скупштина Града Добој на сједници одржаној дана 18. јуна 2015. године, д о н о с и :

Одлуку
О ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се aнгажовање новчаних средстава у износу 60.000,00 КМ Јавној здравственој установи Болница
„Свети Aпостол Лука Добој“ Добој, за набавку медицинских апарата за потребе лијечења у овој установи.
Члан 2.
Одобрена буџетска средства теретиће потрошачку
јединицу 00280150-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, група конта 415 200, подекономски код
150047-капитални грантови непрофитним субјектима у
области здравствене и социјалне заштите.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој „ .

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-232/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник РС „ број:101/04, 42/05,118/05 и 98/13.),
члана 33. Статута Града Добој ( „Службени гласник Града Добој, број: 9/12, 3/14, и 12/14), и члана 146. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 2/13 и 3/14), Скупштина Града Добој на
сједници одржаној дана 18. јуна 2015. године, д о н о с и :

Члан 2.
Одобрена буџетска средства представљају 50 %
вриједности укупних радова предвиђених Закључком
Владе РС. Пројекат уређења корита ријеке Босне предвиђа:
•		 Да се изврши уклањање спрудишта из корита ријеке
Босне на потезу од моста на Усори до жељезничког
моста на ријеци Bосни у Руданки, и то:
•		 Уклањање спрудова из корита ријеке Босне, испред и иза моста код жељезничке станице;
•		 Продубљивање и чишћење корита од шљунчаног
наноса испред жељезничког моста код топлане и
жељезничког моста у Руданци, и
•		 Израда обалоутврде за заштиту насеља Баре и
Добој Нови.
Члан 3.
Одобрена буџетска средства обезбједиће се из кредитних средстава.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој „ .

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-229/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник РС „ број:101/04, 42/05,118/05 и 98/13.),
члана 33. Статута Града Добој ( „Службени гласник Града Добој, број: 9/12, 3/14, и 12/14), и члана 146. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 2/13 и 3/14), Скупштина Града Добој на
сједници одржаној дана 18. јуна 2015. године, д о н о с и :

Одлуку
o ангажовању новчаних средстава
Члан 1.

Одлуку
о ангажовању новчаних средстава

Одобрава се aнгажовање новчаних средстава у износу 600.000,00 КМ Саобраћајном факултету Добој за потребе изградње и смјештаја Техничког лабораторијског
центра.

Члан 1.

Члан 2.

Одобрава се aнгажовање новчаних средстава у износу 750.000,00 КМ за суфинансирање пројекта уређења
корита ријеке Босне, а по Закључку Владе Републике
Српске број 04.ФС/414-319/15 од 15.05.2015. године (у
даљем тексту: Закључак).

Одобрена буџетска средства ће се дозначавати сукцесивно, по захтјеву Саобраћајног факултета Добој.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој „ .
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Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге
Одлука број 01-013-183/15 од 19.05.2015. године.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-231/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 33. Статута града Добој („Службени
гласник града Добој“, број: 9/12, 3/14. и 12/14.) и члана 13.
став 1. Одлуке о признањима и наградама („Службени
гласник општина Добој“, број 1/02.) Скупштина града
Добој, на сједници од 18. јуна 2015. године, д о н о с и

Одлуку
о додјељивању признања и
награда у 2015. години
I
За допринос општем значају у свим областима рада и стваралаштва за изузетне заслуге у области науке,
културе, спорта, те за изузетно хумана дјела, додјељује
се плакета, амблем и новчана награда.
ПЛАКЕТА ГРАДА ДОБОЈ, уз новчани износ од
5.000,00 КМ, додјељује се:
1. Проф. Др ВАСИЉЕВИЋ МЛАДЕНКУ
-		 За изузетан допринос у области здравства,
2. ЈАХИЋ РИФАТУ
- За несебичну хуманост испољену у одбрани Града од поплаве и пружању помоћи у отклањању
послиједица мајске поплаве 2014. године,
АМБЛЕМ ГРАДА ДОБОЈ, додјељује се:
1. УДРУЖЕЊУ АМПУТИРАЦА ДОБОЈ
-		 За развијање и његовање традиција Отаџбинског
рата,
2. ЕТНО ГРУПИ “ИВА”
-		 за изузетна остварења у области културе и
умјетности
НОВЧАНА НАГРАДА у износу од по 3.000,00 КМ,
додјељује се:
1. УДРУЖЕЊУ
ДИЈАЛИЗИРАНИХ,
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ
БОЛЕСНИКА РЕГИЈЕ ДОБОЈ
-		 За изузетан допринос у области хуманитарног
рада,
2. УДРУЖЕЊУ РАТНИХ ВОЈНИХ ЗАРОБЉЕНИКА
ВИЈЕНАЦ, ВОЗУЋА И ОСТАЛИ
- за развијање и његовање традиција Отаџбинског
рата.

II
Уручење признања и награда из тачке И ове Одлуке
извршиће се на Свечаној академији, која ће се одржати
поводом Дана града Добој - 28. јуна 2015. године.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-240/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
( „Службени гласник РС „ број:101/04, 42/05,118/05 и
98/13.), члана 20. Закона о комуналним дјелатностима
Републике Српске („Службени гласник РС“, број
124/11), члана 33. Статута Града Добој ( „Службени
гласник Града Добој“, број: 9/12, 3/14, и 12/14), Скупштина Града Добој на сједници одржаној дана 18. јуна
2015. године, д о н о с и :

Одлуку
o давању сагласности на
повећање цијене одвоза смећа
Члан 1.
Даје се сагласност КП „Прогрес“ Добој на повећање
цијене одвоза смећа за све кориснике услуга за 15 %,
због повећања цијене електричне енергије.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој „ .

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-227/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
( „Службени гласник РС“ „број:101/04, 42/05,118/05 и
98/13.), члана 20. Закона о комуналним дјелатностима
Републике Српске („Службени гласник РС“, број
124/11), и члана 33. Статута Града Добој ( „Службени
гласник Града Добој“, број: 9/12, 3/14, и 12/14), Скуп-
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штина Града Добој на сједници одржаној дана 18. јуна
2015. године, д о н о с и :

Одлуку
о давању сагласности на повећање
цијене топлотне енергије
Члан 1.
Даје се сагласност предузећу „Градска топлана“ а.д.
Добој на повећање цијене топлотне енергије за све потрошачке категорије у висини од 15 %, због повећања
цијене електричне енергије.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој „ .

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-226/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
( „Службени гласник РС „ број:101/04, 42/05,118/05 и
98/13.), члана 20. Закона о комуналним дјелатностима
Републике Српске („Службени гласник РС“, број
124/11), члана 33. Статута Града Добој ( „Службени
гласник Града Добој“, број: 9/12, 3/14, и 12/14), Скупштина Града Добој на сједници одржаној дана 18. јуна
2015. године, д о н о с и :

Одлуку
О давању сагласности на
повећање цијене воде
Члан 1.
Даје се сагласност предузећу „Водовод“ а.д. Добој на
повећање цијене воде за све потрошачке категорије у висини од 15 %, због повећања цијене електричне енергије.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој „ .

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-226/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. став 4. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске“
број: 124/08, 58/09 и 95/11), члана 33. Статута града
Добој („Службени гласник града Добој“ број: 9/12,
3/14 и 12/14) и члана 146. Пословника Скупштине града Добој („Службени гласник града Добоја“ број: 2/13
и 3/14), Скупштина града Добој, на сједници одржаној
дана 18. јуна 2015. године доноси:

Одлуку
о замјени некретнина између града
Добоја и Српске православне
црквене општине у Которском
Члан 1.
Под условом и на начин регулисан овом одлуком
провешће се поступак замјене некретнина између града
Добоја и Српске православне црквене општине у Которском означених као:
- к.ч. број: 2545/93 ТРНОВО ПОЉЕ, њива, површине 2126 м2, уписана у ПЛ број 1831/24 КО Которско, посједник Општина Добој у дијелу 1/1 и
- к.ч. број: 2453/3 ТРНОВО ПОЉЕ, њива, површине 2884 м2, уписана у ПЛ број 2199/1 КО Которско, посјед Српске православне црквене општине
у Которском у дијелу 1/1.
Члан 2.
Тржишна вриједност некретнина из члана 1. ове одлуке биће накнадно утврђена од стране надлежног органа.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник града Добоја да након проведеног поступка прибавлјања тржишне
вриједности некретнина и поступка прибавалјања
мишлјења Правобранилаштва РС о замјени наведених
некретнина, те остале неопходне документације, потпише уговор о замјени предметних непокретности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објавлјивања у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-241/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Страна 6
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На основу члана 52. став 2. и 58. став 2. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13) члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
брoj: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ брoj:
9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добој на сједници
одржаној јуна 2015. године доноси

Одлуку
о измјени и допуни Програма
мјера и активности за утврђивање
стања и уређења простора
Члан1.
У Програму мјера и активности за утврђивање
стања и уређења простора („Службени гласник града
Добој“ број:1/14 и 9/14, 3/15 и 5/15), (у даљем тексту:
Програм), у дијелу плана израде просторно планске
документације, додају се тачке 25, 26 и 27 и гласе:
„25. Израда измјене дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија,
			 (блок 1.)
			 Рок израде : 6 мјесеци“
26.		 Израда измјене дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија,
			 (тужилаштво)
			 Рок израде : 6 мјесеци
27. 		 Израда измјене дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија,
			 (блок 7)
			 Рок израде : 6 мјесеци“
Члан 2.
Остали дијелови Програма из члана 1. ове одлуке
остају непромијењени.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-223/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 35 став 1. члана 40. став 1. и члана 52.
став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број: 40/13), члана 30. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ број:
9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добој на сједници
одржаној 18. јуна 2015. године, донијела је

Одлуку
о приступању измјени дијела
регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија
(тужилаштво)
Члан 1.
Приступа се измјени дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија (тужилаштво) (у даљем тексту: измјена Плана).
Члан 2.
Подручје за које се врши измјена Плана налази се у
Добоју улица Светог Саве, а обухвата парцеле означену
као: к.ч. 5684/1 - дио, к.ч. 5684/5 и 5684/6 у К.О. Добој.
Подручје обухвата износи 0,5 ха.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је графички прилог са уцртаном границом обухвата измјене Плана.
Члан 4.
Период за који се утврђују плански параметри је период до 2016. године.
Члан 5.
На подручју за које се врши измјена Плана планира
се формирање грађевинскe парцелe.
За измјену Плана дефинишу се следеће смјернице:
-		 План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13), те
другим прописима из посебних области релевантних за планирање и уређење простора
(саобраћај, снабдијевање водом и енергијом,
телекомуникације, заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха,
воде, тла, природних вриједности, културних добара, пољопривредног и шумског земљишта и
других елемената животне средине и др.);
-		 Приликом израде Плана потребно је водити рачуна о јавном интересу и општим и посебним
циљевима просторног развоја;
-		 Носилац израде Плана обавезан је обезбиједити
усаглашеност његове израде са документом просторног уређења ширег подручја, односно да је
у сагласности са важећим планским документом
најближег претходног нивоа.
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Члан 6.

Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца израде Плана.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбиједиће инвеститор, сходно члану 39. став 3. Закона о уређењу простора
и грађењу, да инвеститор када има посебан интерес сам
финансира израду документа просторног уређења
Члан 8.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење. Носилац израде Плана биће одређен у складу
са процедуром прописаном Законом о јавним набавкама. Град Добој ће закључити уговор са носиоцем израде планског документа. Инвеститор ће уговорену
цијену за израду планског документа уплатити Граду
Добој а Град Добој након извршене уплате носиоцу израде у складу са уговором.
Члан 9.
Скупштина Града утврђује нацрт Плана, мјесто,
вријеме и начин излагања нацрта на јавни увид у
трајању од најмање 30. дана.
О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у складу
са одлуком Скупштине Града.
Члан 10.
На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама на нацрт Плана, носилац припреме утврђује приједлог Плана и подноси га
на усвајање и доношење.
Члан 11.
Сви субјекти планирања дужни су да дају расположиве податке и друге информације неопходне за израду
Плана.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-224/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 43. став1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и
12/14), Скупштина града Добој на сједници одржаној
18. јуна. 2015. године, донијела је

Одлуку
о именовању Савјета за
праћење израде измјене дијела
регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија (тужилаштво)
Члан1.
Именује се Савјет за праћење израде, измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија (тужилаштво):
1. Мишић Радислав, дипл. инг. арх. предсједник
2. Небојша Марић, дипл. правник, члан
3. Александар Стјепановић, дипл.инг.ел. члан
4. Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан
5. Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан
Члан 2.
Савјет се именује за:
1. Измјену дијела регулационог плана „Центар“
Добој - ревизија (тужилаштво) .
Члан 3.
Савјет плана прати израду документа просторног
уређења и заузима стручне ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја територијалне
јединице, односно подручја за које се документ доноси,
и заузима стручне ставове у погледу рационалности и
квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа са документима просторног уређења,
који представљају основу за његову израду, као и усаглашеност документа са одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број: 40/13) и другим прописима заснованим на
закону.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-225/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.
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На основу члана 35 став 1. члана 40. став 1. и члана 52.
став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број: 40/13), члана 30. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ број:
9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добој на сједници
одржаној 18. јуна 2015. године, донијела је

Одлуку
о приступању измјени дијела
регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија
(блок 1)

-		 Носилац израде Плана обавезан је обезбиједити
усаглашеност његове израде са документом просторног уређења ширег подручја, односно да је
у сагласности са важећим планским документом
најближег претходног нивоа.
Члан 6.
Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца израде Плана.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбиједиће инвеститор, сходно члану 39. став 3. Закона о уређењу простора
и грађењу, да инвеститор када има посебан интерес сам
финансира израду документа просторног уређења

Члан 1.

Члан 8.

Приступа се измјени дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија (блок 1) (у даљем тексту:
измјена Плана).

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење. Носилац израде Плана биће одређен у складу
са процедуром прописаном Законом о јавним набавкама. Град Добој ће закључити уговор са носиоцем израде планског документа. Инвеститори ће уговорену
цијену за израду планског документа уплатити Граду
Добој а Град Добој након извршене уплате носиоцу израде у складу са уговором.

Члан 2.
Подручје за које се врши измјена Плана налази се
у Добоју, улица Српских соколова, а обухвата парцеле
означене као: к.ч.5386/1, к.ч. 5386/2, к.ч. 4906, к.ч. 5380,
к.ч. 5382 и 4901/2 у К.О. Добој.
Подручје обухвата износи 0,55 ха.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је графички прилог са уцртаном границом обухвата измјене Плана.
Члан 4.
Период за који се утврђују плански параметри је период до 2016. године.
Члан 5.
На подручју за које се врши измјена Плана планира
се цијепање грађевинских парцела.
За измјену Плана дефинишу се следеће смјернице:
-		 План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13), те
другим прописима из посебних области релевантних за планирање и уређење простора
(саобраћај, снабдијевање водом и енергијом,
телекомуникације, заштита од природних +непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности, културних
добара, пољопривредног и шумског земљишта и
других елемената животне средине и др.);
-		 Приликом израде Плана потребно је водити рачуна о јавном интересу и општим и посебним
циљевима просторног развоја;

Члан 9.
Скупштина Града утврђује нацрт Плана, мјесто,
вријеме и начин излагања нацрта на јавни увид у трајању
од најмање 30. дана.
О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у складу
са одлуком Скупштине Града.
Члан 10.
На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама на нацрт Плана, носилац припреме утврђује приједлог Плана и подноси га
на усвајање и доношење.
Члан 11.
Сви субјекти планирања дужни су да дају расположиве податке и друге информације неопходне за израду
Плана.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-235/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Број 6

Страна 9

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

На основу члана 43. став1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и
12/14), Скупштина града Добој на сједници одржаној
18. јуна. 2015. године, донијела је

На основу члана 35 став 1. члана 40. став 1. и члана 52.
став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број: 40/13), члана 30. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ број:
9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добој на сједници
одржаној
јуна 2015. године, донијела је

Одлуку
о именовању Савјета за праћење
израде измјене дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија
(блок 1)

Одлуку
о приступању измјени дијела
регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија
( блок 7 )

Члан1.

Члан 1.

Именује се Савјет за праћење израде, измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, (блок 1):
1. Мишић Радислав, дипл. инг. арх. предсједник
2. Небојша Марић, дипл. правник, члан
3. Александар Стјепановић, дипл.инг.ел. члан
4. Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан
5. Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан

Приступа се измјени дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија (блок 7.), (у даљем тексту:
измјена Плана).

Члан 2.
Савјет се именује за:
1. Измјену дијела регулационог плана „Центар“
Добој - ревизија (блок 1).
Члан 3.
Савјет плана прати израду документа просторног
уређења и заузима стручне ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја територијалне
јединице, односно подручја за које се документ доноси, и
заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености
документа са документима просторног уређења, који
представљају основу за његову израду, као и усаглашеност документа са одредбама Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број:
40/13) и другим прописима заснованим на закону.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-236/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Члан 2.
Подручје за које се врши измјена Плана налази се
у Добоју, улица Филипа Вишњића, а обухвата парцелу
означену као: к.ч. 5701 и 5698/1 дио у К.О. Добој.
Подручје обухвата износи 0,5 ха.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је графички прилог са
уцртаном границом обухвата измјене Плана.
Члан 4.
Период за који се утврђују плански параметри је период до 2016. године.
Члан 5.
На подручју за које се врши измјена Плана планира се измјена габарита постојећег објекта.
За измјену Плана дефинишу се следеће смјернице:
-		 План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13), те
другим прописима из посебних области релевантних за планирање и уређење простора
(саобраћај, снабдијевање водом и енергијом,
телекомуникације, заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха,
воде, тла, природних вриједности, културних добара, пољопривредног и шумског земљишта и
других елемената животне средине и др.);
-		 Приликом израде Плана потребно је водити рачуна о јавном интересу и општим и посебним
циљевима просторног развоја;

Страна 10

Број 6

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

-		 Носилац израде Плана обавезан је обезбиједити
усаглашеност његове израде са документом просторног уређења ширег подручја, односно да је
у сагласности са важећим планским документом
најближег претходног нивоа.
Члан 6.
Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца израде Плана.

На основу члана 43. став1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и
12/14), Скупштина града Добој на сједници одржаној
18. јуна. 2015. године, донијела је

Средства за израду Плана обезбиједиће инвеститор, сходно члану 39. став 3. Закона о уређењу простора
и грађењу, да инвеститор када има посебан интерес сам
финансира израду документа просторног уређења

Одлуку
о именовању Савјета за праћење
израде измјене дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија
(блок 7)

Члан 8.

Члан1.

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење. Носилац израде Плана биће одређен у складу
са процедуром прописаном Законом о јавним набавкама. Град Добој ће закључити уговор са носиоцем израде планског документа. Инвеститор ће уговорену
цијену за израду планског документа уплатити Граду
Добој а Град Добој након извршене уплате носиоцу израде у складу са уговором.

Именује се Савјет за праћење израде, измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија (блок 7):

Члан 9.

Члан 2.

Члан 7.

Скупштина Града утврђује нацрт Плана, мјесто,
вријеме и начин излагања нацрта на јавни увид у
трајању од најмање 30. дана.
О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у складу
са одлуком Скупштине Града.

1.
2.
3.
4.
5.

Мишић Радислав, дипл. инг. арх. предсједник
Небојша Марић, дипл. правник, члан
Александар Стјепановић, дипл.инг.ел. члан
Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан
Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан

Савјет се именује за:
1. Измјену дијела регулационог плана „Центар“
Добој - ревизија (блок 7) .
Члан 3.

Сви субјекти планирања дужни су да дају расположиве податке и друге информације неопходне за израду
Плана.

Савјет плана прати израду документа просторног
уређења и заузима стручне ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја територијалне
јединице, односно подручја за које се документ доноси, и
заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености
документа са документима просторног уређења, који
представљају основу за његову израду, као и усаглашеност документа са одредбама Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број:
40/13) и другим прописима заснованим на закону.

Члан 12.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Члан 10.
На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама на нацрт Плана, носилац припреме утврђује приједлог Плана и подноси га
на усвајање и доношење.
Члан 11.

Број: 01-013-233/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Број: 01-013-234/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Број 6

Страна 11

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 18/06 и 98/13), члана 33. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и
12/14), члана 146. Пословника Скупштине града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 2/13 и 3/14) и
Одлуке о поступку, условима и начину давања у закуп
и привремено коришћење земљишта, јавних површина,
пословних простора и гаража („Службени гласник општине Добој“ број: 6/08, 2/10 и 7/10), Скупштина града
Добој на сједници одржаној дана 18. јуна 2015. године
донијела је :

Одлуку
о додјели пословног простора
Члан 1.
Удружењу грађана „Браниоци Добоја 2. мај 1992.“,
додјељује се пословни простор који се налази у власништву града Добој, у улици Цара Душана у Добоју,
у приземљу објекта Дом Војске, пословни простор
изграђен на парцели к.ч. број 5704/1 КО Добој, укупне
површине од 97 м2.
Члан 2 .
За додјељени послoвни простор закупац ће плаћати
закупнину у мјесечном износу од 0,10 КМ/м2 почев од
момента закључивања Уговора о закупу предметне пословне просторије.
Члан 3.
Утврђени износ закупнине за пословни простор из
члана 1. ове Одлуке увећава се за износ пореза на додану вриједност те за износ комуналне накнаде и осталих
обавеза које проистичу из важећих законских прописа.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник града Добој да у складу са одредбама ове Одлуке са закупцем потпише Уговор о закупу 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: 01-013-243/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05,
18/06 и 98/13), члана 33. Статута града Добој („Службени
гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), члана 146.
Пословника Скупштине града Добој („Службени гласник
града Добој“ број: 2/13,3/14) и Одлуке о поступку, условима и начину давања у закуп и привремено коришћење
земљишта, јавних површина, пословних простора и гаража („Службени гласник општине Добој“ број: 6/08, 2/10 и
7/10, ), Скупштина града Добој на сједници одржаној дана
18. јуна 2015. године донијела је :

Одлуку
о додјели пословног простора
Члан 1.
Странка Напредна Српска, Градском одбору Добој,
као политичком субјекту, додјељује се пословни простор који се налази у власништву града Добој у улици Краља Александра, број пословног простора 69,
изграђен на парцели к.ч. број: 4412 КО Добој, укупне
површине пословне просторије 34,00 м2.
Члан 2 .
За додјељени послoвни простор закупац ће плаћати
закупнину у мјесечном износу од 0,10 КМ/м2 почев од
момента закључивања Уговора о закупу предметне пословне просторије.
Члан 3.
Утврђени износ закупнине за пословни простор из
члана 1. ове Одлуке увећава се за износ пореза на додану вриједност те за износ комуналне накнаде и осталих
обавеза које проистичу из важећих законских прописа.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник града Добој да у складу са одредбама ове Одлуке са закупцем потпише Уговор о закупу 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: 01-013-244/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Страна 12

Број 6

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 101/04,
42/05, 118/05, 20/08 и 98/13), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник РС“, број:
124/11), члана 33. и 69. Статута Града Добоја („Службени гласник Града Добој“ број: 9/12) и члана 146. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник
РС“, број: 2/13), Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној дана 18. јуна 2015. године, д о н о с и

Члан 7.
У члану 68. ријеч „Управни“ мијења се са ријечју
„Надзорни“.
Члан 8.
Члан 70. мијења се и гласи:
„Забрањено је држање домаћих животиња у I., II. и
III. градској зони Града Добој.“
Члан 9.

Одлуку
о измјенама и допунама
Одлуке о комуналном реду

У члану 71. став 1. након ријечи „мјеста“ додају се
ријечи: „те да су испуњени остали услови из Правилника о држању и заштити кућних љубимаца.“

Члан 1.

Члан 10.

У Одлуци о комуналном реду („Службени гласник Града Добој“, број: 7/13), у члану 11. након става 1.
додаје се нови став 2. који гласи:
„Власници објеката дужни су најмање једном годишње
очистити димњаке и уређаје за ложење у свом објекту .“

У члану 103. став 1. тачки 5. умјесто ријечи „(члан
11. став 1.)“ додају се ријечи: „и уколико најмање једном
годишње не очисте димњаке и уређаје за ложење у свом
објекту (члан 11.)“.
У истом члану и ставу послије тачке 14. додаје се
тачка 14 а. која гласи:
„14 а. Уколико не уклони графите и плакате са јавних
и приватних површина (члан 30 а. став 1. и 2.)
У истом члану и ставу у тачки 20. након ријечи
„саобраћај“ додају се ријечи: „те уколико редовно не
одржавају зелене површине у приватном власништву“.
У истом члану и ставу након тачке 25. додаје се тачка 25 а. која гласи:
„25 а. Уколико спаљује отпад супротно члану 67 а.“
У истом члану и ставу тачка 26. мијења се и гласи:
„26. Уколико држи домаће животиње у I., II. и III.
градској зони (члан 70).
У истом члану и ставу након тачке 26. додаје се тачка 26 а. која гласи:
„26 а. Уколико држи кућне љубимце супротно члану
71. Одлуке“.
Члан 11.
У члану 104. став 1. тачки 5. умјесто ријечи „(члан 11.
став 1.)“ додају се ријечи: „и уколико најмање једном
годишње не очисте димњаке и уређаје за ложење у свом
објекту (члан 11.)“.
У истом члану и ставу послије тачке 14. додаје се
тачка 14 а. која гласи:
„14 а. Уколико не уклони графите и плакате са јавних
и приватних површина (члан 30 а. став 1. и 2.)
У истом члану и ставу у тачки 20. након ријечи
„саобраћај“ додају се ријечи:
„те уколико редовно не
одржавају зелене површине у приватном власништву“.
У истом члану и ставу након тачке 25. додаје се тачка 25 а. која гласи:
„25 а. Уколико спаљује отпад супротно члану 67 а.“
У истом члану и ставу тачка 26. мијења се и гласи:
„26. Уколико држи домаће животиње у I., II. и III.
градској зони (члан 70).
У истом члану и ставу након тачке 26. додаје се тачка 26 а. која гласи:
„26 а. Уколико држи кућне љубимце супротно члану
71. Одлуке“.

Члан 2.
У члану 30. став 1. тачка 6. након ријечи „наводњавање“
додају се ријечи: „и других комуналних и инфраструктурних објеката“.
У истом члану и ставу након тачке 16. додаје се нова
тачка 17. која гласи:
„17. Исписивање графита, прљање, оштећивање
и лијепљење плаката на зидове, фасаде, излоге те на
спољашње дијелове зраде или ограде.“
Члан 3.
Послије члана 30. додаје се нови члан 30 а. који гласи:
„Члан 30 а.
Уклањање графита и плаката на јавним површинама
врши правно лице коме Град Добој повјери обављање
ових послова.
Уклањање графита и плаката са приватних површина и објеката врши лице коме припадају површине
и објекти.“
Члан 4.
У члану 45. након става 1. додаје се нови став 2. и гласи:
„Како се неби нарушио изглед града, зелене површине (травњаци, живе ограде и слично) у приватном власништву морају се редовно одржавати.“
Члан 5.
У члану 62. након става 2. додаје се нови став 3. и гласи:
„Забрањено је одлагање и гомилање смећа на приватним површинама.“
Члан 6.
Након члана 67. додаје се нови члан 67 а. и гласи:
„Члан 67 а.
Забрањено је спаљивање свих врста отпада.“

Број 6

Страна 13

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 12.

У члану 105. став 1. тачки 5. умјесто ријечи „(члан 11.
став 1.)“ додају се ријечи: „и уколико најмање једном
годишње не очисте димњаке и уређаје за ложење у свом
објекту (члан 11.)“.
У истом члану и ставу послије тачке 13. додаје се
тачка 13 а. која гласи:
„13 а. Уколико не уклони графите и плакате са јавних
и приватних површина (члан 30 а. став 1. и 2.)
У истом члану и ставу у тачки 19. након ријечи
„саобраћај“ додају се ријечи:
„те уколико редовно не
одржавају зелене површине у приватном власништву“.
У истом члану и ставу након тачке 25. додаје се тачка 25 а. која гласи:
„25 а. Уколико спаљује отпад супротно члану 67 а.“
У истом члану и ставу тачка 26. мијења се и гласи:
„26. Уколико држи домаће животиње у I., II. и III.
градској зони (члан 70).
У истом члану и ставу након тачке 26. додаје се тачка 26 а. која гласи:
„26 а. Уколико држи кућне љубимце супротно члану
71. Одлуке“.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-239/15
Добој: 18.06.2015. године
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 33. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и
12/14) и члана члана 146. Пословника Скупштине града Добој ((„Службени гласник града Добој“ број: 2/13
и 3/14), Скупштина града Добој, на сједници одржаној
дана 18. јуна 2015. године, донијела је:

Одлуку
О ПРИСТУПАЊУ СПОРАЗУМУ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА/НАЧЕЛНИКА
ЕВРОПСКИХ ГРАДОВА (Convenant
of Mayors) O СМАЊЕЊУ ЕМИСИЈЕ
CО2 ДО 2020. ГОДИНЕ
I
Град Добој приступа Споразуму градоначелника/начелника европских градова (енгл. Convenant of Mayors),
чиме се обавезује да ће у својој локалној заједници до
2020. год. смањити емисију CО2 (угљен диоксида) до

20%, провођењем конкретних мјера енергетске ефикасности и употребом обновљивих извора енергије у складу
са инцијативом Европске комисије у циљу промовисања
одрживе енергетске политике.
II
Град Добој прихваћа начела и обавезе из Споразума градоначелика/начелника европских градова о
смањењу емисије CО2 до 2020. године и обавијестиће
Европску комисију о својој одлуци слањем е-поруке
на адресу/mailbox Споразума градоначелника/ The
Covenant of Mayors.
III
Скупштина Града Добој даје овлаштење Градоначелнику да у име Града потпише Споразум градоначелика/начелника европских градова о смањењу емисије
CО2 до 2020. године.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-222/15
Добој: 18.06.2015. године
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. Гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05 и 98/13), члана 33 Статута Града Добој („Сл.
Гласник Града Добој“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана
146. Пословника Скупштине Града Добој ( Сл. Гласник
Града Добој“,број 2/13 и 3/14), Скупштина Града Добој,
на сједници одржаној 18. јуна 2015. године д о н о с и

Рјешење
о разрјешењу в.д. предсједника
УО ЈЗУ Апотеке „Јован
Јовановић Змај“ Добој
1. МИРОСЛАВ РАДОЈЧИЋ разрјешава се дужности вршиоца дужности предсједника УО ЈЗУ
Апотеке „Јован Јовановић Змај“ Добој.
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број, 01-013-203/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Страна 14

Број 6

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. Гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05 и 98/13), члана 33 Статута Града Добој („Сл.
Гласник Града Добој“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана
146. Пословника Скупштине Града Добој ( Сл. Гласник
Града Добој“,број 2/13 и 3/14), Скупштина Града Добој,
на сједници одржаној 18. јуна 2015. године д о н о с и

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. Гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05 и 98/13), члана 33 Статута Града Добој („Сл.
Гласник Града Добој“, број 9/12 и 3/14) и члана 146. Пословника Скупштине Града Добој ( Сл. Гласник Града
Добој“,број 2/13 и 3/14), Скупштина Града Добој, на
сједници одржаној 18. јуна 2015. године д о н о с и

Рјешење
о именовању в.д. предсједника
УО ЈЗУ Апотеке „Јован
Јовановић Змај“ Добој

Рјешење
о разрјешењу в.д. начелника
Одјељења за изградњу,
обнову и развој

1. НЕБОЈША МАРИЋ
именује се за вршиоца
дужности предсједника УО ЈЗУ Апотеке „Јован
Јовановић Змај“ Добој
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број, 01-013-204/15
Добој: 18.06.2015. године
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 33 Статута града Добој („Сл. Гласник Града Добој“, број 9/12 и 3/14) и члана 146. Пословника Скупштине Града Добој ( Сл. Гласник града
Добој“,број 2/13 и 3/14), Скупштина Града Добој, на
сједници одржаној дана 18. јуна 2015. године д о н о с и

Рјешење
о разрјешењу Комисије за
инвалидско борачку заштиту
1 Разрјешава се Комисија
заштиту у саставу:
-		 СРЂАН ТОДОРОВИЋ
-		 ВЛАДО МИЛЕТИЋ
- ЗОРАН БЛАГОЈЕВИЋ
- РАТКО ТРИФУНОВИЋ
- НЕНАД ГОЈКОВИЋ

за инвалидскоборачку
предсједник
члан
члан
члан		
члан

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број, 01-013-205/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

1. ДАРИО ЛАЗИЋ разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за изградњну,
обнову и развој.
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број, 01-013-206/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. Гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05 и 98/13), члана 33 Статута Града Добој („Сл.
Гласник Града Добој“, број 9/12 и 3/14) и члана 146. Пословника Скупштине Града Добој ( Сл. Гласник Града
Добој“,број 2/13 и 3/14), Скупштина Града Добој, на
сједници одржаној 18. јуна 2015. године д о н о с и

Рјешење
о именовању в.д. начелника
Одјељења за изградњу,
обнову и развој
1. АДМИР БИШЧИЋ именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за изградњну, обнову и развој.
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број, 01-013-207/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Број 6

Страна 15

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

На основу члана 18 Закона о систему јавних службама («Службени гласник РС» број: 68/07 и 109/12) , 30.
Закона о локалној самоуправиРС («Службени гласник
РС» број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) , члана 33. Статута града Добој («Службени гласник града Добој» број:
9/12,3/14 и 12/14 ) и члана 146. Пословника Скупштине
града Добој («Службени гласник града Добој» број: 2/13
и 3/14) , Скупштина града Добој на сједници одржаној
дана 18. јуна 2015.године д о н о с и:

Рјешење
о разрјешењу дужности
вршиоца дужности директора
ЈЗУ „ Дом здравља“ Добој
1. АЛЕКСАНДАР КОВАЧЕВИЋ разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора 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, 01-013-208/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 18 Закона о систему јавних службама («Службени гласник РС» број: 68/07 и 109/12 ) , члана 30. Закона о локалној самоуправиРС («Службени
гласник РС» број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) , члана 33.
Статута града Добој («Службени гласник града Добој»
број: 9/12, 3/14 и 12/14 ) и члана 146. Пословника Скупштине града Добој («Службени гласник града Добој»
број: 2/13 и 3/14) , Скупштина града Добој на сједници
одржаној дана 18. јуна 2015..године д о н о с и

Рјешење
o именовању директора ЈЗУ
„ Дом здравља“Добој
1. др РАДОСЛАВ НИКОЛИЋ именује се за директора 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, 01-013-208/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) члана 33. и 69. Статута Града Добој
(«Службени гласник Града Добој», број 9/12. 3/14. и
12/14), члана 146. Пословника Скупштине града Добој
(«Службени гласник Града Добој», број 2/13. и 3/14.),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној дана 18
јуна 2015. године д о н о с и

Закључак
1. Усваја се Извјештај о раду Градоначелника града
Добој за период 01.01.2014-31.12.2014. године.
2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду
Градоначелника града Добој за период 01.01.201431.12.2014. године.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-211/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 33. и 69. Статута Града Добој
(«Службени гласник Града Добој», број 9/12. 3/14. и
12/14), члана 146. Пословника Скупштине града Добој
(«Службени гласник Града Добој», број 2/13. и 3/14.),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној дана 18.
јуна 2015. године д о н о с и

Закључак
1. Нацрт Одлуке о водоводу и канализацији суштински и формално технички је прихватљив за
даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се Одјељење за стамбени комуналне
послове да у складу са Одлуком о јавним расправама у општини Добој („Сл. гласник општине Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну
расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи и припреми приједлог Одлуке о водоводу и канализацији..
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-212/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Страна 16

Број 6

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

На основу члана 33. и 69. Статута Града Добој («Службени гласник Града Добој», број 9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.
Пословника Скупштине града Добој («Службени гласник
Града Добој», број 2/13. и 3/14.), Скупштина града Добој,
на сједници одржаној дана 18. јуна 2015. године д о н о с и

Закључак
1. Усваја се Информација о мјерама и активностима
на заштити града Добој након поплаве која се догодила15. маја 2014. године.
2. Град Добој ће и даље предузимати мјере и
радње на заштити града од евентуалних попла
ва и тражити од Владе РС, Министарства за
пољопривреду,шумарство и водопривреду и ЈУ
„Воде Српске“ Бијељина да предузму све активности у складу са законом на отклањању последица
од поплава у граду Добој као и да предузму све
потребне мјере и активности из своје надлежности на стварању услова да се град Добој у потпуности заштити од евентуалних поплава.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-213/15
Добој: 18.06.2015. године
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 33. и 69. Статута Града Добој („Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12 /14), члана
146. Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник града Добој 2/13 и 3/14), Скупштина града Добој
на сједници одржаној 18. јуна 2015. године, донијела је

Закључак
1. Усваја се Информација о статусу земљишта у обухвату „Пројекта заштите од поплава и уређење корита ријеке Босне на сектору град Добоја од новог
- јапанског моста па узводно до ушћа ријеке Усоре“.
2. Задужује се Градоначелник града Добој да од Владе РС затражи хитно поступање у доношењу
Одлуке о утврђивању општег интереса по члану 41. и 42. Закона о експропријацији (отклањање
посљедица проузрокованих непогодама већег
обима) за земљиште у обухват „Пројекта заштите
од поплава и уређење корита ријеке Босне на сектору градa Добоја од новог - јапанског моста па
узводно до ушћа ријеке Усоре.
3. Задужује се Градоначелник града Добој да након
комплетирања захтјева (израде УТУ), Град Добој
поднесе Mинистарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Бања Лука захтјев за
издавање локацијских услова за заштиту од поплава и уређење корита ријеке Босне на сектору града

Добоја од новог – јапанског моста па узводно до
ушћа ријеке Усоре у складу са чланом 60. став 2.
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број: 40/13) а у вези са
Законом о водама Републике Српске.
4. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-214/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 33. и 69. Статута Града Добој
(«Службени гласник Града Добој», број 9/12. 3/14. и
12/14), члана 146. Пословника Скупштине града Добој
(«Службени гласник Града Добој», број 2/13. и 3/14.),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној дана 19.
јуна 2015. године д о н о с и

Закључак
1. Усваја се Информација о водоснабдијевању града Добоја у 2014. години.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-215/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 33. и 69. Статута Града Добој
(«Службени гласник Града Добој», број 9/12. 3/14. и
12/14), члана 146. Пословника Скупштине града Добој
(«Службени гласник Града Добој», број 2/13. и 3/14.),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној дана 19.
јуна 2015. године д о н о с и

Закључак
1. Усваја се Информација о стању у области спорта
на подручју града Добој.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-216/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Број 6

Страна 17
С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
2. Саставни дио закључка чини Програм рада ЈП
На основу члана 33. и 69. Статута Града Добој («СлужбеРадио Телевизије Добој за 2015. годину.
ни гласник Града Добој», број 9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.
Пословника Скупштине града Добој («Службени гласник
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласГрада Добој», број 2/13. и 3/14.), Скупштина града Добој,
нику Града Добој“.
на сједници одржаној дана 19. јуна 2015. године д о н о с и

Закључак
1. Усваја се Информација о упису ученика у први
разред основних школа на подручју града Добој
за школску 2015-2016. годину.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-217/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 33. и 69. Статута Града Добој («Службени гласник Града Добој», број 9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.
Пословника Скупштине града Добој («Службени гласник
Града Добој», број 2/13. и 3/14.), Скупштина града Добој,
на сједници одржаној дана 19. јуна 2015. године д о н о с и

Закључак
1. Усваја се Информација о упису ученика у први
разред средњих школа на подручју града Добој за
школску 2015-2016. годину, уз препоруку средњим
школама да приликом уписа у наредној години
упишу више дефицитарних занимања (обућар, тесар, алатничар, пољопривредни техничар итд.)
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-218/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 33. и 69. Статута Града Добој («Службени гласник Града Добој», број 9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.
Пословника Скупштине града Добој («Службени гласник
Града Добој», број 2/13. и 3/14.), Скупштина града Добој,
на сједници одржаној дана 18. јуна 2015. године д о н о с и

Закључак
1. Усваја се Програм рада ЈП Радио Телевизије
Добој за 2015. годину.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-219/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 33. и 69. Статута Града Добој («Службени гласник Града Добој», број 9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.
Пословника Скупштине града Добој («Службени гласник
Града Добој», број 2/13. и 3/14.), Скупштина града Добој,
на сједници одржаној дана 18. јуна 2015. године д о н о с и

Закључак
1. Усваја се Програм рада ЈУ Дом за старија лица
Добој за 2015. годину.
2. Саставни дио закључка чини Програм рада ЈУ
Дом за старија лица Добој за 2015. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-220/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

На основу члана 33. и 69. Статута Града Добој («Службени гласник Града Добој», број 9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.
Пословника Скупштине града Добој («Службени гласник
Града Добој», број 2/13. и 3/14.), Скупштина града Добој,
на сједници одржаној дана 18. јуна 2015. године д о н о с и

Закључак
1. Усваја се Програм рада ЈП Градска депонија
Добој за 2015. годину.
2. Саставни дио закључка чини Програм рада ЈП
Градска депонија Добој за 2015. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: Број: 01-013-221/15
Добој: 18.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић,с.р.

Страна 18

Број 6

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

II АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

На основу члана 43. став 1. тачка 7. и члана 44. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 56. став 1 . тачка 10. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ број
9/12,3/14 и 12/14 ), Градоначелник града Добој, д о н о с и

Одлуку
о допуни Одлуке о оснивању
и унутрашњој организацији
Градске управе града Добој
Члан 1.
У члану 27. став 1. Одлуке о оснивању и унутрашњој
организацији Градске управе града Добој (“Службени
гласник града Добој” број:1/15) иза тачке 12 додају се
нове тачке 13. и 14 .које гласе
„тачка 13 .Мјесна канцеларија Брестово са сједиштем
у Брестовуза насељена мјеста: Брестово и Митровићи;
и тачка 14. Мјесна канцеларија Станари, са сједиштем у
Станарима за насељена мјеста: Цвртковци, Радња Горња
и Доња, Јелањска, Остружња Горња и Доња, Рашковци, Церовица, Станари, Љеб, Осредак и Драгаловци,
Мниљановци (дио), Омањска (дио) и Лончари (дио)“.
Члан 2.
Остали текст Одлуке о оснивању и унутрашњој
организацији Градске управе града Добој ( „ Службени
гласник града Добој број : 1/15 ) остаје непромјењен.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења , а
објавити ће се у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број 02-022-264/15 		
Добој, 26.02.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 43. и 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05,
118/05. и 98/13.) и члана 56. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“, број: 9/12. , 3/14 и 12 /14 )
Градоначелник града Добој, донио је:

Правилник
о измјенама и допунама Правилника
о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста
Градске управе града Добој
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Градске управе („Служ-

бени гласник града Добој“, број: 1/15 ) у даљем тексту: Правилник, извршене су измјене и допуне и то у
Поглављу II распореда послова и задатака гдје се каже:
У члану 3. Правилника-Одјељења за општу управу
града Добој, тачкa 1.2.11. Послови мјесних канцеларија
мјења тако да гласи:
-		 тачка 1.2.11. Послови мјесних канцеларија мјења
се у дијелу број извршилаца тако да се ријечи
„ десет (10) извршилаца“ замјењује се ријечима
„дванаест (12) извршилаца „.
Члан 2.
У члану 3. ППравилника-Одјељење за општу управу
града Добој, иза тачке 1.2.13- додаје се нова тачка 1.2.14.
тако да гласи:
„ Послови матичара и бирачких списковa
Опис послова радног мјеста :
-		 обавља послове матичара везане за матичне књиге
рођених,вјенчаних, умрлих и књиге држављана,
-		 врши преписе и израду дупликата свих матичних
књига, стара се о њиховом чувању и доставља их
надлежној управи,
-		 проводи јединствен матични број грађана кроз
матичне књиге, у складу са изборним правилима, изборној комисији израђује, обједињује и
доставља бирачке спискове и друге потребне податке те отклања уочене грешке и недостатке,
-		 у сарадњи са осталим матичарима саставља
извјештаје и спискове за потребе надлежних органа и установа,
-		 помаже у раду осталим матичарима и у случају
одсутности или спријечености исте замјењује у
свимпословима матичара,
-		 припрема води и обједињаваопште бирачке спискове и све податке одређене законом,
-		 сачињава извјештаје о свом раду
-		 врши обраду података и уноси податке у рачунар
-		 обавља и друге послове које му повјери шеф
Одсјека и начелник Одјељења
-		 за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.
Категорија службеника:		
седма категорија
Службено звање: 			
Стручни сарадник - трећег звања
Посебни услови за обављање:
Средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, управног или економског смјера, гимназија или
друга средња школа друштвеног смјера, најмање шест
мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима и задацима , положен стручни испит ,положен
стручни испит односно лице које је у другима органима
и организацијама радило, а нема положен стручни испит ,може се примити на рад ако се обавеже да положи
стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења,
познавање рада нарачунару.
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Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса.
Број извршилаца:
један/1/
Члан 3.
У члану 17. Кабинет Градоначелника, тачка 15.1.9.возач мјења се тако да гласи:
„ тачка 15.1.9.-Возач мјења се у дијелу Број извршилаца тако да се ријечи „ један (1)“ замјењују се ријечима
два (2) извршиоца“
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „ Службеном гласнику града Добој“ .

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број 02-022-265/15 		
Добој, 27.02.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 26.став2. Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби
града Добој број :02-022-1-306/08 од 11.02.2008.године
и Измјена и допуна Појединачног колективног уговора
за запослене у Административној служби града Добој
број :02-022-1-949/08 од 28.03.02.2008.год, број :02022-1-904/09 од10.04.2009.год, број :02-022-1-1438/09 од
21.07.2009.год, број :02-022-1-1786/08 од 15.09.2009.год,
број :02-022-1-1965/08 од 15.10.2009.год, број :02-0221-3072/10 од 08.11.2010.год, број :02-022-1-1344/11 од
29.06.2011.2010.год, број :02-022-1-596/12 од 12.03.2012.
год, број :02-022-1-401/13 од 11.04.2013. год , број :02022-1-759/13 од 23.07..2013. год , број :02-022-1-1458/13
од 26.12.2013. год, број :02-022-1-127/14 од 10.02.2014.
године, Анекс Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби града Добој ( „
Сл.гласник града Добој“ број: 4/14), Анекс Појединачног
колективног уговора за запослене у Градској управи
града Добој Број: 02-022- 266/15 од 27.02.2015.године,
Градоначелник града Добој ( у даљем тексту : послодавац) и Синдикат Градске управе града Добој ( у даљем
тексту : Синдикат) , споразумно прихватају

АНЕКС
ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ДОБОЈ
Члан 1.
У члану 8. тачке ђ . шеста платна група Појединачног
колективног уговора за запослене у Градској управи
града Добој број 02-022-1-306/08 од 11.02.2008.године и
Анекса Појединачног колективног уговора за запослене

у Административној служби града Добој ( „ Сл.гласник
града Добој“ број: 4/14) допуњује се подтачка 4.) тако
да гласи:
иза ријечи „самостални стручни сарадник ...8,40“
додају се нове ријечи тако да гласе
„
самосталном стручном сараднику за сарадњу са младима у Кабинету градоначелника града Добој , вишем
стручном сараднику за економско финансијске послове у Кабинету градоначелника града Добој утврђује се
коефицијент 14 и самосталном стручном сараднику за
персоналне и кадровске послове у Кабинету градоначелника града Добој утврђује се коефицијент 13. “
Члан 2.
Овај Анекс Појединачног колективног уговор ступа
на снагу даном потписивања, а примјењивати ће се од
04.05.2015.године.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број 15/15			
Број 02-022-777/15
Добој, 15.05.2015. год.		
Добој, 25.05.2015. год.
СИНДИКАТ 			
ПОСЛОДАВАЦ
ПРЕДСЈЕДНИК СИНДИКАТА Обрен Петровић, с.р.
Зоран Стојаковић, с.р.
На основу члана 43. и 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05,
118/05. и 98/13.), Уредбе о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама
локалне самоуправе ( „ Службени гласник РС „ број
15/14 и 76/14 и члана 56. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“, број: 9/12. , 3/14 и 12 /14 )
Градоначелник града Добој, донио је:

Правилник
о измјенама и допунама Правилника
о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста
Градске управе града Добој
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Градске управе („Службени гласник града Добој“, број: 1/15 ) у даљем тексту: Правилник, извршене су измјене и допуне и то у
Поглављу II распореда послова и задатака гдје се каже:
У члану 3. Правилника-Одјељења за општу управу града Добој, иза тачке 1.1. додаје се нова тачка која
гласи:
-		 у тачци 1.2.8. Послови архивирања предмета
мјења се број извршилаца тако да гласи :
„ ријечи један (1) извршилац замјењују се
ријечима два (2) изавршиоца“
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Број извршилаца:
Члан 2.
Један / 1 /“
У члану 4. Одјељења за финансије иза тачке 2.1.2.
У члану 4 Одјељења за финансије-Одсјек за буџет
додаје се нова тачка тако да гласи:
-		 тачка 2.2.2.послови праћење локалних град“ 2.1.3. Стручни савјетник за финансије
ских прихода мјења се у Категoрiји службеОпис послова радног мјеста:
ника ријеч „шеста“ замјењује се ријечју „пета“, у дијелу службеног звања ријеч „виши“
-		 организује са начелником Одјељења рад Одје
се замјењује ријечима „самостални“ ,у дијелу
љења и одговара за законитост и благовремепосебних услова ријечи „180 ЕЦСТ бодова“
ност обављања послова и задатака из дјелокруга
замјењују се ријечима „240ЕЦСТ бодова“
Одјељења,
У члану 4 Одјељења за финансије-Одсјек за јавне
-		 руководи, координира и надзире извршавање понабавке
слова и задатака у одјељењу,
-		 тачка 2.4.2. послове провођења јавних набавки
-		 пружа стручну помоћ радницима Одјељења и
у категорији службеника: виши стручни сарадпо потреби организује радне и стручне састанке
ник мјења се у дијелу броја извршилаца тако да
радника Одјељења,
гласи:
-		 израђује планове, програме рада и извјештаје о
„ ријечи један (1) извршилац замјењују се
раду одјељења заједно са начелником Одјељења
ријечима два (2) изавршиоца“
и
-		 одговоран је за припрему и обраду материјала
Члан 3.
који се предлажу Скупштини Града ,
У члану 5. Правилника-Одјељења за стамбено
-		 прати и предузима одређене мјере из области
комуналне послове града Добој у тачци 3.3.2.послофинансија
-		 израђује нацрте и приједлоге одлука о ангажо ви путева и саобраћаја мјењају се тако да гласе :
ријечи „виши стручни сарадник“ замјењују се
вању новчаних средстава за Скупштину града
ријечима „самостални стручни сарадник“ .
Добој,
У дијелу посебних услова мјења се тако да гласе:
-		 даје стручно мишљење о приједлозима и нацрти„ Висока стручна спрема, VII /1 степен стручне спрема одлука везаних за ангажовање новчаних средме или завршен први циклус са најмање остварених 240
става буџета града Добој,
-		 израђује анализе и извјештаје из области ЕЦСТ бодова ,завршен факултет или високо школска
установа саобраћајног смјера најмање 1 (једна) година
финансија
-		 учествује у припреми уговора о кредитним радног искуства на истим или сличним пословима и положен стручни испит за рад у органима управе односно
задужењима града Добој
-		 предлаже расписивање тендера по Закону о лице које је у другима органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит ,може се примити
јавним набавкама БиХ,
-		 учествује у изради општих и појединачних аката на рад ако се обавеже да положи стручни испит у року
од шест мјесеци од дана запослења, познавање рада на
по налогу Градоначелника
-		 прати стање у областима које су у надлежности рачунару.“
У дијелу број извршилаца мјења се тако да гласи :
Одјељења,
ријеч „један извршилац“ замјењује се ријечима „два
-		 остварује сарадњу са другим одјељењима у циљу
извршавања послова и задатака из дјелокруга ра- извршиоца“
да одјељења,
Члан 4.
-		 за свој рад одговоран је начелнику Одјељења и
У члану 6. Правилника-Одјељења за просторно
Градоначелнику Града
уређење града Добој у иза тачке 4.1. додаје се нова
Категорија службеника :
тачка тако да гласи:
стручни савјетник-трећег звања
„ 4.1.1. Стручни савјетник за послове просторног
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема, VII/1 степен стручна спреме планирања
Опис послова радног мјеста:
или први циклус студија са најмање 240 бодова, завр-		 координира и надзире рад на изради просторшен факултет економског смјера, најмање једна година
ног плана града Добој
радног искуства у струци, положен стручни испит одно-		 пружа стручну помоћ надлежном Одјељењу грасно лице које је у другима органима и организацијама
да Добој код израде просторног плана
радило, а нема положен стручни испит ,може се при-		 израђује планове, програме рада извјештаје о
мити на рад ако се обавеже да положи стручни испит
раду у вези израде просторног плана
у року од шест мјесеци од дана запослења, познавање
-		 учествује у изради општих и појединачних аката
рада на рачунару.
по налогу Градоначелника Града који су у вези
Начин попуне:
израде просторног плана
Објављивањем јавног конкурса
-		 за свој рад одговоран је начелнику Одјељења
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Категорија службеника
и одговоран је за припрему и обраду материјала
трећа категорија
који се предлажу Скупштини Града,
Службено звање :
-		 потписује управне акте из дјелокруга рада
стручни савјетник –трећег звања
Одјељења,
Посебни услови за обављање:
-		 потписује путне налоге за службенике Одјељења,
Висока стручна спрема , VII/1 степен стручне спре-		 предлаже расписивање тендера по Закону о
ме или завршен први циклус са најмање остварених
јавним набавкама БиХ,
240 ЕЦСТ бодова, завршен факултет правни смјера
-		 учествује у изради општих и појединачних аката
или други факултет друштвеног, техничког смјера
по налогу Градоначелника
или природног смјера, најмање три године радног ис-		 прати стање у областима које су у надлежности
куства у струци, положен стручни испит положен
Одјељења,
стручни испит односно лице које је у другима органи-		 остварује сарадњу са другим одјељењима у циљу
ма и организацијама радило, а нема положен стручни
извршавања послова и задатака из дјелокруга раиспит ,може се примити на рад ако се обавеже да пода Одјељења,
ложи стручни испит у року од шест мјесеци од дана
-		 за свој рад одговоран је Градоначелнику Града и
запослења, познавање рада на рачунару.
начелнику Одјељења
Начин попуне :
Објављивање јавног конкурса
Категорија службеника:
Број извршилаца
Трећа категорија
један / 1 /“
Службено звање:
стручни савјетник –трећег звања
Члан 5.
Посебни услови за обављање:
-		 У члану 7. Одјељење за привреду и друштвеВисока стручна спрема ; VII/1 степен стручне спрене дјелатности - Одсјек за привреду у тачци
ме
или завршен први циклус са најмање остварених
5.2.2.послови привредног развоја мјења се
240
ЕЦСТ бодова, завршен правни или други факултет
број извршилаца тако да гласи :
друштвеног
смјера , најмање једна година радног иску„ ријечи један (1) извршилац замјењују се
ства
у
струци
, положен стручни испит положен стручријечима два (2) изавршиоца“
ни
испит
за
рад
у државним органима управе или лице
-		 тачци 5.2.4. послови за водопривреду и путеве
које
је
у
другима
органима и организацијама радило, а
мјења се број извршилаца тако да гласи :
нема
положен
стручни
испит ,може се примити на рад
„ ријечи један (1) извршилац замјењују се
ако
се
обавеже
да
положи
стручни испит у року од шест
ријечима два (2) изавршиоца“
мјесеци од дана запослења , познавање рада на рачунару.
Члан 6.
У члану 8 .Одјељење за пољопривреду у тачци
6.1.4. мјења се у броју извршилаца тако да гласи :
„ ријечи три (3) извршиоца замјењују се ријечима
четири ( 4 ) изавршиоца“
Члан 7.
У члану 10.Одјељење за инспекцијске послове иза
тачке 8.1.додаје се нова тачка 8.1.1. тако да гласи:
„ 8.1.1.Стручни савјетник за инспекцијске послове
Опис послова радног мјеста:
-		 организује са начелником одјељења рад
одјељења и одговара за законитост и благовременост обављања послова и задатака из дјелокруга
Одјељења,
-		 руководи, координира и надзире извршавање послова и задатака у Одјељењу,
-		 пружа стручну помоћ радницима одјељења и по
потребиорганизује радне истручне састанке радника Одјељења,
-		 израђује планове, програме рада и извјештаје о
раду Одјељења заједно са начелником Одјељења

Начин попуне:
Објављивањем јавног огласа
Број извршилаца:
Један /1/“
Члан 8.
У члану 12. Стручна служба Скупштине града
Добој иза тачке 12.1. додаје се нова тачка 12.1.1. тако
да гласи :
„ 12.1.1. Стручни савјетник за Скупштинске послове
Опис послова радног мјеста:
-		 координира са радом Стручне службе у сарднји
са секретаром,
-		 координира у раду припреме, прикупљања и
сређивања скупштинских материјала за сједнице
Скупштине Града,
-		 одговоран је за квалитетан, благовремен и законит рад послова и задатака из дјелокруга службе,
-		 израђује Програм рада и Извјештај о раду Скупштине Града,
-		 израђује Програм рада и Извјештај о раду Службе,
-		 учествује у изради нацрта и приједлога Статута
Скупштине града Добој,
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-		 израђује извјештаје и анализе за потребе Скупштине Града и Службе,
-		 у обављању својих послова сарађује са Градоначелником града Добој
-		 обавља и друге послове и задатке које му повјери
претпостављени, а који су у вези са његовим
дјелокругом рада.
-		 за свој рад одговоран је предсједнику Скупштине
Категорија службеника
трећа категорија
Службено звање: 			
Стручни савјетник-трећег звања
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема, VII/1 степен стручне спреме,
завршен правни или други факултет друштвеног смјера,
најмање три године радног искуства на истим или сличним пословима и положен стручни испит или лице које
је у другима органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит ,може се примити на рад ако
се обавеже да положи стручни испит у року од шест
мјесеци од дана запослења, познавање рада на рачунару..
Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса.
Број извршилаца: 		
један / 1 /“
Члан 9.
У члану 12.-Одјељење за европске интеграције и
енергетско еколошку ефикасност града Добој мјења
се у дијелу категорије службеника тако да гласи :
ријечи „самостални стручни сарадник –трећег
звања“ замјењује се ријечима „виши стручни сардник –трећег звања“
Мјењају се посебни условима тако да гласе :
“ Висока стручна спрема, завршен први циклус
школоваља са најмање остварених 180 ЕЦСТ бодова,
завршен технолошки или други факултет техничког
смјера, правни факултет или други факултет друштвеног смјера, најмање 1 година радног искуства на
истим или сличним пословима и задацима и положен
стручни испит или лице које је у другима органима
и организацијама радило, а нема положен стручни
испит ,може се примити на рад ако се обавеже да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана
запослења, познавање рада на рачунару.”
Члан 10.
У члану 17. Кабинет градоначелник града Добој
иза тачке 15.1.10. додаје се нова тачка тако да гласи :
„ 15.1.11. Самостални стручни сарадник за послове сарадње са младима
Опис послова :
-		 сарађује са представницима омладинских орга
низација и другим међународним и невладиним
организацијама,

Број 6

-		 учествује у припрема посјете међународних
организација и институција града Добој,
-		 проводи омладинску политику,
-		 идентификује програме и пројекте расписане
од стране међународних организација,
-		 учествује у изради пројеката који се кандидују
код међународних организација и донатора,
-		 учествује у промовисању угледа и имиџа града
код међународних организација и институција
-		 учествује у промовисању «Wеб» странице града Добој,
-		 помаже савјетнику у контактима са међународним
организацијама,
-		 обавља послове преводиоца за потребе Кабинета Градоначелника и градске административне
службе,
-		 обавља и друге послове које му стави у надлежност градоначелник или од њега овлаштен службеник.
-		 За свој рад одговара шефу Кабинета и Градоначелнику
Категорија службеника:
пета категорија
Службено звање :
самостални стручни сарадник-трећег звања
Посебни услови за обављање :
Висока стручна спрема, VII степен стручне спреме,
економског или правног смјера или друга висока школа друштвеног или техничког смејра, најмање 1 година
радног искуства на истим или сличним пословима, положен стручни испит или лице које је у другима органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит , може се примити на рад ако се обавеже да
положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана
запослења, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика
Начин попуне :
Објављивање јавног конкурса
Број извршилаца :
два / 2 /
15.1.12. Стручни савјетник за послове протокола
и информисања
Опис послова радног мјеста
-		 прати сарадњу града Добој са другим општинама/градовима и подноси извјештај градоначелнику са приједлогом активности
-		 информише средства јавног информисања о битним дешавањима у граду Добој
-		 организује протокол активности у којим учествује
Градоначелника Града и други функционери
-		 учествује у изради информације за Министра
управе и локалне самоуправе до 31. марта текуће
године о извршавању градске политике за претходну годину, о одлукама Скупштине Града о
обустављању од извршења одлука Скупштине
Града о донесеним одлукама из надлежности
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Скупштине Града о извршавању закона , других
прописа и медујународних уговора
-		 учествује у изради пројеката информационог
система и аутоматске обраде података,
-		 обавља и друге послове и задатке које му повјери
Градоначелника Града,из дјелокруга његовог рада
-		 за свој рад је одговоран Градоначелника,
Категорија службеника:
трећа категорија
Службено звање:
стручни савјетник –трећег звања
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема, VII/1 степен стручне спреме,
240 ЕЦСТ бодова, завршен факултет политичких наука
или други факултет друштвеног смјера, најмање три
(3) године радног искуства на истим или сличним пословима и задацима и положен стручни испит или лице
које је у другима органима и организацијама радило, а
нема положен стручни испит ,може се примити на рад
ако се обавеже да положи стручни испит у року од шест
мјесеци од дана запослења, познавање рада на рачунару.
Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца:
Један /1

може се примити на рад ако се обавеже да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења,
познавање рада на рачунару.
Начин попуне :
објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца :
један / 1 /“

15.1.13. Стручни савјетник за економско-финан
сијске послове

Одлуку
о измјенама Одлуке о оснивању
и унутрашњој организацији
Градске управе града Добој

Опис послова радног мјеста
-		 прати и предузима одређене мјере из области
финансија
-		 израђује нацрте и приједлоге одлука о ангажовању
новчаних средстава за Скупштину града Добој,
-		 даје стручно мишљење о приједлозима и нацртима одлука везаних за нагажовање новчаних
средстава,
-		 врши надзор над законитошћу рада Одсјека за
финансије, рачуноводство и трезор и Одсјека за
буxет у Одјељењу за финансије,
-		 израђује анализе и извјештаје из области
финансија,
-		 учествује у припреми уговора о кредитним
задужењима града Добој,
-		 обавља и друге послове и задатке које му повјери
Градоначелника Града, из дјелокруга његовог рада,
-		 за свој рад одговоран је Градоначелника Града,
Категорија службеника:
Трећа категорија
Службено завње:
Стручни савјетник
Посебни услови за обављање :
Висока стручна спрема, VII/1 степен стручне спреме, 240 ЕЦСТ бодова, дипломирани економиста или
други факултет друштвеног смјера, лиценца овлаштеног рачуновође, 3 године радног искуства, положен
стручни испит или лице које је у другима органима и
организацијама радило, а нема положен стручни испит,

Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику града Добој».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-022-1-738/15 		
Добој, 19.05.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 43. став 1. тачка 7. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 56. став 1
. тачка 10. Статута града Добој („Службени гласник
града Добој“ број 9/12,3/14 и 12/14 ), Градоначелник града Добој, д о н о с и

Члан 1.
У члану 27. став 1. Одлуке о оснивању и унутрашњој
организацији Градске управе града Добој (“Службени
гласник града Добој” број:1/15,4/15 ) и Одлуке о допунама Одлуке о оснивању и унутрашњој организацији
Градске управе града Добој број: 02-022-264/15 од
26.02.2015.године, бришу се:
„тачка 13 .Мјесна канцеларија Брестово са сједиштем
у Брестовуза насељена мјеста: Брестово и Митровићи;
и тачка 14. Мјесна канцеларија Станари, са сједиштем у
Станарима за насељена мјеста: Цвртковци, Радња Горња
и Доња, Јелањска, Остружња Горња и Доња, Рашковци, Церовица, Станари, Љеб, Осредак и Драгаловци,
Мниљановци (дио), Омањска (дио) и Лончари (дио)“.
Члан 2.
Ова одлука ступана снагу даном доношења , а
објавити ће се у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-022-1-935/15 		
Добој, 16.06.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.
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На основу члана 43. и 44. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05. и 98/13.),
Уредбе о категоријама, звањима и условима за обављање
послова службеника у јединицама локалне самоуправе ( „
Службени гласник РС „ број 15/14 и 76/14 и члана 56. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“, број: 9/12.
, 3/14 и 12 /14 ) Градоначелник града Добој, донио је:

Правилник
о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста
Градске управе града Добој

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
68.307,00 КМ. Средства за реализацију јавне набавке
обезбијеђена су у буџету Града Добој за 2015. годину, са
буџетске позиције 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка. Поступак јавне набавке ће се провести у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ. Предметна набавка
планирана планом набавки за 2015. годину.
Члан 4.

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систе
матизацији радних мјеста Градске управе („Службени гласник града Добој“, број: 1/15, 4/15 ) и Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Градске
управе града Добој број: 02-022-265/15 од 27.02.2015.године у даљем тексту: Правилник, извршене су измјене и то
у Поглављу II распореда послова и задатака гдје се каже:
У члану 3. Правилника-Одјељења за општу
управу града Добој, тачка 1.2. 11. Послови Мјесних
канцеларија мјења се тако да гласи:
„ тачка 1.2.11.- Послови мјесних канцеларија
мјења се у дијелу Броја извршилаца тако да се ријечи
дванаест (12) извршилаца замјењују се ријечима десет (10) изавршилаца“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику града Добој».

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-022-1- 935/15		
Добој, 16.06.2015. год.

Услуге се односе на одржавање јавне расвјете у граду Добој до краја 2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став1, члана 18. став1. члана 25.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
39/14.“) , а поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено
- комуналне послове број 07-37-26-1015/14. од 28.11.2014.
градоначелник доноси

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено - комуналне послове Града Добој број 07-3726-1015/14. од 28.11.2014. са предмјером радова.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 06/404-1-17/15.		
Добој, 22.1.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1. члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“)
, а поступајући по захтјеву Одјељења за oпшту управу
број 03 / 052 – 24 / 15 од 26.01.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - Редовно одржавање
јавне расвјете на подручју
града Добоја у 2015.години.

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке пружање услуга пословних банака за
послове прикупљања јавних прихода
и примитака, исплате средстава и
извјештавање о уплатама и исплатама
са јединственог рачуна трезора
града,рачуна посебних намјена и
девизних рачуна у 2015. и 2016. години

Члан 1.

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке Редовно одржавање јавне расвјете на подручју града
Добоја у 2015.години.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – пружање услуга пословних банака за послове
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прикупљања јавних прихода и примитака, исплате
средстава и извјештавање о уплатама и исплатама са
јединственог рачуна трезора града,рачуна посебних
намјена и девизних рачуна у 2015.и 2016. години.
Члан 2.

Члан 2.
Процијењена вриједност извршених услуга без
ПДВ-а износи 25.600,00 КМ. Средства су обезбијеђена у
буџету града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција
412 900; 130 001. – остали непоменути расходи.
Члан 3.

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
3.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена у буџету града
Добоја за 2015. годину– буџетска позиција 412700. – услуге финансијског посредовања.

Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка. Поступак јавне набавке ће се провести у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 3.

Члан 4.

Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка. Поступак јавне набавке ће се провести у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ.

Критеријум за додјелу и склапање уговора је
најнижа цијена.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке именована од стране Градоначелника града Добој.

Члан 5.

Члан 6.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
општу управу број 03/052-30 од 29.01.2015.године са
спецификацијом услуга.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
општу управу број 03 / 052 – 24 / 15 од 26.01.2015. са
спецификацијом услуга.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 06/404-1-30/15.		
Добој, 28.1.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.став 1, члана18.став 1.члана 25.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
39/14.“) , а поступајући по захтјеву Одјељења за oпшту
управу број 03/052-30/15 од 29.01.2015.године, Градоначелник града доноси :

Члан 5.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 06/404-1-61/15.		
Добој, 09.2.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број:39/14) , члана 70. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој број: 9/12 и 3/14), а
поступајући по захтјеву Одјељења за финансије број
06 / 403 – 1 - 59 /15. од 05.02.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка набавке
компјутерских столова

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- о пружању услуга физичког
обезбјеђења објеката Градске
Управе града Добој у 2015. години

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
компјутерских столова 19 комада .

Члан 1.

Члан 2.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке за
пружање услуга физичког обезбјеђења објеката Градске
Управе града Добој у 2015.години.

Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
5.123,16 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета града
Добоја за 2015.годину, са буџетске позиције 511300.

Члан 1.
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Члан 3.

Члан 5.

Јавна набавка ће се спровести путем Директног споразума.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке .

Члан 4.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
финансије број 06 / 403 – 1 - 59 / 15. од 05.02.2015. са
спецификацијом робе.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
изградњу, обнову и развој број 10/3-20/15 од 06.2.2015.
са предмјером радова.

Члан 5.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06/404-1-60/15.		
Добој, 9.2.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Број:06/404-1-70/15.		
Добој, 12.2.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. Став 1,члана18. став1. члана
25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ 39/14.“) , а поступајући по захтјеву Одјељења за
изградњу, обнову и развој број 10/3-20/15 од 06.2.2015.,
Градоначелник доноси

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1 и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву Одјељења
за стамбено-комуналне послове број 07-37-24-1005/14 од
27.11.2014. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- Извођење радова на изградњи три
крака секундарне водоводне мреже
у насељу Сјенина-Сјенина Ријека.

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- одржавање фонтане и система
за наводњавање у градском парку
у граду Добоју у 2015. години

Члан 1.

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке Извођење радова на изградњи три крака секундарне водоводне мреже у насељу Сјенина-Сјенина Ријека.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
одржавање фонтане и система за наводњавање у градском парку у граду Добоју у 2015. години

Члан 2.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 116154,00. Средства у износу од 100 000 Кмсу
обезбеђена од стране Фонда за повратак БиХ. Средства
од 40 000 КМ су обезбеђена у буџетуграда Добоја за
2015.годину-буџетска позиција 415 200. –Улагања у капиталне пројекте из Програма активности рјешавања
проблематике избјеглог и расељеног становништва и
повратника.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 11.530,00 КМ.
(словима: једанаестхиљадапетстотридесетконверти
билнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција
412 500.

Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка. Поступак јавне набавке ће се спровести у складу са Законом о јавним набавкама. БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног поступка, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
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Члан 5.

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке именована од стране Градоначелника града Добој.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове број 07-37-24-1005/14 од
27.11.2014. са предмјером радова.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-82/15		
Добој, 13.2.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.став 1, члана18.став 1.члана 25.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
39/14.“) , а поступајући по захтјеву Одјељења за oпшту
управу број 03/052-33/15 од 29.01.2015.године, Градоначелник града доноси :

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - о пружању услуга
текућег одржавања и набавке
средстава за текуће одржавање
објеката и инсталација Градске
Управе града Добој у 2015. години
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке за
пружање услуга текућег одржавања и набавке средстава која су потребна за текуће одржавање објеката и
инсталација Градске Управе града Добој у 2015.години.
Члан 2.
Процијењена вриједност извршених услуга без
ПДВ-а износи 3.400,00 КМ. Средства су обезбијеђена у
буџету града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција
412 500. – расходи за текуће одржавање.
Члан 3.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
општу управу број 03/052-33 од 29.01.2015.године са
спецификацијом услуга.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-72/15		
Добој, 12.2.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.став 1, члана18.став 1.члана 25.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
39/14.“) , а поступајући по захтјеву Одјељења за oпшту
управу број 03/052-32/15 од 29.01.2015.године, Градоначелник града доноси :

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- о пружању услуга сервисирања и
одржавања возила Градске Управе
Града Добој у 2015. години
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– пружање услуга сервисирања и одржавања возила
Градске Управе Града Добој у 2015.години.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
42.100,00 КМ. Средства су обезбијеђена у буџету града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција 412 500.
– расходи за текуће одржавање.
Члан 3.
Поступак јавне набавке ће се провести у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.

Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка. Поступак јавне набавке ће се провести у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 4.

Члан 5.

Критеријум за додјелу и склапање уговора је најнижа
цијена.

Члан 4.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
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Члан 6.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за општу управу број 03/052-32/15 од 29.1.2015.године са
спецификацијом услуга.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за општу управу број 03/052-47/15 од 05.02.2015.године са
спецификацијом услуга.

Члан 7.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

Број:06/404-1-72/15		
Добој, 12.2.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.став 1, члана18.став 1.члана 25.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
39/14.“) , а поступајући по захтјеву Одјељења за oпшту
управу број 03/52-47/15 од 05.02.2015.године, Градоначелник града доноси :

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- о пружању услуга припреме и
штампања Службеног Гласника,
књиговезачке услуге и штампање
образаца у 2015. години
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке за
пружање услуга припреме и штампања Службеног Гласника, књиговезачке услуге и штампање образаца у 2015.
години.
Члан 2.
Процијењена вриједност извршених услуга без
ПДВ-а износи 21.300,00КМ. Средства су обезбијеђена у
буџету града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција
412 900 и 130 001.
Члан 3.

Број:06/404-1-74/15		
Добој, 12.2.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14., члана18. став1. члана 25. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“),
а поступајући по захтјеву Одјељења за финансије број
06/403-1-70/15. од 11.02.2015. године градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - Грађевинских и
грађевинско-занатских радова,
пословни простор Пасаж
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке Грађевинских и грађевинско-занатских радова, пословни простор Пасаж
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
75.418,00 КМ. Средства за реализацију јавне набавке
обезбијеђена су у буџету Града Добој за 2015. годину, са
буџетске позиције 511 200.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка.Поступак јавне набавке ће се спровести у складу
са Законом о јавним набавкама.

Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка. Поступак јавне набавке ће се провести у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 4.

Члан 5.

Критеријум за додјелу и склапање уговора је најнижа
цијена.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке именована од стране Градоначелника града Добој .

Члан 4.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
Финансије број 06/403-1-70/15. oд 11.02.2015. године са
предмјером радова.
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Члан 7.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

Број:06/404-1-74/15		
Добој, 12.2.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Број:06/404-1-77/15		
Добој, 12.2.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.став 1, члана18.став 1.члана 25.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
39/14.“) , а поступајући по захтјеву Одјељења за oпшту
управу Број:03/052-31/15 од 29.01.2015.године, Градоначелник града доноси :

На основу члана 14.став 1, члана18.став 1.члана 25.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
39/14.“) , а поступајући по захтјеву Одјељења за oпшту
управу број 03/052-139/15 од 26.03.2015.године, Градоначелник града доноси :

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- о пружању услуга осигурања,
колективног осигурања запослених
у граду Добој у 2015. години

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- о пружању услуга прања моторних
возила и вулканизерских услуга за
возила која се налазе у власништву
Града Добој у 2015.години

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке за
пружање услуга осигурања, колективног осигурања запослених у Градској Управи града Добој у 2015.години.
Члан 2.
Процијењена вриједност извршених услуга без
ПДВ-а износи 4.200,00 КМ. Средства су обезбијеђена у
буџету града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција
412 700; 130 008. – расходи за услуге осигурања.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка. Поступак јавне набавке ће се провести у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу и склапање уговора је најнижа
цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке именована од стране Градоначелника града Добој.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
општу управу број 03/052-31 од 29.01.2015.године са
спецификацијом услуга.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
пружање услуга прања моторних возила и вулканизерских услуга за возила која се налазе власништву Града
Добој у 2015.години.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
5.450,00 КМ. Средства су обезбијеђена у буџету града
Добоја за 2015. годину– буџетска позиција 412 500. –
расходи за текуће одржавање.
Члан 3.
Поступак јавне набавке ће се провести у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена а
која одговара пропорционално квалитету извршене услуге.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за општу управу број 03/052-139/15 од 26.03.2015.године са
спецификацијом услуга.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-201/15		
Добој, 02.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.став 1, члана18.став 1.члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“)
и Правлиника о поступку директног споразума („Службени Гласник Града Добој“број: 2/15) а поступајући по
захтјеву Одјељења за oпшту управу број 03/052-208/15
од 13.05.2015.године, Градоначелник града доноси :

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- набавка робe и то тракастих завјеса
за прозоре за потребе Скупштинске
сале Градске Управе Града Добој
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – набавка роба и то тракастих завјеса за прозоре Скупштинске сале Града Добој.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
1.600,00 КМ. Средства су обезбијеђена у буџету града
Добоја за 2015. годину– буџетска позиција 516 100.
Члан 3.
Поступак јавне набавке ће се провести у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за општу управу број 03/052-208/15 од 13.05.2015.године са
спецификацијом роба.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:03/052-220/15		
Добој, 20.5.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.став 1, члана18.став 1.члана 25.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
39/14.“) , а поступајући по захтјеву Одјељења за oпшту
управу број 03/052-152/15 од 31.3.2015.године, Градоначелник града доноси :

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - за пружање услуга
изнајмљивања система за
штампање за потребе Градске
Управе Града Добој у 2015. години
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
пружање услуга изнајмљивања система за штампање
(копир апарата) за потребе Градске Управе Града Добој
у 2015.години.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 5.300,00 КМ. Средства су обезбијеђена у буџету града
Добоја за 2015. годину– буџетска позиција 412 900 и 130 001.
Члан 3.
Поступак јавне набавке ће се провести у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за општу управу број 03/052-152/15 од 31.3.2015.године са
спецификацијом услуга.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-228/15		
Добој, 14.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.став 1, члана18.став 1.члана 90.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
39/14.“) и Правлиника о поступку директног споразума („Службени Гласник Града Добој“број: 2/15) а
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поступајући по захтјеву Одјељења за oпшту управу
број 03/052-206/15 од 12.05.2015.године, Градоначелник
града доноси :

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - набавка робe и то
кованих плакета и амблема Града
Добој а за потребе Градске Управе
Града Добој у 2015. години
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – набавка роба и то кованих плакета и амблема Града Добој
а за потребе Градске Управе Града Добој у 2015.години.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
5.980,00 КМ. Средства су обезбијеђена у буџету града
Добоја за 2015. годину– буџетска позиција 412 900.
Члан 3.
Поступак јавне набавке ће се провести у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.

Одлуку
о покретању поступка набавке
- Израда Регулационог плана
Творница за прераду воћа и поврћа
„Бенкос Босна“ д.о.о. Добој
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
-Израда Регулационог плана Творница за прераду воћа
и поврћа „Бенкос Босна“ д.о.о. Добој
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
5.128,00 КМ. (Словима:петхиљадастодвадесетосамкон
вертибилнихмарака). Средства за предметну набавку
обезбијеђена су из буџета Града Добоја за 2015.годину
са буџетске позиције 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за просторно уређење број 05-196/2015 од 25.5.2015.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке .
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за општу управу број 03/052-206/15 од 12.05.2015.године са
спецификацијом роба.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:03/052-217/15		
Добој, 19.5.2015.		

поступајући по захтјеву Одјељења за просторно уређење
број 05-196/2015 од 25.5.2015. градоначелник д о н о с и

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-378/15		
Добој, 03.6.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

		
На основу члана 14., члана 18. став 1. члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“),
а поступајући по захтјеву Одјељења за финансије број
06/403-1-91/15. од 20.02.2015. године градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - Грађевинских и
грађевинско-занатских радова,
пословни простор Филипа Вишњића
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке Грађевинских и грађевинско-занатских радова, пословни простор Филипа Вишњића
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Члан 2.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
15.405,00 КМ. Набавка ће бити финансирана из средстава донација, а у буџету Града Добој за 2015. годину
теретиће буџетску позицију 511 200.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 37.750,00 КМ. (словима: тридесетседамхи
љадаипедесетконвертибилнихмарака). Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја за
2015. годину– буџетска позиција 511 000 – Комунално
уређење градилишта, објекат „Борачка 2“ у Добоју.

Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка.Поступак јавне набавке ће се спровести у складу
са Законом о јавним набавкама. Предметна набавка није
планирана планом набавки за 2015. годину с обзиром да
се у потпуности финансира из средстава донација.

Јавна набавка спровести ће се путем конкуретског
захтјева за доставу понуда, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.

Члан 4.

Члан 3.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке .
Члан 6.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
Финансије број 06/403-1-91/15. oд 20.02.2015. године са
предмјером радова.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту бр. 08-56-1-114/15 од
26.2.2015. са предмјером радова.

Члан 7.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

Број:06/404-1-106/15		
Добој, 23.2.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Број:06/404-1-122/15		
Добој, 02.3.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, и члана 87.
став 2, члана 88. И 89. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву
Одјељења за борачко – инвалидску заштиту бр. 08-56-1114/15 од 26.2.2015. градоначелник доноси

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1 и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву Одјељења за
стамбено - комуналне послове број 07-37-26/2-1067/14
од 08.12.2014. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- Извођење радова на водоводном
и канализационом прикључку
ламеле „Е“ и „Д“ стамбеног
објекта „Борачка 2“ у Добоју

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- одржавање семафора и семафорске
опреме у граду Добоју у 2015.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – Извођење радова водоводном и канализационом
прикључку ламеле „Е“ и „Д“ стамбеног објекта „Борачка 2“ у Добоју.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– одржавање семафора и семафорске опреме у граду
Добоју у 2015.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 8.500,00 КМ. (словима: осамхиљадаипет
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стоконвертибилнихмарака). Средства за предметну на- 2015. годину, буџетска позиција – Издаци за изградњу
бавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја за 2015. и прибављање зграда и објеката, економски код 511 100.
годину– буџетска позиција 412 500.
Члан 3.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног поступка,
а поступак јавне набавке провести ће се у склаЈавна набавка спровести ће се путем отвореног поду
са
Законом
о јавним набавкама БиХ.
ступка, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено комуналне послове број 07-37-26-1067/14 од
08.12.2014. са предмјером радова.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за привреду и друштвене дјелатности број 04/30-1-191/15 од
26.3.2015. са предмјером радова.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-64/15		
Добој, 10.2.2015.		

Члан 6.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1 и члана
25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву Одјељења за привреду и друштвене дјелатности број 04/30-1-191/15 од
26.3.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - Извођење радова на
асфалтирању спортског полигона
код школе „Вук Караџић“ у Добоју
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Извођење радова на асфалтирању спортског полигона
код школе „Вук Караџић“ у Добоју.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 43.700,00 КМ. (словима: четрдесеттрихиљ
адеиседамстоконвертибилнихмарака). Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја за

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-198/15		
Добој, 02.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1., члана 18. став 1. члана
87 став 2., члана 88. и 89. Закона о јавним набавкама
( „Службени гласник БиХ 39/14.“), а поступајући по
захтјеву Одјељења за финансије број 06/403-1-171/15. од
06.04.2015. године градоначелник доноси:

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- Радови на санацији пословног
простора у Пасажу поред робне куће
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке Радови на санацији пословног простора у Пасажу поред робне куће.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
42.250,00 КМ. Средства за реализацију јавне набавке
обезбијеђена су у буџету Града Добој за 2015. годину, са
буџетске позиције 511 200.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског
захтјева за доставу понуда. Поступак јавне набавке ће
се спровести у складу са Законом о јавним набавкама.
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Члан 4.

Члан 5.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
Финансије број 06/403-1-171/15. oд 06.04.2015. године са
предмјером радова.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-198/15		
Добој, 02.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-281/15		
Добој, 27.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1. и члана
25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву Одјељења за просторно уређење број 05-208/2015 од 01.6.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- Радови на уређењу до грађевинске
парцеле к.ч. бр. 5679/24 КО Добој –
Радови на телекомуникацијама

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број:39/14) , члана 70. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој број: 9/12 и 3/14), а
поступајући по захтјеву Одјељења за финансије број
06/403–1-201/15. од 23.04.2015. градоначелник доноси

Одобрава се покретање поступка јавне набавке радова – Радови на уређењу до грађевинске парцеле к.ч.
бр. 5679/24 КО Добој – Радови на телекомуникацијама.

Одлуку
о покретању поступка набавке
ватрогасних апарата

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи до 10.000,00 КМ (словима: до десетхиљадаконв
ертибилнихмарака). Средства за предметну набавку
обезбијеђена су у буџету Града Добоја за 2015. годину,
буџетска позиција 511 100.

Члан 1.

Члан 3.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке ватрогасних апарата 18 комада .
Члан 2.
Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
1.238,55 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града
Добоја за 2015.годину са буџетске позиције 511 300.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем Директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
финансије број 06 / 403 – 1 - 201 / 15. од 23.04.2015. са
спецификацијом робе.

Члан 1.

Члан 2.

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка.
Поступак јавне набавке провести ће се у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Предметна набавка планирана је Планом јавних набавки за 2015. годину.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке .
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број 05-208/2015 од 01.6.2015. са
предмјером радова.
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Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-385/15		
Добој, 28.6.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број:39/14) , члана 70. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој број: 9/12 и 3/14), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно уређење
број 05-44-1/15 од 02.02.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка набавке Израда главног пројекта пумпне
станице „Пољице“ Добој.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке - Израда главног пројекта пумпне станице „Пољице“ Добој.
Члан 2.
Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
до 6.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за 2015.годину са буџетске позиције 511100.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем Директног споразума.

На основу члана 14.став 1, члана 18. став 1. члана 25.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
39/14.“), а поступајући по захтјеву Одјељења за изградњу,
обнову и развој број 10/3-41/15 од 25.5.2015. Градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке Извођење радова на дијелу водоводне
мреже крак 2 на водоводном систему
Сјенина и Сјенина Ријека л=1583.29м
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на дијелу водоводне мреже крак 2 на водоводном
систему Сјенина и Сјенина Ријека л=1583.29м. Радови
се изводе према пројекту доо „Енерготехника“ Добој,
број 084-09/08 ЕА, на дионици од ВШ 12 до ВШ 14.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
40.297,64 КМ. Средства у износу од 100 000 КМ (за сва
три ЛОТ-а) су обезбјеђена од стране Фонда за повратак
БиХ.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка. Поступак јавне набавке ће се провести у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 4.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за општу управу број Одјељења за просторно уређење број
05-44-1/15 од 02.02.2015. са пројектним задатком.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
изградњу, обнову и развој број 10/3-41/15 од 25.5.2015.
са предмјером радова.
Члан 7.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-99/15		
Добој, 19.2.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-377/15		
Добој, 03.6.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.
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На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1. члана
25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ 39/14.“), а поступајући по захтјеву Одјељења за
изградњу, обнову и развој број 10/3-39/15 од 19.5.2015.
Градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - Извођење радова на
изградњи канализације у МЗ
Миљковац л= 1079,70м

поступајући по захтјеву Одјељења за просторно уређење
број 05-195/2015 од 25.5.2015. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка набавке Измјена дијела Регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија (блок бр. 9).
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Измјена дијела Регулационог плана „Центар“ Добој –
ревизија (блок бр. 9).

Члан 1.

Члан 2.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на изградњи канализације у МЗ Миљковац л=
1079,70м. Радови се изводе према пројекту доо „Енерготехника“ Добој, број 084-09/08 ЕА, на дионици од Чвора
11 до Чвора 3.

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 2.500,00 КМ. (Словима:двијехиљадеипетстокон
вертибилнихмарака). Средства за предметну набавку
обезбијеђена су из буџета Града Добоја за 2015.годину
са буџетске позиције 511 100.

Члан 2.

Члан 3.

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 85 407,95 КМ. Средства у износу од 100 000 КМ су
обезбјеђена од стране Фонда за повратак БиХ.

Јавна набавка спровести ће се путем Директног споразума.

Члан 3.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за просторно уређење број 05-195/2015 од 25.5.2015.

Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка. Поступак јавне набавке ће се провести у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 4.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-379/15		
Добој, 03.6.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
изградњу, обнову и развој број 10/3-39/15. од 19.5.2015.
са предмјером радова.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-356/15		
Добој, 22.5.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву
Одјељења за стамбено-комуналне послове број 07-3726-1004/14 од 27.11.2014. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - Услуге управљања
прецрпном станицом за отпадне
воде у вријеме великих водостаја
ријеке Босне у граду Добоју у 2015.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – Услуге управљања прецрпном станицом за отпадне воде у
вријеме великих водостаја ријеке Босне у граду Добоју
у 2015.
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Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 8.000,00 КМ. (словима: осамхиљадако
нвертибилнихмарака). Средства за предметну набавку
обезбијеђена су у буџету Града Добоја за 2015. годину–
буџетска позиција 412 200.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем конкуретског
захтјева, а поступак јавне набавке провести ће се у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

-		 ЛОТ 1 – Радови на водоводном и канализационом
прикључку,
-		 ЛОТ 2 – Радови на вреловоду,
-		 ЛОТ 3 – Радови на електроенергетском прикључку.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи:
-		 За ЛОТ 1 – 24.904,30 КМ
-		 За ЛОТ 2 – 63.469,00 КМ
-		 За ЛОТ 3 – 46.653,36 КМ.
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2015. годину, буџетска позиција
511 100.
Члан 3.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног поступка.
Поступак јавне набавке провести ће се у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 6.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове број 07-37-26-1004/14 од
27.11.2014. са спецификацијом услуга.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-333/15		
Добој, 15.5.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1. и члана
25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву Одјељења за просторно уређење број 05-181/2015 од 08.5.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- Радови на уређењу до грађевинске
парцеле к.ч. бр. 5387/7 КО Добој:
- ЛОТ 1 – Радови на водоводном и
канализационом прикључку,
- ЛОТ 2 – Радови на вреловоду,
- ЛОТ 3 – Радови на електроенергетском
прикључку.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број 05-181/2015 од 08.5.2015. са
пројектном документацијом и предмјером радова.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-328/15		
Добој, 08.5.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14., члана 18. став 1. члана 25. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно уређење
број 05 – 162/2015.од 27.04.2015, градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- реконструкција топловода и
топлотне подстанице Топлана –
1, у улици Ћупријска у Добоју.

Члан 1.

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке радова – Радови на уређењу до грађевинске парцеле к.ч.
бр. 5387/7 КО Добој:

Одобрава се покретање поступка јавне набавке реконструкција топловода и топлотне подстанице Топлана 1 у улици Ћупријска у Добоју.
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Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
119.000,00 КМ. Средства за реализацију јавне набавке
обезбијеђена су у буџету Града Добој за 2015. годину, са
буџетске позиције 511100.
Члан 3.

за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града
Добоја за 2015. годину– буџетска позиција 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем конкуретског
захтјева, а поступак јавне набавке провести ће се у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка.Поступак јавне набавке ће се спровести у складу
са Законом о јавним набавкама.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 4.

Члан 5.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке .
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Града Добој број 05-162/2014. од
27.4.2015.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-323/15		
Добој, 08.5.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, и члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву
Одјељења за стамбено - комуналне послове број 07-3728-341/15 од 06.04.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - набавка и уградња
табли за обиљежавање назива
улица у граду Добоју.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – набавка и уградња табли за обиљежавање назива улица у
граду Добоју.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 4.270,00 КМ. (словима: четирихиљаде
двјестоседамдесетконвертибилнихмарака). Средства

Члан 4.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено комуналне послове број 07-37-28-341/15 од
06.4.2015. са предмјером радова.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-321/15		
Добој, 08.5.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14., члана 18. став 1. члана 25. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно уређење
број 05 – 134/2015.од 06.04.2015, градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - Израда просторно планске
документације града Добоја
-Просторни план
-Урбанистички план
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке - Израда просторно планске документације града Добоја –
Просторни план и Урбанистички план.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
650.000,00 КМ. Средства за реализацију јавне набавке
обезбијеђена су у буџету Града Добој за 2015. годину, са
буџетске позиције 511100.
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Члан 3.

Члан 4.

Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка.Поступак јавне набавке ће се спровести у складу
са Законом о јавним набавкама.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 4.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.

Члан 6.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке .
Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено комуналне послове број 07-37-28-2-1101/14.
од 17.12.2014. са предмјером радова.
Члан 7.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Града Добој број 05-134/2014. од
06.4.2015. са Одлукама Скупштине општине Добој.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Члан 7.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-268/15		
Добој, 20.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.став1,члана18.став1.члана 87 став
2, члана 88 и 89 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“), а поступајући по захтјеву
Одјељења за стамбено комуналне послове број 07 – 3728-2-1101/14 од 17.12.2014. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - израда хоризонталне
сигнализације на подручју
града Добоја у 2015. години.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – израда хоризонталне сигнализације на подручју
града Добоја у 2015.години.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 8.500,00 КМ. Средства су обезбијеђена у буџету –
буџетска позиција 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за доставу понуда.Поступак јавне набавке ће се
провести у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Број:06/404-1-217/15		
Добој, 09.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно уређење
број 05-114/2015 од 18.3.2015. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка набавке
– Израда Генералног пројекта
канализационог система оборинских
и употријебљених вода насеља и
индустрије ширег урбаног подручја
града Добој и Главни пројекат
главног колектора оборинских
вода подручја „Усора“ ( II сливно
подручје“ и ПС „Усора“) и Главног
пројекта санације и реконструкције
постојеће пумпне станице отпадних
и оборинских вода града Добој.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – Израда Генералног пројекта канализационог система оборинских и употријебљених вода насеља и индустрије
ширег урбаног подручја града Добој и Главни пројекат
главног колектора оборинских вода подручја „Усора“ (
II сливно подручје“ и ПС „Усора“) и Главног пројекта
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санације и реконструкције постојеће пумпне станице
Члан 4.
отпадних и оборинских вода града Добој.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 2.
Члан 5.
Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а износи до
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
5.500,00 КМ. (Словима: петхиљадаипетстоконвертиби
лнихмарака). Средства су обезбијеђена из буџета Града јавне набавке.
Добоја за 2015.годину са буџетске позиције 511 100.
Члан 6.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног споразума.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено комуналне послове број 07-37-26-033/14 од
04.12.2014. са предмјером радова.

Члан 4.

Члан 7.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за просторно уређење број 05-114/2015 од 18.3.2015.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Члан 5.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добоj

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-272/15		
Добој, 21.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, и члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву
Одјељења за стамбено - комуналне послове број 07-3726-033/14 од 04.12.2014. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- набавка и уградња канализационих
арматура, решетки, сливника и
поклопаца у граду Добоју у 2015.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
набавка и уградња канализационих арматура, решетки,
сливника и поклопаца у граду Добоју у 2015.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 29.890,00 КМ. (словима: двадесетдеветх
иљадаосамстодеведесетконвертибилнихмарака). Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција 412 200.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем конкуретског
захтјева, а поступак јавне набавке провести ће се у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Број:06/404-1-252/15		
Добој, 17.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те члана
88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву
Одјељења за просторно уређење број 05 – 123/2015 од
25.3.2015. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - Израда измјене дијела
Регулационог плана „Доњи град“
Добој – ревизија, блок бр. 10
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Израда измјене дијела Регулационог плана „Доњи град“
Добој – ревизија, блок бр. 10.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи до 5.000,00 КМ. (словима:
петхиљадаконвертибилнихмарака). Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја
за 2015. годину– буџетска позиција 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем конкуретског
захтјева, а поступак јавне набавке провести ће се у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Број 6

Страна 41

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 5.

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за просторно уређење број 05 – 123/2015 од 25.3.2015. са Одлуком о приступању измјени дијела Регулационог плана
„Доњи град“ Добој – ревизија, блок бр. 10.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Кабинета градоначелника број 02-022-1-578/15 од 15.4.2015. са
спецификацијом предметних услуга.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-250/15		
Добој, 17.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, и члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву Кабинета градоначелника број 02-022-1-578/15 од 15.4.2015.
градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - услуге рекламирања
на билбордима за 2015. поводом
обиљежавања 600 година града
Добоја и 100 година добојског логора
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
услуге рекламирања на билбордима за 2015. поводом
обиљежавања 600 година града Добоја и 100 година
добојског логора.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 16.000,00 КМ. (словима: шеснаестхиља
даконвертибилнихмарака). Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја за 2015.
годину– буџетска позиција 412 700.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем конкуретског
захтјева, а поступак јавне набавке провести ће се у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-248/15		
Добој, 17.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.став 1,члана18.став1,члана 87.став
2.и члана 88. И 89. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“) , а поступајући по захтјеву
Одјељења за просторно уређење број 05 – 124/2015.од
25.03.2015, градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- Вањско уређење објекта Фондација
Центар за дјецу и омладину са
сметњама у развоју Добој
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке Вањско уређење објекта Фондација Центар за дјецу и
омладину са сметњама у развоју Добој.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
70.000,00 КМ. Средства за реализацију јавне набавке
обезбијеђена су у буџету Града Добој за 2015. годину, са
буџетске позиције 415 200.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског
захтјева за достављање понуда.Поступак јавне набавке
ће се спровести у складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке .

Страна 42

Број 6

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 6.

Члан 7.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Града Добој број 05-124/2015. од
25.03.2015. са предмјером радова.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-197/15		
Добој, 02.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1 и члана 88.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ бр.
39/14“), а поступајући по захтјеву Одјељења за општу
управу број 03-052-94/15 од 05.2.2015. градоначелник д
оноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- одржавање рачунара, рачунарске
и ИТ опреме за потребе Градске
управе Града Добој у 2015.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
одржавање рачунара, рачунарске и ИТ опреме за потребе Градске управе Града Добој у 2015.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 6.800,00 КМ. (словима: шестхиљадаиос
амстоконвертибилнихмарака). Средства за предметну
набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја за 2015.
годину– буџетска позиција 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем конкуретског
захтјева, а поступак јавне набавке провести ће се у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-269/15		
Добој, 20.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник БиХ“ бр. 90/14), Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Града Добој“ бр.
2/15), а поступајући по захтјеву Територијалне ватрогасне јединице Добој број 15/15 од 08.4.2015. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка набавке
- пружање стручних услуга
ревизије радних мјеста на којима
се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем у ТВЈ Добој.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
пружање стручних услуга ревизије радних мјеста на
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
у ТВЈ Добој.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
1.500,00 КМ. (Словима:хиљадупетстоконвертибилних
марака). Средства за предметну набавку обезбијеђена
су из буџета Града Добоја за 2015.годину са буџетске
позиције 412 700.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног споразума.
Члан 4.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Територијалне
ватрогасне јединице Добој број 15/15 од 08.4.2015.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за општу управу број 03/052-94/15 од 05.2.2015. са
спецификацијом услуга.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-376/2015		
Добој, 01.6.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Број 6

СЛУЖБЕНИ
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број:39/14), члана 70. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој број: 9/12 и 3/14), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно уређење
број 05 -58-/15. од 11.02.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка набавке – Израда
планског предмјера и предрачуна
за шест регулационих планова.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Израда планског предмјера и предрачуна за шест регулационих планова.
Члан 2.
Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
4.100,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града
Добоја за 2015.годину са буџетске позиције 511100.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем Директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за просторно уређење број 05-58-/15. од 11.02.2015.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-184/15.		
Добој, 26.3.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 18. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број:39/14) , члана 70. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој број: 9/12 и 3/14), а поступајући
по захтјеву Територијалне ватрогасне јединице Добој
број 8/15. од 10.03.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка набавке
– Генерални ремонт мотора на
ватрогасном пратећем возилу
– цистерна ФАП 1616
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – Генерални ремонт мотора на ватрогасном пратећем возилу – цистерна ФАП 1616.

Страна 43

ГЛ АС Н И К
Члан 2.

Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
4.350,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града
Добоја за 2015.годину са буџетске позиције 412 500. –
услуге текућег одржавања ватрогасних возила и опреме.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем Директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Територијалне ватрогасне јединице број 8/15. од 10.03.2015. са спецификацијом
потребних дијелова.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-150/15.		
Добој, 16.3.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1. члана
25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
39/14.“), а поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено
комуналне послове број 07-37-28/2-1054/14. од 08..12.2014.
градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- израда вертикалне сигнализације на
подручју града Добоја у 2015.години.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
израда вертикалне сигнализације на подручју града
Добоја у 2015.години.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
8.500,00 КМ. Средства су обезбијеђена у буџету града
Добоја за 2015. годину– буџетска позиција 412500.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка..Поступак јавне набавке ће се провести у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке .

Страна 44

Број 6

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 6.

Члан 7.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено комуналне послове број 07-37-24/1054/14.. од
08..12.2014. са предмјером радова.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-83/15.		
Добој, 13.2.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14., члана 18. став 1. члана 25. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за општу управу број
03-052-77/15. од 18.02.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- Набавка средстава за одржавање
хигијене за потребе градске управе
Града Добоја у 2015.години.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-119/15.		
Добој, 02.3.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број:39/14) , члана 70. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој број: 9/12 и
3/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
уређење број 05-44-/15. од 02.02.2015. градоначелник
доноси

Одлуку
о покретању поступка набавке
– Израда главног пројекта
пумпне станице „Усора“ Добој
Члан 1.

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – Израда главног пројекта пумпне станице „Усора“ Добој.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке - Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе градске управе Града Добоја у 2015.години.

Члан 2.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 5.220,00 КМ. Средства за реализацију јавне набавке
обезбијеђена су у буџету Града Добој за 2015. годину, са
буџетске позиције 412300.

Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а износи до
6.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града
Добоја за 2015.годину са буџетске позиције 511100.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем Директног споразума.

Члан 3.

Члан 4.

Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка.Поступак јавне набавке ће се спровести у складу
са Законом о јавним набавкама.Предметна набавка планирана планом набавки за 2015. годину .

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број 05-44-/15.. од 02..02.2015. са
пројектним задатком.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за Општу
управу број 03-052-77/15. од 18.2.2015. са спецификацијом
робе.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-137/15.		
Добој, 11.3.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
Члан 2.
(„Службени гласник РС“ број:101/04, 42/05, 118/05 и
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама („Службени
35.800,00
КМ. Средства за реализацију јавне набавке
гласник РС“ број:39/14) , члана 70. Статута Града Добој
обезбијеђена
су у буџету Града Добој за 2015. годину, са
(„Службени гласник Града Добој број: 9/12 и 3/14), а
буџетске
позиције
412300.
поступајући по захтјеву Одјељења за општу управу
број 03-052-88/15.од 19.2.15. градоначелник доноси
Члан 3.

Одлуку
о покретању поступка набавке –
услуге монтаже, програмирања и
пуштања у рад уређаја „ASA5505“
и услуге инсталације по локацији
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – услуге монтаже, програмирања и пуштања у рад уређаја
„ASA5505“ и услуге инсталације по локацији.
Члан 2.
Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
1.100,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града
Добоја за 2015.годину са буџетске позиције 412700.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем Директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за општу
управу број 03-052-88/15. од 19.2.2015. са спецификацијом
робе.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-110/15.		
Добој, 27.2.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.,члана18.став1.члана 25. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“) ,
а поступајући по захтјеву Одјељења за општу управу
број 03-052-76/15. од 18.02.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - Набавка канцеларијског
материјала за потребе градске
управе Града Добоја у 2015.години.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке Набавка канцеларијског материјала за потребе градске
управе Града Добоја у 2015.години.

Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка.Поступак јавне набавке ће се спровести у складу са Законом о јавним набавкама.Предметна набавка
планирана планом набавки за 2015. годину .
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
Општу управу број 03-052-76/15. од 18.2.2015. . са
спецификацијом робе.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-117/15.		
Добој, 02.3.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.,члана18.став1.члана 25. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“) ,
а поступајући по захтјеву Одјељења за општу управу
број 03-052-78/15. од 18.02.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - Набавка тонера и
кертриџа за потребе градске управе
Града Добоја у 2015.години.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке - Набавка тонера и кертриџа за потребе градске управе Града Добоја у 2015.години.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
34.000,00 КМ. Средства за реализацију јавне набавке
обезбијеђена су у буџету Града Добој за 2015. годину, са
буџетске позиције 412300.
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Члан 3.

Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка.Поступак јавне набавке ће се спровести у складу са Законом о јавним набавкама.Предметна набавка
планирана планом набавки за 2015. годину .

ду са Законом о јавним набавкама.Предметна набавка
планирана планом набавки за 2015. годину.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 4.

Члан 5.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 5.

Члан 6.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
Стамбено комуналне послове број:07-37-26-1014/14.од
28.11.2014. са предмјером радова.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
Општу управу број 03-052-78/15. од 18.2.2015. . са
спецификацијом робе.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-118/15.		
Добој, 02.3.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14., члана 18. став 1. члана 25. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено комуналне послове број 07-37-26-1014/14. од 28.11.2014./14. градоначелник доноси

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-62/15.		
Добој, 09.2.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.,члана18.став1.члана 25. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно уређење
број 05 – 436/2014.од 30..12.2014, градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - Израда Регулационог
плана „Средњошколски
центар – Усора“ Добој.

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - одржавање и санација
градских саобраћајница у
граду Добоју у 2015.години.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке Израда Регулационог плана „Средњошколски центар –
Усора“ Добој.

Члан 1.

Члан 2.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке одржавање и санација градских саобраћајница у граду
Добоју у 2015.години.

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
54.500,00 КМ. Средства за реализацију јавне набавке
обезбијеђена су у буџету Града Добој за 2015. годину, са
буџетске позиције 511100.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
93.500,00 КМ. Средства за реализацију јавне набавке
обезбијеђена су у буџету Града Добој за 2015. годину, са
буџетске позиције 412500.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка.Поступак јавне набавке ће се спровести у скла-

Члан 1.

Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка.Поступак јавне набавке ће се спровести у складу са Законом о јавним набавкама.Предметна набавка
планирана планом набавки за 2015. годину .
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
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Члан 5.

Члан 7.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Члан 6.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Града Добој број 05-436/2014. од
30.12.2014. са предмјером радова.

Број:06/404-1-97/15.		
Добој, 19.2.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-98/15.		
Добој, 19.2.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14.став1,члана18.став1.члана 87 став
2, члана 88 и 89 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ 39/14.“), а поступајући по захтјеву
Одјељења за просторно уређење број 5 – 237/15. од
29.01.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
- Израда Регулационог плана
индустријске зоне „Босанка“ Добој
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – Израда Регулационог плана индустријске зоне
„Босанка“ Добој.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 4.274,00 КМ. Средства су обезбијеђена у буџету –
буџетска позиција 511100.
Члан 3.

На основу члана 14, члана 18. став 1. члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за борачко
инвалидску заштиту број: 08-56-1-100/15 од 20.02.2015.
градоначелник доноси

Одлуку
О покретању поступка јавне
набавке – завршни радови на
вањском уређењу стамбеног
комплекса „Борачка 2“ у Добоју.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
завршни радови на вањском уређењу стамбеног комплекса „Борачка 2“ у Добоју.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
141.000,00 КМ. Средства за реализацију јавне набавке
обезбијеђена су у буџету Града Добој за 2015. годину, са
буџетске позиције 511 100 – Комунално уређење градилишта, стамбени објекат „Борачка 2“.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног поступка. Поступак јавне набавке ће се спровести у складу са Законом о јавним набавкама. Предметна набавка
планирана планом набавки за 2015. годину.

Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за доставу понуда.Поступак јавне набавке ће се
провести у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 4.

Члан 5.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке .
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за просторно уређење број о5-37/15. Од 29.01.2015. са предмјером
радова.

Члан 4.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за борачко инвалидску заштиту Града Добој број: 08-56-1100/15. од 20.02.2015. са предмјером радова.
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Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-104/15.		
Добој, 23.2.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 18. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број:39/14) , члана 70. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој број: 9/12 и 3/14), а поступајући по
захтјеву Одјељења за борачко инвалидску заштиту број
08-56-1-97/15.од 19.02.15. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка набавке
електро прикључка стамбеног
објекта „Борачка 2“ ламела „Е“
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке електро прикључка стамбеног објекта „Борачка2“ ламела „Е“.
Члан 2.
Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
3.820,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града
Добоја за 2015.годину са буџетске позиције 511100 – комунално уређење градилишта, објекат „Борачка2“.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем Директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
борачко инвалидску заштиту број 08-56-1 - 97/15. . од
19.02.2015. са спецификацијом.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-102/15.		
Добој, 23.2.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 18. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број:39/14) , члана 70. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој број: 9/12 и 3/14), а поступајући

по захтјеву Одјељења за борачко инвалидску заштиту
број 08-56-1-96/15.од 19.02.15. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка набавке
електро прикључка стамбеног
објекта „Борачка 2“ ламела „Д“
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке електро прикључка стамбеног објекта „Борачка2“ ламела „Д“.
Члан 2.
Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
4.308,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града
Добоја за 2015.годину са буџетске позиције 511100 – комунално уређење градилишта, објекат „Борачка2“.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем Директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
борачко инвалидску заштиту број 08-56-1-96/15. од
19.02.2015. са спецификацијом.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-103/15.		
Добој, 23.2.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1. члана 87 став
2, члана 88 и 89 Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ 39/14.“), а поступајући по захтјеву Одјељења
за борачко инвалидску заштиту број 08-56-1-199/15. И 0856-1-200/15.од 24.04.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне
набавке - Израда пројектне
документације изведбеног стања
за легализацију 9 колективних
стамбених објеката изграђених у
улици Видовданска у Добоју и 21
монтажну кућу у насељу Баре.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Израда пројектне документације изведбеног стања
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за легализацију 9 колективних стамбених објеката
изграђених у улици Видовданска у Добоју и 21 монтажну кућу у насељу Баре.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 41.850,00 КМ. Средства су обезбијеђена у буџету –
буџетска позиција 511100.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за доставу понуда.Поступак јавне набавке ће се
провести у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за борачко инвалидску заштиту број 08-56-1-199/15. И 08-561-200/15. од 24.03.2015.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-202/15.		
Добој, 03.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број:39/14), члана 70. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој број: 9/12 и 3/14), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено комуналне послове број 07-37-24-268/15.од 18.3.2015. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка набавке и
монтаже парковских канти за смеће
у граду Добоју у 2015.години
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке и
монтаже парковских канти за смеће у граду Добоју у
2015.години.

Члан 2.
Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
4.270,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града
Добоја за 2015.годину са буџетске позиције 511 300.
Члан 3.
Јавна набавка ће се спровести путем Директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено комуналне послове број 07-37-24-268/15. од
18.3.2015. са предмјером.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-191/15.		
Добој, 01.4.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу Члана 21 Статута Туристичке организације
града Добој, предсједник Привременог управног одбора Туристичке организације града Добој доноси:

Одлуку
Члан 1.
О покретању и спровођењу поступка Јавне набавке
за реализацију пословних активности уређења добојске
Тврђаве.
Члан 2.
Одлука се односи на Члан 14. Став 1 и Члан 15. Став
1 Закона о јавним набавкама који се односи на набавку
вриједности мању од 50 000,00 КМ у случају робе и услуга или 80 000,00 КМ у случају радова.
Члан 3.
Задужује се директор ТОД-а за спровођење поступка Јавне набавке.
Број:81 /15
Предсједник Привременог УО ТОД-а
Датум:12.06.2014.
Ален Петковић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 67.Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број: 9/12, 3/14 и
12/14) и члана 2. Одлуке о утврђивању услова у поступку претквалификације за израду Просторног плана Гра-
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да Добој („Службени гласник Града Добој број: 10/13),
Градоначелник Града Добој доноси

Р Ј Е Ш Е ЊЕ
Члан 1.
Именује се Комисија за утврђивање испуњености
услова понуђача у поступку претквалификације за израду Просторног и Урбанистичког плана Града Добој а
на основу критерија утврђених у Одлуци о утврђивању
услова у поступку претквалификације за израду Просторног плана Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број: 10/13) и тендеру објављеном у „Службеном
гласнику БиХ“ 06.05.2015. године, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
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Милан Ћорић, предсједник
Радислав Мишић, члан
Небојша Марић, члан
Радмила Млинаревић, члан
Мирослав Кршић, члан
Члан 2.

Именована Комисија ће на дан отварања понуда
15.06.2015. године у 12 часова, оцијенити испуњеност
услова понуђача пријављених у претквалификационом
поступку за израду Просторног и Урбанистичког плана
Града Добој.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-022-1-914/15		
Добој: 11.06.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 43 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05,118/05, 98/13.), члана 118. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број 40/13), члана 56. и 70. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број 9/12 и 3/14.) и
Уговора о инфраструктурном опремању неуређеног и
неопремљеног грађевинског земљишта за стамбено пословни објекат „Дијаманти“ ламела Д1 и Д2, у стамбено
пословном комплексу „Драгуљи“ у Добоју, Градоначелник града Добој доноси:

Рјешење
о именовању надзорног тима
Члан 1.
Именује се надзорни тим за вршење стручног надзора над радовима за Инфраструктурно опремање
грађевинског земљишта за стамбено пословни објекат

„ДИЈАМАНТИ“ ламела Д1 и Д2 у стамбено пословном
комплексу „ДРАГУЉИ“ у граду Добоју у саставу:
1. ЗЛАТКО ЂУРИЋ, дипл. инж. грађ. – грађевинска
фаза и координатор тима
2. МИЛИВОЈЕ НОВАКОВИЋ, дипл. инж.ел. електроинсталације
3. СЛАЂАН МИЛИВОЈЕВИЋ, дипл. инж. маш. машинске инсталације
Члан 2.
Задатак надзорног тима је да врши стручни надзор над
радовима за Инфраструктурно опремање грађевинског
земљишта за стамбено пословни објекат „ДИЈАМАНТИ“
ламела Д1 и Д2 у стамбено пословном комплексу
„ДРАГУЉИ“ а према пројектној документацији издате од
предузећа „ДОБОЈИНВЕСТ“ а.д. Добој.
Члан 3.
Надзорни тим ће стручни надзор вршити нарочито
у погледу:
•		 Да извођач изводи радове према одобреној инвестиционо техничкој документацији на основу
које је издато одобрење за грађење, техничким
прописима и нормативима који важе за одређену
врсту грађевинских радова,
•		 Да извођач уграђује материјале и опрему који
одговарају утврђеним стандардима и прописима
и са атестираним материјалима и опремом,
•		 Да преузима друге радње и мјере код Извођача
прописане законом,
•		 Да проводи налоге и одлуке добијене од Инвеститора.
Члан 4.
Надзорни орган ће вршити стручни надзор од дана
постављења што ће се констатовати посебним записником и уписом у грађевински дневник.
Надзорни орган није овлаштен да без претходног
одобрења Инвеститора уговара са извођачем накнадне и непредвиђене радове нити да мијења уговорене
цијене за извођење радова.
Члан 5.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће
објављено у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-022-1-885/15		
Добој: 11.06.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Број 6

Страна 51

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
/“Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13/, члана 56. Статута града Добој /Службени гласниск града Добој“, број. 9/12 3/14 и 12/14/ /, градоначелник града Добој, д о н о с и

На основу члана 43 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05,118/05,98/13) и члана 56. и 70. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број 9/12 и 3/14.) Градоначеник града Добој доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ ПОЧЕТКА
ОПЕРАЦИЈЕ „КОРИДОР ЖИВОТА“
У РИСТИЋА ГАЈУ 2015. ГОДИНЕ

Рјешење
о именовању Комисије за
примопредају изведених радова у
пројекту „ЦЕСТА“ у Граду Добоју

I

Именује се Комисија за примопредају изведених радова у пројекту „ЦЕСТА“ – обновом инфраструктуре до
економског развоја заједница БиХ у саставу:

Именује се Организациони одбор за обиљежавање
почетка Операције „Коридор живота“ у Ристића Гају
2015. године у саставу:
1. Драган Василић, предсједник
2. Чедо Сегдар, члан
3. Светислав Васиљевић, члан
4. Обрад Станојевић, члан
5. Митар Накић, члан
6. Мирослав Кузмић, члан
7. Миленко Милачак, члан
8. Ненад Нешић, члан
9. Славко Сегдар, члан
10. Миливоје Радуловић, члан
11. Стојан Божичковић
12. Зоран Пашалић, члан
13. Драган Ковачевић, члан
14. Живко Ерцег, члан
15. Миро Хаџић, члан
16. Ненад Гојковић, члан
17. Живко Ђедовац, члан
18. Жељко Ђуричић, члан
19. Љубо Шујић, члан
20. Љубо Старчевић, члан
21. Драган Клопић, члан
22. Милорад Василић, члан
23. Здравко Даниловић, члан
II
Организациони одбор из тачке 1. овог рјешења има
обавезу да изврши све припрме, спроведе организационе активности и организује обиљежавање поводом
обиљежавања почетка Операције „Коридор живота“ у
Ристића Гају 2015. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-022-839/15 		
Добој, 25.05.2015.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Члан 1.

1. ДРАГАН ПАВЛИЋ, предсједник,
2. РАДО ЂУРЂЕВИЋ, члан,
3. ДАРИО ЛАЗИЋ, члан
Члан 2.
Задатак Комисије је да изврши примопредају изведених радова у Граду Добоју - на пројектима које
финансира ЦРС Сарајево а који су изведени у оквиру
пројекта „ЦЕСТА“. (прецрпна станица Усора, санација
улице Добојских бригада, мост Осојница, прецрпна
станица Пољице, мост Лијешањ).
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће
објављено у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-022-893 /15. 		
Добој,11.06. 2015.године.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Страна 52

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

Број 6

С А Д Р Ж А Ј
I АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Одлука о распоређивању буџетског суфицита
оствареног по обрачуну Буџета Града Добој за 2014.
годину .................................................................. 1
Одлука o покрићу буџетског дефицита исказаног по
обрачуну Буџета Града Добој за 2012. годину.... 1
Одлука о кредитном задужењу Града Добој....... 2

Одлука о приступању Споразуму градоначелника/
начелника европских градова (Convenant of Mayors)
o смањењу емисије CO2 до 2020. gодине . ......... 13
Рјешење о разрјешењу в.д. предсједника УО ЈЗУ
Апотеке „Јован Јовановић Змај“ Добој ............... 13
Рјешење о именовању в.д. предсједника УО ЈЗУ
Апотеке „Јован Јовановић Змај“ Добој................ 14
Рјешење о разрјешењу Комисије за инвалидско
борачку заштиту..................................................... 14

Одлука о ангажовању новчаних средстава ........

3

Одлука о ангажовању новчаних средстава ........

3

Одлука o ангажовању новчаних средстава ........

3

Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за
изградњу, обнову и развој .................................... 14

Одлука о додјељивању признања и награда у 2015.
години . ................................................................... 4

Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за
изградњу, обнову и развој .................................... 14

Одлука o давању сагласности на повећање цијене
одвоза смећа............................................................ 4

Рјешење о разрјешењу дужности вршиоца дужности
директора ЈЗУ „ Дом здравља“ Добој ................. 15

Одлука о давању сагласности на повећање цијене
топлотне енергије . ................................................ 5

Рјешење o именовању директора ЈЗУ „ Дом
здравља“Добој .......................................................

15

Одлука о давању сагласности на повећање цијене
воде ......................................................................... 5
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