СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ДОБОЈ

БРОЈ 7

21. СЕПТЕМБАР 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 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 и 3/14. ), Скупштина града Добој, на сједници
одржаној 16. септембра 2015. године, донијела је:

ОДЛУКУ
О кредитном задужењу
Члан 1.
Прихвата се дугорочно кредитно задужење Града
Добој, путем кредитног споразума са најповољнијом
одабраном банком путем тендера у износу од
5.000.000,00 КМ ( петмилиона КМ и 00/100 ), са ефективном каматном стопом до 8% на годишњем нивоу и
роком отплате од 10 година.
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове одлуке
искористиће се за изградњу колектора, санацију градских саобраћајница и санацију оштећених локалних
путева на територијалним цијелинама града Добој, а
све у циљу санације штете од поплава и бујичних вода, које су током 2014. године задесиле шире подручје
града Добој, као и превентивог дјеловања услед могуће
појаве нових.
Члан 3.
Кредитна средства ће се утрошити на следећи начин:
-		 Изградња колектора, процјењене вриједности у
износу од 2.000.000,00 КМ
-		 Санација градских саобраћајница оштећених у
поплавама уз изградњу 2 кружна тока, процје
љене вриједности 1.800.000,00 КМ

-		 Санација оштећених локалних путева на терито
ријалним цијелинама града Добој, укупне
процијењене вриједности 1.200.000,00 КМ.
Намјена и активности у реализацији кредитних
средстава биће утврђена Планом утрошка кредитних
средстава.
Члан 4.
Отплата кредита ће се вршити из буџета Града
Добој, уз издавање мјеница, као средство обезбјеђења
кредита.
Члан 5.
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 6.
Обавезе Града Добој по кредитима у 2016. години су
сљедеће:
-		 УниЦредит банка Бања Лука ( задужење
926.635,06 КМ ), а обавезе у 2016. години су
82.383.33 КМ
-		 УниЦредит банка Бања Лука ( задужење
345.629,25 КМ ), а обавезе у 2016. години су
30.453,33 КМ
-		 УниЦредит банка Бања Лука ( задужење
3.396.754,20 КМ ), а обавезе у 2016. Години су
761.999,38 КМ
-		 НЛБ Развојна банка АД Бања Лука ( задужење
7.018.889,67 КМ ), а обавезе у 2016. години су
530.867,75 КМ
-		 НЛБ Развојна банка АД Бања Лука ( задужење
7.136.964,38 КМ ), а обавезе у 2016. години су
536.359,52 КМ
-		 НЛБ Развојна банка АД Бања Лука ( задужење
2.748.006,54 КМ ), а обавезе у 2016. години су
299.168,88 КМ
-		 УниЦредит банк Мостар ( задужење 5.718.755,33
КМ ), а обавезе у 2016. години су 791.677,14 КМ
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-		 Нова Банка Бијељина ( задужење 14.495.980,80
КМ ), а обавезе у 2016. години су 1.601.214,48 КМ
-		 Раифаисен банка БИХ Сарајево ( задужење
4.780.511,03 КМ ), а обавезе у 2016. години су
465.363,74 КМ
-		 Предложени дуг ( задужење 7.279.655,66 КМ ), а
обавезе у 2016. години су 727.965,60 КМ
Укупне обавезе по кредитним задужењима у 2016.
години су 5.827.453,15 КМ.
Члан 7.
Укупно кредитно задужење у 2016. години по претходном и новом дугу износи 5.796.138,43 КМ, што чини 23,94% изворних прихода остварених у 2014. Години ( Изворни приходи у 2014. години износили су
24.213.436,00 КМ ).
Члан 8.
За реализацију ове одлуке задужује се Градоначелник у кординацији са одјељењем за финансије,
Одјељењем за привреду и друштвене дјелатности.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Добој,
а примјењиваће се по прибављеном позитивном
мишљењу надлежног министарства.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 286 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

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
и 3/14. ), Скупштина града Добој, на сједници одржаној
16. септембра 2015. године, донијела је:

ОДЛУКУ
О кредитном задужењу
Члан 1.
Прихвата се дугорочно кредитно задужење Града
Добој у износу од 1.176.376,00 КМ ( једанмилионседам
стотинаседамдесетшестхиљадаитристотинеседамдесе
тшест КМ и 00/100 ), за реконструкцију улице Николе

Тесле, у Добоју, који се финансира из средстава Свјетске
банке, преко Међународне асоцијације за развој по хитном пројекту опоравка од поплава
Кредитни услови су:
-		 Рок отплате: до 25 година,
-		 Период одгоде плаћања: до 5 година, урачунат у
рок отплате,
-		 Каматна стопа: 1,25% годишње,
-		 Сервисни трошак: 0,75% годишње на повучени
износ кредита,
-		 Комисиона провизија: до 0,50% годишње на
одобрена,а неповучена средства.
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове одлуке искори
стиће се за реконструкцију улице Николе Тесле, а у
циљу санацију штете поплаве, које су током 2014. године задесиле подручје града Добој.
Члан 3.
Отплата кредита ће се вршити из буџета Града
Добој, уз издавање мјеница, као средство обезбјеђења
кредита.
Члан 4.
Обавезе Града Добој по кредитима у 2016. години су
сљедеће:
-		 УниЦредит банка Бања Лука ( задужење
926.635,06 КМ ), а обавезе у 2016. години су
82.383.33 КМ
-		 УниЦредит банка Бања Лука ( задужење
345.629,25 КМ ), а обавезе у 2016. години су
30.453,33 КМ
-		 УниЦредит банка Бања Лука ( задужење
3.396.754,20 КМ ), а обавезе у 2016. Години су
761.999,38 КМ
-		 НЛБ Развојна банка АД Бања Лука ( задужење
7.018.889,67 КМ ), а обавезе у 2016. години су
530.867,75 КМ
-		 НЛБ Развојна банка АД Бања Лука ( задужење
7.136.964,38 КМ ), а обавезе у 2016. години су
536.359,52 КМ
-		 НЛБ Развојна банка АД Бања Лука ( задужење
2.748.006,54 КМ ), а обавезе у 2016. години су
299.168,88 КМ
-		 УниЦредит банк Мостар ( задужење 5.718.755,33
КМ ), а обавезе у 2016. години су 791.677,14 КМ
-		 Нова Банка Бијељина ( задужење 14.495.980,80
КМ ), а обавезе у 2016. години су 1.601.214,48 КМ
-		 Раифаисен банка БИХ Сарајево ( задужење
4.780.511,03 КМ ), а обавезе у 2016. години су
465.363,74 КМ
-		 Потенцијални нови дуг ( задужење 7.279.655,66
КМ ), а обавезе у 2016. години су 727.965,60 КМ
- Предложени дуг, грејс период 5 година ( задуже
ње 1.417.221,13 КМ ), а обавезе у 2016. години су
0,00 КМ
Укупне обавезе по кредитним задужењима у 2016.
години су 5.827.453,15 КМ

Број 7

Страна 3

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 5.

Члан 4.

Укупно кредитно задужење у 2016. години по претходном и новом дугу износи 5.827.453,15 КМ, што чини 24,07% изворних прихода остварених у 2014. години ( Изворни приходи у 2014. години износили су
24.213.436,00 КМ ).

Задужује се градоначелник града Добој да посебним
актом именује Комисију за додјелу новчане помоћи, као
и да донесе критеријум за исту.

Члан 6.
За реализацију ове одлуке задужује се Градоначелник и Одјељење за финансије Градске управе Добој.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Добој, а
примјењиваће се по прибављеном позитивном мишље
њу надлежног министарства.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 285 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

Члан 5.
Захтјев за додјелу новчане помоћи подноси се преко
надлежног одјељења, а Комисија формирана од стране
градоначелника и на основу критеријума донијет ће
приједлог листе лица која испуњавају услове за додјелу
једнократне новчане помоћи и исти ће бити достављен
градоначелнику на одлучивање.
Члан 6.
Лицима која испуњавају услове за додјелу новчане
помоћи тражена помоћ се може одобрити у максималном износу од 500,00 КМ, овисно о расположивим средствима планираним у буџету града Добој за те намјене,
односно у складу са приливом буџетских средстава.
Члан 7.
Доношењем ове одлуке престаје да важи одлука
број: 01-013-30/06 од 09.02.2006. године.
Члан 8.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
/“Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05, 18/05 и 98/13/,
члана 33. Статута града Добој /“Службени гласник града Добој“, број 9/12, 3/12 и 12/14/, члана 146. Пословника
Скупштине града Добој /“Службени гласник града Доој“,
број 2/13 и 3/14/, Скупштина града Добој на сједници
одржаној дана 16. септембра 2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се корисници права на
додјелу новчане помоћи, те максималну висину помоћи
која се може одобрити.
Члан 2.
Право на додјелу новчане помоћи могу остварити
лица којим је признат статус демобилисаног борца, породице погинулог борца, РВИ, цивилне жртве рата и
социјално угрожена лица.
Члан 3.
Право на новчану помоћ припада лицима из члана
2. ове одлуке којима је неопходна друштвена помоћ
и подршка ради савладавања социјалних и животних
тешкоћа и стварања услова за задовољавање основних
животних потреба као што су: трошкови лијечења,
трошкови везани за редовно школовање дјеце, трошкови огрева, струје, гријања, трошкови дијела сахране, као
и други нужни трошкови неопходни за егзистенцију.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 300 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу 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
16.септембра 2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о приступању изради
Просторног плана oпштине Добој
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради Просторног плана
општине Добој Скупштинe општине Добој број: 01-013114/10 од 25.03.2010. године умјесто ријечи „општина“
стоји ријеч „град“ у цијелом тексту у одговарајућем падежу (у даљем тексту: План).
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Члан 2.

Члан 3.

У члану 2. Одлуке, бришу се следећа насељена мјеста:
Брестово, Драгаловци, Јелањска, Љеб, Митровићи, Осредак, Остружња Горња, Остружња Доња, Рашковци,
Станари, Церовица и Цвртковци.

Члан 4. Одлуке мијења се и гласи:
„Рок за доношење Плана је двије године од усвајања
Просторног плана а дефинисаће се уговором о изради
Плана. Поступак израде и доношења Плана биће проведен по одредбама Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13)“ .

Члан 3.
У члану 3. Одлуке мијења се временски период на
који се План доноси умјесто „2010. до 2030. године“
стоји „2015 до 2035. године“.
Члан 4.
Мијења се члан 6. Одлуке и гласи: „Поступак израде
и доношења Плана биће проведен по одредбама Закона
о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13)“ .
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 290 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу 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 16. септембра 2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о приступању
изради Урбанистичког плана
Члан 1.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 289 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр.
40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05 ) и
члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града
Добој“ бр: 9/12 ,3/14 и 12/14) Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 16. септембра 2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању нацрта измјене
и допуне дијела регулационог
плана „Центар“ Добој, блок 5.
Члан1.
Утврђује се нацрт измјене и допуне дијела регулационог плана „Центар“ Добој, блок 5. (у даљем тексту:
Нацрт измјене Плана).
Члан 2.
Утврђени нацрт измјене Плана ставља се на јавни
увид од 25.09.2015 – 25.10.2015. године.
Члан 3.

У Одлуци о приступању изради Урбанистичког
плана, Скупштине општине Добој, број: 01-013-163/09
од 23.04.2009. године умјесто ријечи „општина“ стоји
ријеч „град“ у цијелом тексту у одговарајућем падежу.
(у даљем тексту: План).

Нацрт измјене Плана биће изложен у просторијама
Одјељења за просторно уређење у Добоју и носиоца израде плана „Нови урбанистички завод“ д.о.о. Бања Лука,
у времену од 7-15 часова. Примједбе на Нацрт измјене
Плана могу се уписати у књигу примједби у Одјељењу
за просторно уређење или доставити писмено.

Члан 2.

Члан 4.

У члану 3. Одлуке, мијења се временски период
на који се План доноси умјесто ријечи „десет година“
стоји „двадесет година“.

О мјесту, времену и начину излагања Нацрта
измјене Плана биће обавијештена јавност на начин прописан чланом 47. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13).

Број 7

Страна 5

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 292 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр.
40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05 ) и
члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града
Добој“ бр. 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добој на
сједници одржаној 16. септембра 2015. године, донијела je

ОДЛУКУ
о утврђивању нацрта измјене
дијела регулационог плана
„Центар“ Добој - ревизија, блок 9.
Члан1.
Утврђује се нацрт измјене дијела регулационог
плана „Центар“ Добој - ревизија, блок 9. (у даљем тексту: Нацрт измјене Плана).

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 16.септембра 2015. године донијела је

ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
регулационог плана „Центар“
Добој - ревизија, блок 1.
Члан 1.
Приступа се измјени дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 1. (у даљем тексту:
измјена Плана).
Члан 2.
Подручје за које се врши измјена Плана налази се у
Добоју, а обухвата парцеле означене као: к.ч. 4872/1 и к.ч.
4873 у К.О. Добој. Подручје обухвата износи 1,5 ха.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је графички прилог са уцртаном границом обухвата измјене Плана.
Члан 4.

Члан 2.

Период за који се утврђују плански параметри је период до 2016. године.

Утврђени нацрт измјене Плана ставља се на јавни
увид од 25.09.2015 – 25.10.2015. године.

Члан 5.

Члан 3.
Нацрт измјене Плана биће изложен у просторијама
Одјељења за просторно уређење и носиоца израде плана „Добојинвест““ а.д. Добој, у времену од 7-15 часова.
Примједбе на нацрт измјене Плана могу се уписати у
књигу примједби у Одјељењу за просторно уређење или
доставити писмено.
Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта
измјене Плана биће обавијештена јавност на начин прописан чланом 47. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 293 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На подручју за које се врши измјена Плана планира
се комплетирање грађевинске парцеле.
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.
Члан 6.
Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца израде Плана.

Страна 6

Број 7
С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 7.
2. Небојша Марић, дипл. правник, члан
3. Александар Стјепановић, дипл.инг.ел. члан
Средства за израду Плана обезбиједиће се из буџета
4. Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан
града Добој..
5. Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан
Члан 8.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење. Носилац израде Плана биће одређен у складу
са процедуром прописаном Законом о јавним набавкама.
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
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 294 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

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
16. септембра 2015. године, донијела је

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
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 296 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр.
40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05
) и члана 33. Статута Града Добој („Службени гласник
Града Добој“ бр. 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града
Добој, на сједници одржаној 16. септембра 2015. године
донијела je

ОДЛУКУ
о утврђивању нацрта регулационог
плана „Бенконс Босна“ Добој

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за праћење
израде измјене дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија блок 1.

Утврђује се нацрт регулационог плана „Бенконс
Босна“ Добој (у даљем тексту: Нацрт Плана).

Члан1.

Члан 2.

Именује се Савјет за праћење израде, измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 1.:
1. Мишић Радислав, дипл. инг. арх. предсједник

Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни увид од
25.09.2015 – 25.10.2015. године.

Члан1.

Број 7

Страна 7

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 3.

Члан 4.

Нацрт Плана биће изложен у просторијама Одјеље
ња за просторно уређење и носиоца израде плана
„Добојинвест“ а.д. Добој у времену од 7-15 часова.
Примједбе на нацрт Плана могу се уписати у књигу
примједби у Одјељењу за просторно уређење или доставити писмено.

Период за који се утврђују плански параметри је период до 2016. године.

Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана
биће обавијештена јавност на начин прописан чланом
47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 40/13).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 291 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

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 16.септембра 2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
регулационог плана „Центар“
Добој - ревизија, блок 6.
Члан 1.
Приступа се измјени дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизиоја, блок 6. (у даљем тексту:
измјена Плана).
Члан 2.
Подручје за које се врши измјена Плана налази се у
Добоју, а обухвата парцеле означене као: к.ч. 5650, к.ч.
5651, к.ч. 5656/7 и к.ч. 5656/8 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 5.
На подручју за које се врши измјена Плана планира
се проширење грађевинске парцеле и измјена габарита
објекта градске библиотеке.
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.
Члан 6.
Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца израде Плана.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбиједиће се из буџета
града Добој.
Члан 8.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење. Носилац израде Плана биће одређен у складу
са процедуром прописаном Законом о јавним набавкама.
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.

Страна 8
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С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
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
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01 – 013 - 295 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

Број: 01 – 013 - 297 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

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
16. септембра 2015. године, донијела је

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“
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 16.септембра 2015. године доноси

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за
праћење израде измјене дијела
регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија блок 6.

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Програма
мјера и активности за утврђивање
стања и уређења простора

Члан1.
Именује се Савјет за праћење израде, измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 6.:
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.

Члан1.
У Програму мјера и активности за утврђивање
стања и уређења простора („Службени гласник града
Добој“ број:1/14 и 9/14, 3/15, 5/15 и 6/15), (у даљем тексту: Програм), у дијелу плана израде просторно планске документације, додају се тачке 28 и 29. и гласе:
„ 28. Израда измјене дијела регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, (блок 1.) Рок израде: 6
мјесеци
29. Израда измјене дијела регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, (блок 6.) Рок израде: 6 мјесеци“
Члан 2.

Савјет се именује за:
1. Измјену дијела регулационог плана „Центар“
Добој - ревизија блок 6.

Остали дијелови Програма из члана 1. ове одлуке
остају непромијењени.

Члан 3.

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.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 288 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

Број 7
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи предузећа на сједници одржаној дана 16. септембра
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 2015. године, донијела је
42/05, 118/05 и 98/13), члана 33. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и
ОДЛУКУ
12/14) и члана 146. Пословника Скупштине града Добој
о организовању Јавног предузећа
(„Службени гласник града Добоја“ број: 2/13 и 3/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној дана 16. „Дирекције за изградњу и развој града“
септембра 2015. године донијела је

ОДЛУКУ
о ангажовању средстава

Добој у Јавно предузеће „Дирекција за
изградњу и развој града Добој“ д.о.о.
Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у износу од 38.764,15 КМ за учешће у одобреном пројекту
Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС под називом “Иновативна изградња комуналне инфраструктуре за редукцију и раздвајање амбалажног отпада у граду Добоjу (“зелена острва”) с посебним акцентом на “оживљавање” Центра за раздвајање
комуналног отпада капацитета 5 т/х”, апликанта КП
“Прогрес” а.д. Добој.

Овом одлуком у поступку усклађивања са Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике
Српске“ број: 75/04 и 78/11) Јавно предузеће „Дирекција
за изградњу и развој града“ Добој се организује у Јавно
предузеће „Дирекција за изградњу и развој града Добој“
д.о.о. у правној форми привредног друштва облика
друштво са ограниченом одговорношћу (д.о.о.), мијења
назив и адреса сједишта јавног предузећа, те врши
усклађивање са одредбама Закона о граду Добој (“Службени гласник РС” број:70/12) и Статутом града Добој
(„Службени гласник града Добој“, број:9/12, 3/14 и 12/14).

Члан 2.

Члан 2.

Одобрена средства из члана 1. ове одлуке су
намјенска и биће ангажована из буџета града Добој.

Оснивач Јавног предузећа „Дирекцијe за изградњу и
развој града Добој“ д.о.о. је град Добој, са сједиштем у
Добоју, улица Хиландарска број 1. ЈИБ:4400016460004.

Члан 1.

Члан 3.
Реализација ове одлуке извршиће се уплатом одобрених средстава на жиро рачун КП “Прогрес” а.д.
Добој.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 283 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

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 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Српске“
број: 75/04 и 78/11), 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 Добој“ број: 2/13 и
3/14), Скупштина града Добој у функцији Скупштине

Члан 3.
Јавно предузеће је основано за обављање дјелатности
од општег интереса, а нарочито за обављање послова прибављања, припремања и уређења градског
грађевинског земљишта, организовање и вођење
инвестиција од значаја за град Добој, као и за активности заштите и унапређења животне средине.
Активности из става 1. манифестују се кроз
организовање и обављање следећих послова:
-		 управљање и одржавања некретнина Града
(стамбени фонд, пословни простори и гараже),
-		 послови изградње, управљања и одржавања комуналних објеката Града,
-		 послови управљања, кориштења и уређења
грађевинског земљишта и израда просторнопланске документације и изведбених пројеката,
-		 обављање других стручних, правних и књиговод
ствено-рачуноводствених послова по налогу
Града.
Јавно предузеће је дужно да послује у складу са законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.
Члан 4.
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и развој града Добој“ д.о.о. је правни сљедбеник Јавног предузећа
„Дирекције за изградњу и развој града“ Добој.

Страна 10

СЛУЖБЕНИ
Постоји правни континуитет права, обавеза и одговорности досадашњег Јавног предузећа „Дирекције за
изградњу и развој града“ Добој које наставља обављање
дјелатности од општег интереса у новој правној форми
организовања Јавног предузећа „Дирекције за изградњу
и развој града Добој“ д.о.о. у складу са законом и овом
одлуком.
Члан 5.
Предузеће ће пословати под називом:
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и развој
града Добој“ д.о.о.
Скраћени назив предузећа је: ЈП „ДИРГ“ д.о.о.
Сједиште предузећа је у Добоју у улици Видовданска бб (бивша касарна „Миљковац“).
Члан 6.
Предузеће у унутрашњем и спољном промету
обавља следеће дјелатности:
- 08.12 дјелатности копова шљунка и пијеска; вађе
ње глине и каолина,
-		 35.30 производња и снабдијевање паром и клима
тизација,
- 36.00 прикупљање, пречишћавање и снабдијева
ње водом,
- 37.00 канализација,
- 38.11 прикупљање неопасног отпада,
- 		 38.32 рециклажа (прерада) разврстаних материјала,
- 41.10 организација извођења пројеката за зграде,
- 41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.11 изградња путева и аутопутева,
- 42.91 изградња хидрограђевинских објеката,
- 		 42.99 изградња осталих објеката нискоградње, д.н.
- 43.11 уклањање објеката,
- 43.12 припремни радови на градилишту,
- 43.13 испитивање терена за градњу бушењем и
сондирањем,
- 43.29 остали грађевински инсталациони радови,
-		 43.99 остале специјализоване грађевинске дјелат
ности, д.н.
- 49.41 друмски превоз робе
- 52.21 услужне дјелатности у копненом саобраћају,
- 62.01 рачунарско програмирање,
- 62.02 дјелатности савјетовања о рачунарима, тј.
о рачунарским системима,
- 62.09 остале услужне дјелатноси које се односе
на информационе технологије и рачунаре,
- 63.11 обрада података, хостинг и припадајуће
дјелатности,
- 68.10 куповина и продаја сопствених некретнина,
- 68.31 агенција за некретнине,
- 68.32 управљање некретнинама уз наплату или
на основу уговора,
- 70.22 савјетовања која се односе на пословањеи
остало управљање,
- 71.11 архитектонске дјелатности,
- 71.12 истраживачке дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање,

Број 7
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- 71.20 техничко испитивање и анализа,
- 73.11 агенција за рекламу и пропаганду,
- 96.03 погребне и припадајуће дјелатности.
Предузеће може, без уписа у регистар, да обавља
и друге послове односно дјелатности, у мањем обиму,
које служе дјелатности која је уписана у регистар, а које
се уобичајено обављају уз те дјелатности.
Оснивач предузећа у функцији Скупштине може својом одлуком да промијени сједиште и назив
предузећа,промијени, прошири или сузи дјелатност
предузећа.
Члан 7.
Имовину предузећа чини право својине над покретним и непокретним стварима, новчана средства, хартије
од вриједности и друга имовинска права.
Члан 8.
Основни капитал предузећа износи 10.000,00 КМ.
Основни капитал је у новцу и уплаћен је у цијелости.
Члан 9.
Средства за рад предузећа обезбјеђују се из прихода
које предузеће оствари из свог пословања обављањем
дјелатности, буџета оснивача, донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица.
Члан 10.
Оснивач за обавезе предузећа одговара у складу са
законом.
У расподјели добити предузећа и покривању губитака оснивач учествује у складу са законом.
Члан 11.
Органи предузећа су:
1. Скупштина ,
2. Надзорни одбор и
3. Управа.
Члан 12.
Скупштину предузећа чине три члана које оснивач својим актом именује и овласти да у његово име
управљају предузећем.Чланови Скупштине именовани актом оснивача број:01-013-475/13 од 23.12.2013.
године („Службени гласник града Добој“ број 10/13),
настављају обављати послове Скупштине предузећа.
Скупштина је надлежна да:
-		 доноси Статут,
-		 доноси пословник о свом раду,
-		 доноси етички кодекс,
-		 доноси план пословања и ревидирани план
пословања,
-		 доноси програм инвестиција за плански период,
-		 именује и разрјешава Надзорни одбор и Одбор за
ревизију предузећа,
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-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

-		

СЛУЖБЕНИ
одлучује о трајној пословној сарадњи и
повезивању са другим предузећима,
одлучује о расподјели годишње добити и
покрићу губитака,
одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
одлучује о оснивању нових предузећа,
одлучује о формирању пословне јединице,
одлучује о статусним промјенама, промјени
правне форме и престанку предузећа,
одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залогу или другом располагању имовином валике
вриједности, у складу са Законом о привредним
друштвима и
одлучује о другим питањима у складу са законом
и Статутом.
Члан 13.

Сазивање, рад и одлучивање Скупштине предузећа
је ближе уређен Пословником Скупштине града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 2/13 и 3/14).
Члан 14.
Надзорни одбор предузећа има три члана које на основу јавног конкурса именује Скупштина Града.Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.
Скупштина је сагласан да досадашњи Привремени Надзорни одбор именован актом оснивача, настави
обављање функције Надзорног одбора до окончања поступка именовања по јавном конкурсу.
Надзорни одбор је надлежан да:
-		 надзире рад управе,
-		 доноси пословник о своме раду,
-		 предлаже статут, етички кодекс и друге акте
Скупштини,
-		 предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,
-		 именује и резрјешава чланове управе у складу са
поступцима утврђеним Статутом и законом,
-		 доноси смјернице о набавци и врши надзор над
њиховим спорвођењем,
-		 даје упутства директору за спровођење истраге у
вези са учињеним неправилностима,
-		 даје приједлоге Скупштини о пословној сарадњи
и повезивању са другим предузећима,
-		 доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и Статутом,
-		 даје приједлог Скупштини о оснивању нових
предузећа,
-		 утврђује приједлоге одлука Скупштине предузећа
и врши контролу спровођења усвојених одлука и
-		 обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и актима предузећа.
Члан 15.
Управу предузећа чине директор и извршни директор.

Страна 11
ГЛ АС Н И К
Директора предузећа именује Надзорни одбор
предузећа на основу јавног конкурса. За директора
предузећа не може бити именовано лице које обавња
извршну функцију у политичкој странци. Мандат директора траје четири године.
Оснивач је сагласан да досадашњи вршилац дужности директора Дарио Лазић обавља у континуитету
функцију директора до окончања поступка именовања
директора по јавном конкурсу.
Поред директора у предузећу се именује извршни
директор који заједно са директором чини управу
предузећа.Дјелокруг рада, услови које лице треба да
испуњава, поступак избора и опозива извршног директора се врши на начин који је прописан Статутом
предузећа.
Директор је надлежан да:
-		 извјештава Надзорни одбор на његов захтјев,
-		 представља и заступа предузеће у обиму овлаштења
утврђених Законом о јавним предузећима,
-		 спроводи етички кодекс,
-		 врши израду и надгледање реализације планова
пословања,
-		 предлаже и спроводи смјернице о набавци у
складу са важећим прописима,
-		 утврђује приједлог о расподјели добити и
покрићу губитака,
-		 организује и руководи радом предузећа, запош
љава и отпушта запослене у складу са актима
предузећа,
-		 даје приједлоге Надзорном одбору о пословној
сарадњи и повезивању са другим предузећима,
о инвестиционим одлукама и оснивању нових
предузећа у складу са важећим законима,
-		 обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и актима предузећа.
Члан 16.
Одбор за ревизију предузећа се састоји од три члана
које ће на основу јавног конкурса именовати Скупштина предузећа након провођења конкурсног поступак.
Члан одбора за ревизију не може бити лице које има
финансијски и други интерес у предузећу.
Одбор за ревизију је надлежан да :
-		 иманује вањског ревизора,
-		 именује директора одјељеља за интерну ревизију
на основу јавног конкурса , уколико главни ревизор није извршио именовање у складу са одредбама Закона о јавним предузећима,
-		 разматра годишњу студиу ризика и план ревизије
у којима су приказане појединости и ревизија
која ће се извршити, те осигурава да поједина
питања буду коригована,
-		 разматра студију ризика из предходне одредбе
и план ревизије у споразуму са главним ревизором по питању обраде, нарочито у случају када је
главни ревизор именовао директора одјељења за
интерну ревизију предузећа,
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-		 осигура да одјељење за интерну ревизију изврши
свој посао у складу са планом ревизије,
-		 подноси Надзорном одбору сажет извјештај о
својим састанцима,
-		 даје препоруке директору- управи и прати
реализацију истих,
-		 извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији,
-		 извјештава Скупштину предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању
предузећа,
-		 изјашњава сe о приједлогу одлуке о расподјели
добити коју усваја Скупштина
-		 подноси извјештај Скупштини најмање једном
годишње и
-		 извјештава о усклађености пословања предузећа
са законом и другим регулаторним захтјевима.

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 146. Пословника Скупштине града Добој
(„Службени гласник града Добоја“ број: 2/13 и 3/14),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној дана 16.
септембра 2015. године донијела је

ОДЛУКУ
о начину и условима субвенционисања
закупнине пословних просторија за
смјештај производних капацитета
за производњу конзумног уља
и уљних прерађевина

Члан 17.

Члан 1.

Општи акти предузећа су Статут, правилници, пословници, одлуке и закључци.
Статут је општи акт предузећа којим се ближе
одређује дјелокруг рада и унутрашња организација
предузећа,
надлежност
органа,
заступање
и
представљање, права обавезе и одговорност запослених, начин организовања послова и друга питања од
значаја за предузеће.
Статут предузећа као и друга општа акта предузећа
усаглашена са овом одлуком донијет ће се у року од 60
дана од дана ступања на снагу ова одлуке.

Овом одлуком се уређује начин и услови субвециони
сања трошкова закупнине пословних просторија за
смјештај производних капацитета новооснованом привредном друштву у власништву страног улагача које
послује под фирмом Д.О.О. за производњу, промет и услуге „БИОИЛ“ Добој, уписаним у судски регистар код
Окружног привредног суда у Добоју рјешењем број: 60 -0Рег-15-000-782, матични регистарски број:60-01-0058-15,
ЈИБ број:4403912310002.

Члан 18.
Даном доношења ове одлуке престаје да важи Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекцијa за изградњу
и развој града“ Добој, број 01-013-312/10 од 14.09.2010.
године („Сл. гласник општине Добој“, број 5/10), Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и развој града“ Добој,
број 01-013-112/11 од 29.03.2011. године („Сл. гласник општине Добој“, број 2/11) и Одлуке о допунама Одлуке о
оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
развој града“ Добој, број 01-013-383/11 од 28.10.2011. године („Сл. гласник општине Добој“, број 8/11).

Члан 2.
Закупљене пословне просторије се налазе у Которском, ул. Радничка бб, /бивша фабрика намјештаја
„Ентеријер Которско“/, у укупној површини од 3000 м2, а
које ће наведени субјект користити у сврху инсталисања
производног погона за прераду и производњу конзумног уља и других уљних прерађевина.
Члан 3.
Субвеционисање трошкова закупнине пословних
просторија из члана 2. ове одлуке ће трајати 1 годину, а
висина мјесечне закупнине износи 4.980,00 Еура, односно протувриједност тог износа у КМ.
Средства по основу одобрене субвенције ће се
обезбиједити у Буџету Града.

Члан 19.

Члан 4.

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

Право на субвенцију привредни субјект Д.О.О. за
производњу, промет и услуге „БИОИЛ“ Добој ће остварити тако што ће у производном погону запослити око
50 радника са евиденције незапослених лица коју води
Завод за запошљавање РС – Филијала Добој – Пословница Добој. У случају да у наведеном периоду корисник
субвенције запошљава знатно мањи број радника, губи
право на даљу субвенцију и иста се обуставља.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 282 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

Члан 5.
Средства по основу одобрене субвенције у корист
Д.О.О. за производњу, промет и услуге „БИОИЛ“ Добој
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ће се уплаћивати на рачун закуподавца ДМДЕ д.о.о. за
производњу, промет и услуге Добој Исток, жиро рачун
бр:3386202200660587 који се води код УниЦредит Банке дд Мостар.
Члан 6.
За праћење испуњености услова на субвенцију и
њено плаћање задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности Града.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 281 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 2.12. став 5. и 6. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине“број:23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,
32/10, 18/13 и 7/14), Упутства о утврђивању квалификација,
броја и именовање чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број: 91/10, 37/10 и 74/11) и члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14
и 12/14), Скупштина града Добој, на сједници одржаној 16.
септембра 2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о разрјешењу дужности члана
Градске изборне комисије Добој
I
Ненад Палексић, разрјешава се дужности члана
Градске изборне комисије, због истека мандата.
II
Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне комисије БиХ, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 298 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,
32/10, 18/13 и 7/14), Упутства о утврђивању квалификација,
броја и именовање чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број: 91/10, 37/10 и 74/11) и члана 33. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14
и 12/14), Скупштина града Добој, на сједници одржаној 16.
септембра 2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о именовању члана Градске
изборне комисије Добој
I
За члана Градске изборне комисије Добој именује се
- Ненад Палексић, дипломирани правник,
II
Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне комисије БиХ, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 299 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 3. став 1. тачка а) Закона о превозу
у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:111/08, 50/10,12/13
и 33/14) и члана 33. Статута Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број: 9/2012 и 3/14), Скупштина
града Добој на сједници одржаној 16. септембра 2015.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о јавном превозу лица и
ствари у друмском саобраћају
на подручју града Добој
I -основне одредбе
Члан 1.
Одлуком о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју града Добој (у даљем тексту Одлука), прописује се организација, начин и услови обављања превоза лица и ствари, усклађивање и
регистрација редова вожње и инспекцијски надзор.
Члан 2.

На основу члана 2.12. став 5. и 6. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине“број:23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,

Превоз лица и ствари у друмском саобраћају на
подручју града Добој врши се као јавни превоз лица и
ствари уз накнаду, који је под једнаким условима до-
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ступан свим корисницима, осим болесним лицима која
могу да угрозе здравље других путника или лицима
која су под дејством алкохола, других опојних средстава, животиње, лешеви, експлозиви, предмети који могу
повриједити, оштетити, упрљати или причинити штету
на возилу, лицима и стварима који се превозе.
Члан 3.
Јавни превоз лица и ствари на подручју града Добој
организује се као градски и приградски превоз:
1) Градски превоз лица врши се у оквиру једног
насеља на подручју града Добој,
2) Приградски превоз лица врши се између два или
више насеља на подручју града Добој, а која су
означена таблом насељеног мјеста.
Члан 4.
Превоз лица на подручју града Добој врши се као
јавни линијски и јавни ванлинијски превоз:
1) Јавни линијиски превоз лица на подручју града
Добој, врши се по регистрованом реду вожње, уз
накнаду и под једнаким условима,
2) Јавни ванлинијски превоз лица и ствари на
подручју града Добој, врши се уз накнаду ради задовољења потреба корисника превоза,
утврђено уговором између превозника и наручиоца превоза, у складу са Законом о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске.

II - услови за вршење превоза
Члан 5.
Јавни превоз лица и ствари у друмском саобраћају на
подручју града Добој, могу да обављају правна и физичка лица (превозници) који испуњавају услове из Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број:111/08,
50/10,12/13 и 33/14), а која су регистрована на подручју
града Добој.

III - превоз лица у јавном линијском
друмском саобраћају
Члан 6.
1) Јавни превоз лица у линијском друмском
саобраћају у смислу ове Одлуке обавља се као
градски и приградски превоз по усклађеном и
регистрованом реду вожње и цјеновнику.
2) Сагласност на цјеновник из става 1. овог члана
даје орган надлежан за послове саобраћаја.

Добој, а у складу са Даљинаром и минималним временима вожње, Законом о превозу у друмском саобраћају
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број:111/08, 50/10,12/13 и 33/14) (у даљем тексту:
Законом), Законом о безбједности саобраћаја на путевима и општинском Одлуком о безбједности саобраћаја на
путевима и овом Одлуком.
Члан 8.
Правилник из члана 7. ове одлуке као и Даљинар и
минимална времена вожње на приједлог надлежног органа Града за послове саобраћаја доноси Градоначелник
Града Добој.
Члан 9.
Поступак усклађивања и регистрације редова
вожње, проводи надлежни орган за послове саобраћаја
града Добој.
О усклађеним и регистрованим редовима вожње
издаје рјешење превозницима.
О регистрованим редовима вожње води се регистар
код надлежног органа Града за послове саобраћаја.
Члан 10.
Редови вожње на подручју града Добој, региструју
се према потребама корисника превоза и превозника на
период од пет (5) година.
Потребе за превозом корисници превоза путем
Мјесних заједница, предузећа, школа и других установа
подносе писмено захтјев за отварање аутобуске линије,
а превозници директно надлежном органу за послове
саобраћаја, у правилу једном годишње прије почетка
поступка усклађивања.
Члан 11.
Изузетно од одредби члана 7. корисници превоза и
превозници могу се писменим путем обратити Градоначелнику захтјевом за регистрацију аутобуске линије
тамо гдје се указала потреба за превозом.
Градоначелник ће рјешењем привремено регистровати ред вожње на основу захтјева из става 1. овог члана до завршетка поступка наредног усклађивања редова
вожње у складу са Законом.
Члан 12.
Број аутобуских линија, путања кретања (итинерер)
градског и приградског превоза, као и број и распоред
стајалишта у граду доноси Градоначелник рјешењем
а на приједлог градског органа за послове саобраћаја,
имајући у виду задовољење потреба корисника превоза.

Члан 7.

Члан 13.

Редови вожње градског и приградског превоза
усклађују се и региструју на основу Правилника
о критеријима, начину и поступку усклађивања и
регистрације аутобуских линија на подручју града

Аутобуска стајалишта су посебно изграђена и на коловозу означена мјеста гдје се возила јавног линијског
градског превоза заустављају ради уласка и изласка
путника.
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Члан 14.

Члан 19.

Аутобуси морају испуњавати услове прописане Законом и актима донесеним на основу Закона.
Аутобуси у јавном линијском градском превозу,
морају да испуњавају сљедеће услове:
-		 морају бити једнообразно обојени бојом коју
одређује надлежни орган града за послове
саобраћаја, а уз сагласност превозника,
-		 на бочним странама аутобуси и зглобни аутобуси
морају носити грб града Добоја, чије димензије
не могу бити мање од 200 x 200 mm,
-		 на чеоној и бочној страни поред улазних врата,
аутобуси морају да имају ознаку са бројем и називом линије,
-		 на аутобусима и зглобним аутобусима морају бити јасно и видљиво означени улази и излази за
путнике,
-		 у унутрашњости аутобуса морају бити истакнуте
важније одредбе о јавном реду и миру у возилу,
мјеста за посебне категорије путника, ознака
улазних и излазних врата, цијена возних карата
и предвиђене казне за путнике затечене без возне
карте и слично,
-		 истицање рекламних порука на аутобусима не
смије да ремети и затвара ознаке за информисање
путника.

Одобрење за постављање вертикалних и хоризонаталних ознака, настрешница за путнике и слично на
стајалиштима градског саобраћаја доноси Одјељење за
просторно уређење.

Члан 15.
Аутобуска стајалишта у градском превозу поред ознака предвиђених Законом о безбједности саобраћаја
имају ознаке као што су:
-		 назив стајалишта,
-		 број и назив линије,
-		 извод из реда вожње.
Аутобуско стајалиште може да садржи и графички
приказ плана града и линија.
Члан 16.
Одјељење за просторно уређење одлучује о врсти
материјала, облику и боји стајалишних ознака које се
односе на назив и број линије, као и извод из реда вожње.
Члан 17.
Одобрење за постављање и изградњу аутобуских
стајалишта градског превоза издаје Одјељење за просторно уређење уз предходно прибављену сагласност
надлежног органа за послове безбједности саобраћаја и
надлежног органа за послове саобраћаја Града.
Члан 18.
Приједлог за постављање аутобуских стајалишта
градског превоза могу да дају корисници превоза и превозници, писменим путем надлежном градском органу
за послове саобраћаја.

IV - јавни линијски приградски превоз лица
Члан 20.
Јавни линијски приградски превоз лица обавља се
на подручју града Добој, а у изузетним случајевима и
ван подручја града без заустављања и без пријема и испуста путника.
Члан 21.
Редови вожње на подручју града Добој могу се
усклађивати и регистровати само на путевима који
испуњавају услове наведене у прописима који уређују
област безбједности саобраћаја.
Члан 22.
Аутобуси морају да испуњавају услове прописане
Законом и актима донесеним на основу Закона.
Поред услова из става 1. овог члана у унутрашњости
возила морају бити истакнута обавјештења о јавном реду и миру у возилу.
Члан 23.
Аутобуска стајалишта приградског превоза су посебно изграђена и саобраћајним знаком означена мјеста гдје
се заустављају аутобуси ради уласка и изласка путника.
Аутобуска стајалишта поред ознака из става 1. овог
члана морају имати ознаку назива стајалишта и извод
из реда вожње.
Члан 24.
Приједлог за изградњу аутобуског стајалишта јавног
линијског приградског превоза даје орган надлежан за
послове саобраћаја, корисници превоза и превозници.
Члан 25.
Улазак лица у аутобус и њихов излазак у градском
односно приградском линијском превозу лица врши се
на аутобуским стајалиштима и терминалима уписаним
у регистроване редове вожње аутобуских линија.
Полазни и долазни аутобуски терминали одређују
се, у улици Светог Саве бб Градски терминал „Боснаекспрес“ д.о.о. Добој и у улици Југ Богдана бб Градски
терминал „Требаваекспрес“ д.о.о. Добој.
Локације полазних и долазних стајалишта у
насељеним мјестима ван града на територији града
Добој, одређује надлежни орган за послове саобраћаја
уз сагласност Мјесне заједнице и прибављене сагласности органа за послове безбједности саобраћаја.

Страна 16

Број 7

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 26.

Лица која се превозе јавним линијским градским и
приградским превозом дужни су да се понашају у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају и другим законским одредбама које регулишу ову област.

V - jавни превоз лица у ванлинијском
друмском саобраћају
Члан 27.
Јавни превоз лица у ванлинијском друмском саобраћају
на подручју града Добој, обавља се у складу са одрадбама
чланова 43 - 46. Закона о превозу у друмском саобраћају
(„Службени гласник Републике Српске“, број:111/08) и Општинске одлуке о безбједности саобраћаја, када се превоз
обавља аутобусима и минибусима.
Члан 28.
Јавни превоз лица на подручју града Добој, није
дозвољен запрежним возилима, пољопривредним машинама, мотоциклима са приколицом и трциклима на
моторни и други погон.

VI - jавни превоз ствари у ванлинијском
друмском саобраћају
Члан 29.
Јавни превоз ствари у ванлинијском друмском
саобраћају на подручју града Добој, обавља се у складу
са одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају
(„Службени гласник Републике Српске“, број:111/08).
Члан 30.
Јавни превоз ствари у друмском саобраћају на
подручју града Добој, није дозвољен запрежним возилима, пољопривредним машинама, мотоциклима са
приколицом и трициклом на моторни и други погон.

VII - инспекцијски надзор
Члан 31.
Послове градског инспекцијског надзора над
спровођењем ове Одлуке врши градски инспектор
саобраћаја и Комунална полиција, по овлаштењима органа у складу са одредбама Закона о комуналној полицији.

VIII - кaзнене одредбе
Члан 32.
1) Новчаном казном од 1.000,00 до 3.000,00 КМ
казниће се надлежни орган јединице локалне самоуправе, ако поступи супротно одредбама члана 9. Одлуке,
а) одговорно лице у правном лицу казниће се од
500,00 до 1.000,00 КМ, ако поступи супротно
одредбама члана 9. Одлуке.

Члан 33.
1) Новчаном казном од 1.000,00 до 2.500,00 КМ
казниће се за прекршај превозник и друго правно
лице које:
а) врши превоз, а не испуњава или престане да
испуњава опште и посебне
услове за вршење превоза (члан 5. Одлуке и члан
6. члан 7. став 1. члан 8. до 10. Закона о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске),
б) за прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице новчаном казном од 100,00 до
300,00 КМ,
в) за прекршај из члана 5. Одлуке и члана 8 -10. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, казниће се возач новчаном казном од
50,00 до 100,00 КМ.
Члан 34.
1) Новчаном казном од 500,00 до 1.500,00 КМ,
казниће се за прекршај превозник или друго
правно лице које:
а) врши превоз на аутобуској линији за коју не
посједује регистрован ред вожње и цјеновник услуга,
б) не почне или неуредно врши линијски превоз
лица, обустави вршење линијског превоза лица
(члан 4. став 1.),
в) непрописно врши ванлинијски превоз лица (члан
4. став 2.),
г ) не обезбједи превоз путника након прекида
вожње због квара на возилу,
д) уколико поступа у супротности са чланом 14.
Одлуке,
ђ) ако обавља приградски превоз и уласком у градску зону и доласком у градску зону, мијања
релацијску таблу и наставља превоз као градски,
е) ако врши превоз у јавном линијском превозу супротно члану 15. Одлуке,
ж) ако поступа супротно одредбама члана 22. Одлуке,
з) казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 100,00 до 300,00 КМ ако се у аутобусу којим обавља превоз на аутобуској линији
не налази ред вожње и цјеновник,
и) посада аутобуса ако не изда возну карту, казниће
се новчаном казном од 100,00 до 150,00 КМ.
Члан 35.
1) Новчаном казном од 500,00 до 1.500,00 КМ
казниће се за прекршај правно лице ако пусти у
јавни саобраћај аутобус који не испуњава услове
из члана 25. Одлуке став 1. и 2.,
а) одговрно лице у правном лицу казниће се новчаном казном од 300,00 до 500,00 КМ.
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Члан 36.
На основу члана 33. и 69. Статута Града Добој
(«Службени гласник Града Добој», број 9/12. 3/14. и
1) Новчаном казном од 300,00 до 1.000,00 КМ
казниће се за прекршај превозник и друго прав- 12/14), члана 146. Пословника Скупштине града Добој
но лице које одбије да прими на превоз лице и («Службени гласник Града Добој», број 2/13. и 3/14.),
Скупштина града Добој, на сједници одржаној дана 16.
ствари супротно члану 2. Одлуке:
септембра 2015. године д о н о с и
а) ако прима путнике супротно члану 16. Одлуке,
б) казниће се возач новчаном казном од 50,00 до
150,00 КМ, ако поступи супротно члану 2. ОдЗАКЉУЧАК
луке.
1. Нацрт Одлуке о извршењу Ребаланса буџета ГраЧлан 37.
да Добој за 2015. годину суштински и формално
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлутехнички је прихватљив за даљу скупштинску
ка о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају
процедуру.
на подручју општине Добој, број:01-013-260/2010 од
2. Задужује се Одјељење за финансије да у скла16.06.2010. године и Одлука о измјенама и допунаду са Одлуком о јавним расправама у општини
ма Одлуке о јавном превозу лица и ствари у друмском
Добој („Сл. гласник општине Добој“, број: 1/06.)
саобраћају на подручју општине Добој, број:01-013-140/12
организује и проведе јавну расправу, сумира
од 30.04.2012. године.
приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи и припреми приједлог Одлуке о извршењу
Члан 38.
Ребаланса буџета Града Добој за 2015. годину.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласобјављивања у „Службеном гласнику Града Добоја“.
нику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 301 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

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 16.
септембра 2015. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о усвајању Ребаланса буџета Града Добој за 2015. годину суштински и формално
технички је прихватљив за даљу скупштинску
процедуру.
2. Задужује се Одјељење за финансије 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 усвајању
Ребаланса буџета Града Добој за 2015. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 264 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 265 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

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 16.
септембра 2015. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета Града
Добој у периоду 01.01.2015.-30.06.2015.
2. Саставни дио закључка чини Извјештај о
извршењу буџета Града Добој у периоду
01.01.2015.-30.06.2015.
3.. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 266 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

Страна 18
Број 7
С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
На основу члана 33. и 69. Статута Града Добој Скупштина града Добој, на сједници одржаној дана 16.
(«Службени гласник Града Добој», број 9/12. 3/14. и септембра 2015. године д о н о с и
12/14), члана 146. Пословника Скупштине града Добој
(«Службени гласник Града Добој», број 2/13. и 3/14.),
ЗАКЉУЧАК
Скупштина града Добој, на сједници одржаној дана 16.
септембра 2015. године д о н о с и
1. Нацрт Стратегије образовања одраслих у контексту цјеложивотног учења на подручју Града
Добој за период од 2015. до 2020. године, суштинЗАКЉУЧАК
ски и формално технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
1. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности
2.
Задужује
се Одјељење за привреду и друштвене
суштински и формално технички је прихватљив
дјелатности
да у складу са Одлуком о јавним
за даљу скупштинску процедуру.
расправама у општини Добој („Сл. гласник оп3. Задужује се Одјељење за стамбено комуналне
штине Добој“, број: 1/06.) организује и проведе
послове да у складу са Одлуком о јавним расјавну расправу, сумира приједлоге и сугестије изправама у општини Добој („Сл. гласник општинесене на јавној расправи и припреми приједлог
не Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну
Стратегије образовања одраслих у контексту
расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесецјеложивотног учења на подручју Града Добој за
не на јавној расправи и припреми приједлог Одпериод од 2015. до 2020. године,
луке о гробљима и погребној дјелатности.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном глас3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добој“.
нику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 267 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

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 16.
септембра 2015. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План утрошка кредитних средстава.
2. Саставни дио закључка чини План утрошка кредитних средстава.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 268 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

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.),

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01 – 013 - 269 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

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 16.
септембра 2015. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информације о стању имовинско-правних односа у обухвату „Пројекта заштите од поплава и уређења корита ријеке Босне на сектору
града Добој од новог-јапанског моста па узводно
до ушћа ријеке Усоре“.
2. Задужује се Градоначелник Града Добој да тражи
од Владе РС, ЈУ „Воде Српске“ Бијељина да Влада
РС, ЈУ „Воде Српске“ Бијељина и друга надлежна
министарства крену у рјешавање правних питања,
односно питања концесије, како би се на тај начин
створили предуслови за имплементацију наведеног Пројекта заштите од поплава.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 270 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

Број 7

Страна 19

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 16.
септембра 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 догодила 15. маја 2014. године.
2. Град Добој ће и даље предузимати мјере и
радње на заштити града од евентуалних поплава 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
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 271 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

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 16.
септембра 2015. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о утрошку електричне
енергије за јавну расвјету за период јануар - јун
2015. године.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 272 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

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 16.
септембра 2015. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о државним становима на
којима не постоји станарско право.
2. Задужује се Комисија именована рјешењем градоначелника Града Добој, број 02-022-48/15 од
19.01.2015.године да у року од 30 (тридесет) дана
сачини приједлог Правилника из члана 14. Закона о становима на којима не постоји станарско право, те да ажурира евиденцију станова на
којима је носилац располагања Град Добој.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном глас
нику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 273 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

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 16.
септембра 2015. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању болести овисности на подручју Града Добој.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 274 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

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 16.
септембра 2015. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о одржавању, санацији и
реконструкцији водопривредних објеката и водотока у 2014. години.

Страна 20
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2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 275 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

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 16.
септембра 2015. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о одржавању, заштити, рекон
струкцији и изградњи локалних путева у току
2014. години.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 276 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

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 16.
септембра 2015. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1 . Усваја се Извјештај о утрошку средстава добијених
коришћењем средстава од минералних сировина,
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 277 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

План
утрошка кредитних средстава
I
Овим Планом утврђује се намјена и дефинишу
активности утрошка кредитних средстава у износу
од 5.000.000,00 КМ, у складу са чланом 15. Закона о
задужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске, односно, утврђују се активности финансирања санације штете од елементарних непогода, које су током 2014.године
задесиле шире подручје града Добој.
II
Кредитна средства из тачке 1. овог Плана, биће
усмјерена у реализацију сљедећих активности:
•		 Изградња колектора у улици Југ Богдана проције
њене вриједности 2.000.000,00
•		 Санација градских саобраћајница оштећених у поплавама уз изградњу 2 кружна тока, процијењене
вриједности 1.800.000,00 КМ, а према критерију
мима и мјерилима Одлуке о утврђивању мјерила и
критеријума за одређивање локалних путева и улица у насељу града Добој („Службени гласник града
Добој“ бр.7/14), уважавајући степен оштећености
као примарни фактор приоритетности:
-		 дио улице краља Александра, уз изградњу кружниог тока на раскршћу магистралног пута М17 и
улице краља Александра
-		 дио улице Војводе Мишића
-		 дио улице краља Твртка
-		 дио улице Стефана Првовенчаног
-		 дио улице кнеза Лазара
-		 дио улице Војводе Синђелића
-		 продужетак улице Цара Душана
•		 Санација оштећених локалних путева на тери
торијалним цјелинама града Добој, укупне
процијењене вриједности 1.200.000,00 КМ:
- Требава, до 300.000,00 КМ
- Озрен, до 300.000,00 КМ
- Крњин, до 300.000,00 КМ
- Вучијак, до 300.000,00 КМ
Путни правци који ће бити предмет санације, под
разумијевају правце предложене од стране Комисије за
процјену штете на локалним путевима, односно, правце
који су током 2014.године претрпјели највеће оштећење,
уважавајући критеријуме и мјерила дефинисане Одлуком
о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица у насељу града Добој.
III
Предметни план прати пројектна докумен
тација/оперативни програми утрошка.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 287 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 5. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Српске“
број: 75/04 и 78/11), 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 Добој“ број: 2/13 и 3/14), Скупштина града Добој у функцији Скупштине предузећа на сједници
одржаној дана 16. септембра 2015. године, донијела је

Постоји правни континуитет права, обавеза и одговорности досадашњег Јавног предузећа „Дирекције за
изградњу и развој града“ Добој које наставља обављање
дјелатности од општег интереса у новој правној форми
организовања Јавног предузећа „Дирекције за изградњу
и развој града Добој“ д.о.о. у складу са законом.

СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА ДОБОЈ“д.о.о.

Предузеће ће пословати под називом:
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и развој
града Добој“ д.о.о.
Скраћени назив предузећа је: ЈП „ДИРГ“ д.о.о.
Сједиште предузећа је у Добоју у улици Видовданска бб (бивша касарна „Миљковац“).
Оснивач предузећа у функцији Скупштине може својом одлуком да промијени назив и сједиште
предузећа.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом уређује се назив и сједиште Јавног
предузећа „Дирекције за изградњу и развој града Добој“
д.о.о. (у даљем тексту: предузеће), дјелокруг рада, органи
и њихова надлежност, начин рада и организовања послова и друга питања од значаја за пословање предузећа.
Члан 2.
Оснивач Јавног предузећа „Дирекције за изградњу и
развој града Добој“ д.о.о. је град Добој, са сједиштем у
Добоју, улица Хиландарска број 1. ЈИБ:4400016460004.
Члан 3.
Јавно предузеће је основано за обављање дјелатности
од општег интереса, а нарочито за обављање послова прибављања, припремања и уређења градског
грађевинског земљишта, организовање и вођење
инвестиција од значаја за град Добој, као и за активности заштите и унапређења животне средине.
Активности из става 1. манифестују се кроз
организовање и обављање следећих послова:
-		 управљање и одржавања некретнина Града
(стамбени фонд, пословни простори и гараже),
-		 послови изградње, управљања и одржавања комуналних објеката Града,
-		 послови управљања, кориштења и уређења
грађевинског земљишта и израда просторнопланске документације и изведбених пројеката,
-		 обављање других стручних, правних и књиго
водствено-рачуноводствених послова по налогу
Града.
Јавно предузеће је дужно да послује у складу са законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.
Члан 4.
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и развој града Добој“ д.о.о. је правни сљедбеник Јавног предузећа
„Дирекције за изградњу и развој града“ Добој.

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.

Члан 6.
Предузеће има печат и штамбиљ.
Печат предузећа је округлог облика, уобичајене величине у који је ћириличним и латиничним писмом
уписан назив и сједиште предузећа.
Члан 7.
Поред печата предузеће има свој меморандум и
штамбиљ.
Предузеће у пословној коресподенцији користи стилизовани образац (меморандум) са ћириличним и латиничним писмом који садржи фирму и заштитни знак
предузећа, те друге опште податке предузећа.
Штамбиљ предузећа је правоугаоног облика и садржи назив и сједиште предузећа и рубрике за упис датума пријема поднеска, број под којим ће се поднесак
завести и број прилога уз поднесак.
Члан 8.
За употребу печата одговоран је директор предузећа,
односно лице које он одреди.

III ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 9.
Предузеће у унутрашњем и спољном промету
обавља следеће дјелатности:
- 08.12 дјелатности копова шљунка и пијеска;
вађење глине и каолина,
-		 35.30 производња и снабдијевање паром и
климатизација,
- 36.00
прикупљање,
пречишћавање
и
снабдијевање водом,
- 37.00 канализација,
- 38.11 прикупљање неопасног отпада,
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38.32 рециклажа (прерада) разврстаних материја
ла,
41.10 организација извођења пројеката за зграде,
41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда,
42.11 изградња путева и аутопутева,
42.91 изградња хидрограђевинских објеката,
42.99 изградња осталих објеката нискоградње,
д.н.
43.11 уклањање објеката,
43.12 припремни радови на градилишту,
43.13 испитивање терена за градњу бушењем и
сондирањем,
43.29 остали грађевински инсталациони радови,
43.99 остале специјализоване грађевинске дјелат
ности, д.н.
49.41 друмски превоз робе
52.21 услужне дјелатности у копненом саобраћају,
62.01 рачунарско програмирање,
62.02 дјелатности савјетовања о рачунарима, тј.
о рачунарским системима,
62.09 остале услужне дјелатноси које се односе
на информационе технологије и рачунаре,
63.11 обрада података, хостинг и припадајуће
дјелатности,
68.10 куповина и продаја сопствених некретнина,
68.31 агенција за некретнине,
68.32 управљање некретнинама уз наплату или
на основу уговора,
70.22 савјетовања која се односе на пословањеи
остало управљање,
71.11 архитектонске дјелатности,
71.12 истраживачке дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање,
71.20 техничко испитивање и анализа,
73.11 агенција за рекламу и пропаганду,
96.03 погребне и припадајуће дјелатности.
Члан 10.

Оснивач предузећа у функцији Скупштине може својом одлуком да промијени, прошири или сузи
дјелатност предузећа.
Предузеће може да закључује уговоре и обавља послове само у оквиру дјелатности уписане у судски регистар.
Предузеће може, без уписа у регистар, да обавља и
друге послове, односно дјелатности, у мањем обиму, а
које служе дјелатности која је уписана у регистар и које
се уобичајено обављају уз те дјелатности.

IV ПРЕДСТАВЉАЊЕ, ЗАСТУПАЊЕ
ПРЕДУЗЕЋА И ЊЕГОВ ПРАВНИ
ПОЛОЖАЈ
Члан 11.
Предузеће представља и иступа у његово име директор предузећа, са обимом овлаштења утврђених Законом о јавним предузећима.

Предузеће заступа директор предузећа, са обимом
овлаштења утврђених Законом о јавним предузећима.
Члан 12.
Директор као заступник предузећа је овлаштен да у
име предузећа у оквиру његове дјелатности закључује
уговоре и врши друге правне радње као и да заступа
предузеће према трећим лицима и друим органима.
Директор може у оквиру својих овлаштења дати
другом лицу пуномоћ за заступање предузећа.
Члан 13.
Предузеће има својство правног лица са правима и
обавезама утврђеним законом и Статутом.
Предузеће у промету са трећим лицима иступа у
своје име и за свој рачун самостално и без ограничења,
а за створене обавезе одговара својом цјелокупном имовином.
Оснивач за обавезе предузећа одговара у складу са
законом.
У расподјели добити предузећа и покривању губитака оснивач учествује у складу са законом.

V ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА, ОСНОВНИ
КАПИТАЛ
Члан 14.
Имовину предузећа чини право својине над покретним и непокретним стварима, новчана средства, хартије
од вриједности и друга имовинска права.
Члан 15.
Основни капитал предузећа износи 10.000,00 КМ.
Основни капитал је у новцу и уплаћен је у цијелости.
Члан 16.
Средства за рад предузећа обезбјеђују се из прихода
које предузеће оствари из свог пословања обављањем
дјелатности, буџета оснивача, донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица.
Члан 17.
Предузеће формира обавезне резерве.Обавезне резерве износе 10% основног капитала педузећа.
Резерве се формирају из добити и других извора у
складу са законом, и то обавезним издвајањем у ту резерву најмање 5% годишње, све док обавезне резерве не
достигну износ из члана 15. става 1. овог Статута.

VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.
Органи предузећа су:
-		 Скупштина,
-		 Надзорни одбор и
-		 Управа.
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а) СКУПШТИНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 19.
Скупштину предузећа чине три члана које оснивач својим актом именује и овласти да у његово име
управљају предузећем.Чланови Скупштине именовани актом оснивача број:01-013-475/13 од 23.12.2013.
године („Службени гласник града Добој“ број 10/13),
настављају обављати послове Скупштине предузећа.
Скупштина је надлежна да:
-		 доноси Статут,
-		 доноси пословник о свом раду,
-		 доноси етички кодекс,
-		 доноси план пословања и ревидирани план
пословања,
-		 доноси програм инвестиција за плански период,
-		 именује и разрјешава Надзорни одбор и Одбор за
ревизију предузећа,
-		 одлучује о трајној пословној сарадњи и
повезивању са другим предузећима,
-		 одлучује о расподјели годишње добити и
покрићу губитака,
-		 одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
-		 одлучује о оснивању нових предузећа,
-		 одлучује о формирању пословне јединице,
-		 одлучује о статусним промјенама, промјени
правне форме и престанку предузећа,
-		 одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залогу или другом располагању имовином валике
вриједности, у складу са Законом о привредним
друштвима и
-		 одлучује о другим питањима у складу са законом
и Статутом.
Члан 20.
Сазивање, рад и одлучивање Скупштине предузећа
је ближе уређен Пословником Скупштине града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број: 2/13 и 3/14).
б) НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 21.
Надзорни одбор предузећа има три члана које на
основу јавног конкурса именује Скупштина Града у
својству Скупштине предузећа.
Скупштина је сагласан да досадашњи Привремени Надзорни одбор именован актом оснивача обавља
функцију Надзорног одбора до окончања поступка
именовања по јавном конкурсу.
Надзорни одбор је надлежан да:
-		 надзире рад управе,
-		 доноси пословник о своме раду,
-		 предлаже статут, етички кодекс и друге акте
Скупштини,
-		 предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,

-		 именује и резрјешава чланове управе у складу са
поступцима утврђеним Статутом и законом,
-		 доноси смјернице о набавци и врши надзор над
њиховим спорвођењем,
-		 даје упутства директору за спровођење истраге у
вези са учињеним неправилностима,
-		 даје приједлоге Скупштини о пословној сарадњи
и повезивању са другим предузећима,
-		 доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и Статутом,
-		 даје приједлог Скупштини о оснивању нових
предузећа,
-		 утврђује приједлоге одлука Скупштине предузећа
и врши контролу спровођења усвојених одлука и
-		 обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и актима предузећа.
Члан 22.
Надзорни одбор одлучује ако сједници присуствује
већина чланова истог, а одлуке доноси већином гласова
укупног броја чланова.
Члан 23.
Чланови Надзорног одбора могу присуствовати
сједници Скупштине предузећа на позив предсједника
и учествовати у њеном раду у складу са дневним редом,
без права одлучивања.
Члан 24.
Мандат чланова Надзорног одбора је четири године
са правом поновног именовања по истеку мандата.
Скупштина предузећа може опозвати-разријешити
члана Надзорног одбора и прије истека мандата у
слиједећим случајевима:
1. ако својим несавјесним или незаконитим радом
онемогућава нормално функционисање органа
предузећа и самог предузећа,
2. када поднесе оставку на чланство у Надзорном
одбору предузећа,
3. и у другим законом предвиђеним случајевима.
в) УПРАВА
Члан 25.
Управу предузећа чине директор и извршни директор.
Директора предузећа именује Надзорни одбор
предузећа на основу јавног конкурса.
За директора предузећа може бити именовано и
постављено лице које, поред општих услова предвиђених
законом, испуњава и слиједеће услове:
1. има завршену високу стручну спрему са најмање
пет године радног искуства у струци, знање
рада на рачунару и познавање енглеског или
њемачког језика;
2. да је понудило квалитетан план и програм
предузећа за мандатни период.
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За директора предузећа не може бити именовано лице које обавња извршну функцију у политичкој странци. Мандат директора траје четири године.
Оснивач је сагласан да досадашњи вршилац дужности директора Дарио Лазић обавља у континуитету
функцију директора до окончања поступка именовања
директора по јавном конкурсу.
Поред директора у предузећу се именује извршни
директор који заједно са директором чини управу
предузећа, а чији опис послова се уређује посебним актом предузећа.Услови које лице треба да испуњава, поступак избора и опозива извршног директора се врши
на начин предвиђен за именовање директора предузећа.
Члан 26.
Директор је надлежан да:
-		 извјештава Надзорни одбор на његов захтјев,
-		 представља и заступа предузеће у обиму овлаштења
утврђених Законом о јавним предузећима,
-		 спроводи етички кодекс,
-		 врши израду и надгледање реализације планова
пословања,
-		 предлаже и спроводи смјернице о набавци у
складу са важећим прописима,
-		 утврђује приједлог о расподјели добити и
покрићу губитака,
-		 организује и руководи радом предузећа, запош
љава и отпушта запослене у складу са актима
предузећа,
-		 даје приједлоге Надзорном одбору о пословној
сарадњи и повезивању са другим предузећима,
о инвестиционим одлукама и оснивању нових
предузећа у складу са важећим законима,
-		 обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и актима предузећа.
Члан 27.
Директор предузећа је дужан да обустави од
извршења акт предузећа за који сматра да је супротан закону или другом важећем пропису и да о томе обавијести
без одлагања орган који је донио тај акт.

VII ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 28.
Одбор за ревизију предузећа се састоји од три члана
које ће на основу јавног конкурса именовати Скупштина предузећа након провођења конкурсног поступак.
Члан одбора за ревизију не може бити лице које има
финансијски и други интерес у предузећу.
Одбор за ревизију је надлежан да :
-		 иманује вањског ревизора,
-		 именује директора одјељеља за интерну ревизију
на основу јавног конкурса , уколико главни ревизор није извршио именовање у складу са одредбама Закона о јавним предузећима,

-		 разматра годишњу студиу ризика и план ревизије
у којима су приказане појединости и ревизија
која ће се извршити, те осигурава да поједина
питања буду коригована,
-		 разматра студију ризика из предходне одредбе
и план ревизије у споразуму са главним ревизором по питању обраде, нарочито у случају када је
главни ревизор именовао директора одјељења за
интерну ревизију предузећа,
-		 осигура да одјељење за интерну ревизију изврши
свој посао у складу са планом ревизије,
-		 подноси Надзорном одбору сажет извјештај о
својим састанцима,
-		 даје препоруке директору- управи и прати
реализацију истих,
-		 извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији,
-		 извјештава Скупштину предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању
предузећа,
-		 изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели
добити коју усваја Скупштина
-		 подноси извјештај Скупштини најмање једном
годишње и
-		 извјештава о усклађености пословања предузећа
са законом и другим регулаторним захтјевима.

VIII ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И
ДРУГИХ ПОСЛОВА
Члан 29.
Предузеће може у складу са овим Статутом, повје
рити обављање одређених стручних и других послова
из своје надлежности другим правним или физичким
лицима.

IX ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У
ПРЕДУЗЕЋУ
Члан 30.
Пословање предузећа организује се на основама
којима се обезбјеђује јединствено, потпуно, ефикасно
и рационално обављање послова и задатака из његовог
дјелокруга .
Члан 31.
Предузеће је дужно да предузима мјере за унапређење
рада и технолошку модернизацију, за унапређење и
рационализацију унутрашње организације и за стручно
образовање и усавршавање радника.
Члан 32.
Организацијом послова и задатака у предузећу
одређује се:
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1. ефикасно остваривање задатака, рационална организација рада, успјешно руковођење и
остваривање одговорности;
2. груписање послова и задатака у складу са
њиховом природом и начином обављања.
Члан 33.
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста утврђује се унутрашња организација, радна
мјеста, број извршилаца, посебни услови за тад на конкретном радном мјесту и опис послова и радних задатака.

X ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 34.
Пословну тајну чине документи, информације и
други подаци чије би саопштавање неовлаштеном лицу
штетило интересима предузећа.
Скупштина предузећа посебним актом одређује
који се подаци и документи сматрају тајном, уређује
начин поступања са тим документима и мјере њихове
заштите.
Члан 35.
Чланови Скупштине и Надзорног одбора дужни
су да информације из претходног члана везано за рад
предузећа чувају као пословну тајну како за вријеме
трајања мандата, тако и по његовом истеку.

XI ЈАВНОСТ РАДА
Члан 36.
Предузеће обавјештава јавност о свом раду давањем
благовремених информација, издавањем службених
публикација, одржавањем конференција за штампу и
стварањем услова за упознавање јавности са одлукама
и радом органа предузећа и његовим пословањем путем
интернет странице предузећа..
Члан 37.
Податке и обавјештења о раду предузећа даје директор или друго лице кога он овласти.
Члан 38.
Ради благовременог и потпуног информисања о свом
раду, предузеће може да издаје информативно гласило.

XII ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 39.
Општи акти предузећа су: Статут, правилници, пословници, посебна упутства и одлуке којима се на општи начин уређују одређени односи и питања у вези са
радом предузећа.

Члан 40.
Статут је основни општи акт предузећа, са којим
морају бити у складу сви други акти.Одлуку о измјенама
и допунама Статута доноси Скупштина предузећа.
Друга општа акта предузећа усаглашена са овим
Статутом донијет ће се у року од 60 дана од дана
ступања на снагу истог.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Даном доношења овог Статута престаје да важи Статут Јавног предузећа „Дирекције за изградњу и развој
града“Добој, број:05/10 од 09.11.2010. године, Одлука о измјенама и допунама Статута Јавног предузећа
„Дирекције за изградњу и развој града“Добој, број: 232/
11 од 12.05.2011. године и Одлука о допунама Статута
Јавног предузећа „Дирекције за изградњу и развој града“ Добој, број: 1502/11 од 01.11.2011. године.
Члан 42.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 280 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

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 5. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), 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 Добој“ број: 2/13 и
3/14), Скупштина града Добој у функцији Скупштине
предузећа на сједници одржаној дана 16. септембра
2015. године, донијела је

ЕТИЧКИ КОДЕКС
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА ДОБОЈ” д.о.о.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овај етички кодекс ће се примјењивати на:
1. све запослене у Јавном предузећу „Дирекцији за
изградњу и развој града Добој“ д.о.о. (у даљем
тексту: предузеће), укључујући и појединце и
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заступнике које именује предузеће за обављање
појединих послова;
2. све чланове Надзорног одбора и директора
предузећа,
3. оснивача-власника предузећа.

II СУКОБ ИНТЕРЕСА
Повезано лице (лице из члана 3. тачка 1. Закона о
јавним предузећима) је дужно избјегавати стварне или
очигледне сукобе интереса са предузећем у личним или
професионалним односима.
Сукоб интереса се јавља као лични, односно професионални интерес повезаног лица, који онемогућава, може евентуално онемогућити, или се чини да материјално
онемогућава интерес или пословање предузећа или
способност повезаног лица да испуњава своје обавезе
и одговорности.
Повезано лице ће омогућити увид управи и Надзорном одбору или другом надзорном органу у све
трансакције или односе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са предузећем.
Предузећу приликом пословања није дозвољено да
повезаним лицима нуди повољније услове од оних које
нуди другим лицима која нису повезана са предузећем.
У смислу овог става, следећа лица се сматрају повезаним лицима:
1. Чланови уже породице повезаних лица до трећег
степена крвног сродства или тазбине, односно
лица која живе у истом домаћинству са повезаним лицима.
2. Правна и физичка лица која располажу гласачким правима у предузећу.
3. Правна лица у којима је повезано лице, или
чланови уже породице повезаног лица, према
дефиницији у тачки један, члан надзорног одбора
или управе.
Ако било које повезано лице зна или је морало знати
да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама овог члана, то повезано лице је о томе
дужно одмах обавјестити управу и Надзорни одбор и
друге надлежне органе.

III КОРПОРАВТИВНЕ МОГУЋНОСТИ
У испуњавању својих обавеза и одговорности повезано лице би требало да унапређује легитимне интересе
предузећа када се за то укаже прилика.
Сама повезана лица неће за сопствене потребе користити могућности које се открију у испуњавању
њихових обавеза и одговорности према предузећу, односно користити имовину предузећа или информације
или свој положај у својству повезаних лица ради личне
користи.
Ривалитет повезаног лица предузећа у сваком од
предходно наведених случајева којима се наноси финансиска штета предузећу није дозвољен.
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Да ли се неком од претходно наведених радњи
узрокује финансиска штета предузећу, утврдиће управа, односно Надзорни одбор, на основу свих релевантних чињеница и околности, укључујући и случај у којем
се у личне сврхе користе могућности предузећа, без обзира да ли је предузеће претходно одбило да реализује
ту предложену могућност у сопствену корист.

IV СТРУЧНЕ СПОСОБНОСТИ И
САВЈЕСНО ПОСТУПАЊЕ
Повезана лица предузећа дужна су обављати своје
функције, извршавати своје обавезе уз дужну пажњу,
стручно и савјесно.

V ЗАШТИТА И ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
ИМОВИНЕ ПРЕДУЗЕЋА
У испуњавању својих обавеза и одговорности Надзорни одбор и управа ће подстицати на одговорно
коришћење и контролу имовине и ресурса предузећа.
Имовину предузећа, у коју спадају подаци, материјали,
залихе, интелектуална својина, објекти и опрема, софтвери и остала имовина која је или у власништву, под
закупом или се налази у посједу предузећа треба користити искључиво у оправдане пословне сврхе предузећа.

VI ПОВЈЕРЉИВОСТ
Повезана лица ће поштивати повјерљивост података
до којих долазе у испуњавању својих обавеза и одговороности, осим у случајевима у којима објављивање
одобри предузеће или је тако објављивање законски
утврђено. У повјерљиве податке спадају, поред осталог,
сви подаци не јавног карактера који могу бити од користи конкурентима.

VII УСКЛАЂЕНОСТ СА ЗАКОНОМ,
ПРАВИЛИМА И ПРОПИСИМА
У испуњавању својих обавеза и одговорности,
Надзорни одбор и управа дужни су настојати да запослени у предузећу поступају у складу са важећим
законима, правилницима и прописима. Поред тога,
ако било које повезано лице дође до сазнања о било
каквој информацији за коју сматра да представља доказ о кршењу закона, правилника или прописа који
се примјењују на предузеће, онда ће то повезано лице
пријавити ту информацију једном или више сљедећих
лица: предсједнику Скупштине, Надзорног одбора
предузећа или другим надлежним органима.

VIII ПОДСТИЦАЊЕ ПРИЈАВЉИВАЊА
НЕЗАКОНИТОГ ИЛИ НЕЕТИЧКОГ
ПОНАШАЊА
Надзорни одбор и управа дужни су утицати на
предузеће да активно унапређује етичко понашање и
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подстицати запослене на пријављивање доказа о незаконитом или неетичком понашању одговарајућим органима предузећа.

IX КРЕДИТИ ЧЛАНОВИМА УПРАВЕ И
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Предузећу није дозвољено да на непосредан или
посредан начин додјељује или организује додјелу индивидуалних кредита члановима управе и Надзорног
одбора, запосленима, те продужавање или материјална
измјена постојећих кредита додијељених тим лицима.
Управа и Надзорни одбор неће тражити или помагати
у добијању индивидуалних кредита од предузећа у супротности са претходно наведеним.

X РАЗУМИЈЕВАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ У
СКЛАДУ СА ЕТИЧКИМ КОДЕКСОМ
Од повезаних лица очекује се да дјелују у складу са
одредбама овог кодекса. Одговорност је сваког лица да
проучи и да се упозна са овим кодексом, да код правног савјетника предузећа тражи додатно појашњење и
савјет у вези са тумачењем и захтјевима овог кодекса,
као и у вези са сваком ситуацијом која је наизглед у супротности са кодексом.

XI ОДСТУПАЊА И ПРЕДУЗИМАЊА
ДИСЦИПЛИНСКИХ МЈЕРА
Никаква одступања од одредби овог кодекса нити
измјене или допуне овог кодекса нису дозвољени. Свако кршење одредби овог кодекса резултират ће неодложним покретањем дисциплинских мјера и евентуалним смјењивањем.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Даном доношења овог Етичког кодекса Јавног
предузећа „Дирекције за изградњу и развој града Добој“
д.о.о. престаје да важи Етички кодекс Јавног предузећа
„Дирекције за изградњу и развој града“ Добој из 2010.
године.
Овај Етички кодекс Јавног предузећа „Дирекције за
изградњу и развој града Добој“ д.о.о. ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 284 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

Страна 27

На основу члана 33 Статута града Добој („Сл. Гласник
Града Добој“, број 9/12 и 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
дана 16. септембра 2015. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
инвалидско борачку заштиту
1 Именује се Комисија за инвалидскоборачку заштиту у саставу:
-		 НЕНАД ГОЈКОВИЋ
предсједник
-		 ПЕРО ТУБИЋ
члан		
- ЗОРАН БЛАГОЈЕВИЋ
члах
- РАДА ТАНАСИЋ
члан		
- ДЕЈАН КОВАЧЕВИЋ
члан
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 278 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

На основу члана 125.став 2. тачка г Закона о основном
образовању („Службени гласник Републике Српске“ број
74/08) и 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 16. септембра 2015. године д о н о с и

ПРИЈЕДЛОГ
о именовању кандидата за члана
Школског одбора Основне
школе „Свети Сава“ Добој
1 За члана Школског одбора Основне школе
„Свети Сава“ Добој, испред Локалне зајед
нице, на период до истека рока од четири године од дана конституисања, предлаже се:
СЛАЂАН ЈОВИЋ, ( ЈМБ 0307977182687) Мастер
економије, рођен у Тузли, живи у Добоју, запослен у Градској управи.
2. Овај приједлог биће објављивања у „Службеном
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНСКА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01 – 013 - 278 / 15. 		
Добој, 16.09.2015. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Есмин Махмутовић, с.р.

Страна 28

Број 7

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

II АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
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 финансије број 06-403-1- 255/15 од
25.5.2015. градоначелник д о н о с и

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 – 212/2015 од
08.6.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - радови на демонтажи
кровног покривача и постављање
новог на стамбеним објектима
у улици Видовданска бр. 55

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне набавке
- Израда измјене Регулационог плана
„Центар “ Добој – ревизија, блок бр. 4

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – радови на демонтажи кровног покривача и постављање новог на стамбеним објектима у улици Видовданска бр. 55
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 58.200,00 КМ. (словима: педесетосамхи
љадаидвјестоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција
511 200.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Израда измјене Регулационог плана „Центар “ Добој
– ревизија, блок бр. 4
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи до 8.000,00 КМ. (словима: осамхиљадако
нвертибилнихмарака).
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.

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 финансије број 06- 403 - 1- 255/15 од 25.5.2015. 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:06/404-1-361/15.		
Добој, 25.5.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за просторно уређење број 05 – 212/2015 од 08.6.2015. са Одлуком о приступању измјени дијела Регулационог плана
„Центар “ Добој – ревизија, блок бр. 4. Бр. 01-013-110/15
од 05.5.2015.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-398/15.		
Добој, 1.6. 2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Број 7

Страна 29

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

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 05-223/15 од 12.6.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне
набавке - Услуге израде Генералног
пројекта канализационог система
оборинских и употријебљених
вода насеља и индустрије ширег
урбаног подручја града Добој
и Главног пројекта колектора
оборинских вода подручја „Усора“
(II сливно подручје и ПС „Усора“)
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– Услуге израде Генералног пројекта канализационог
система оборинских и употријебљених вода насеља и
индустрије ширег урбаног подручја града Добој и Главног пројекта колектора оборинских вода подручја „Усора“ (ИИ сливно подручје и ПС „Усора“)
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 130.000,00 КМ. (словима: стотридесетхи
љадаконвертибилнихмарака).
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 отвореног поступка, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-413/2015.
Добој, 19.6.2015.			

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 07-3726-525/15 од 09.6.2015. градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступку 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.

Члан 4.

Јавна набавка спровести ће се путем конкуретског
захтјева, а поступак јавне набавке провести ће се 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.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број 05-223/15 од 12.6.2015. са
Пројектним задатком.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено- комуналне послове број 07-37-26-525/15 од
09.6.2015. са предмјером радова.

Страна 30

Број 7

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 7.

Члан 6.

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

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за просторно уређење број 05-226/2015
од 17.6.2015. са пројектном документацијом и
предмјером радова.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-411/15.		
Добој, 19.6.2015.		

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 05-226/2015 од 17.6.2015. 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.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке радова – 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.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи:
- За ЛОТ 1 – 24.904,30 КМ
- За ЛОТ 2 – 63.469,00 КМ
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 отвореног поступка.
Поступак јавне набавке провести ће се 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 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-419/15.		
Добој, 23.6.2015.		

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 борачкоинвалидску заштиту број 08-56-1-436/15 од 17.6.2015.
градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
– услуге израде урбанистичкотехничких услова за легализацију
9 колективних стамбених објеката
у улици Видовданској у Добоју
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– услуге израде урбанистичко-техничких услова за
легализацију 9 колективних стамбених објеката у улици Видовданској у Добоју.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
2.000,00 КМ. (Словима: двијехиљадеконвертибилнихм
арака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за
2015.годину са буџетске позиције 511 000.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту број 08-56-1-436/15 од
17.6.2015.

Број 7

Страна 31

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-421/15.		
Добој, 23.6.2015.		

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 05-230/15 од 17.6.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
– услуге израде урбанистичкотехничких услова за
реконструкцију улице Николе
Тесле у Добоју, дужине 1200 м
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– услуге израде урбанистичко-техничких услова за
реконструкцију улице Николе Тесле у Добоју, дужине
1200 м
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
1.709,40 КМ. (Словима: хиљадуседамстодеветконверти
билнихмарака и 40/100).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за
2015.годину са буџетске позиције 511 100.

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 финансије број
06/403-1-311/15 од 19.6.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
– набавка рачунарске опреме
(Нотебоок ХП 350 15, лаптоп ХП про
боок 450 Г2, ацер пројектор X113Х
ДЛП, платно за пројектор на сталку).
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – набавка рачунарске опреме (Нотебоок ХП 350 15, лаптоп
ХП про боок 450 Г2, ацер пројектор X113Х ДЛП, платно
за пројектор на сталку).
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
3.080,00 КМ. (Словима: трихиљадеиосамдесетконверти
билнихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за
2015.годину са буџетске позиције 511 300.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
финансије број 06/403-1-311/15 од 19.6.2015.

Члан 3.

Члан 5.

Јавна набавка спровести ће се путем Директног споразума.

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

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за просторно уређење број 05/230/15 од 17.6.2015.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-420/15.		
Добој, 23.6.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-422/15.		
Добој, 23.6.2015.		

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),
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а поступајући по захтјеву Одјељења за финансије број
Члан 2.
06/403-1-314/15 од 24.6.2015. градоначелник д о н о с и
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 49.950,00 КМ. (словима: четрдесетдеветх
ОДЛУКУ
иљадаидеветстопедесетконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
о покретању поступка набавке
буџету Града Добоја за 2015. годину буџетска позиција
– набавка клима уређаја
511 100 – издаци за изградњу зграда и објеката.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – набавка клима уређаја (4 ком.).
Члан 2.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем конкурентског
захтјева за доставу понуда, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
5.900,00 КМ. (Словима: петхиљадаконвертибилнихмар
ака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за
2015.годину са буџетске позиције 511 300.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 3.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Јавна набавка спровести ће се путем Директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
финансије број 06/403-1-314/15 од 24.6.2015.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-445/15.		
Добој, 06.7.2015.		

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 изградњу, обнову и развој број 10/3-52/15
од 09.7.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - услуге израде пројектне
документације за 134 стамбене
јединице за расељена лица
у Добоју – насеље Баре.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
услуге израде пројектне документације за 134 стамбене
јединице за расељена лица у Добоју – насеље Баре.

Члан 4.

Члан 5.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
изградњу, обнову и развој број 10/3-52/15 од 09.7.2015
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-462/15.		
Добој, 16.7.2015.		

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
просторно уређење број 05-251/15 од 29.6.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне набавке
- Измјена дијела Регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија
на к.ч. бр. 5726/1 – дио, КО Добој
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Измјена дијела Регулационог плана „Центар“ Добој –
ревизија на к.ч. бр. 5726/1 – дио, КО Добој.
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Члан 2.
Средства за предметну набавку теретиће буџетску
позицију 511 100.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 2.308,00 КМ. (словима: двијехиљадетри
Члан 3.
стоосамконвертибилнихмарака).
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног поСредства за предметну набавку теретиће буџетску
позицију 511 100, а након што инвеститор иста уплати ступка, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
на рачун Града Добој.
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.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
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 просторно уређење број 05-254/15 од 30.6.2015.

Члан 6.

Члан 7.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број 05-251/15 од 29.6.2015. са
Пројектним задатком.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-447/15.		
Добој, 08.7.2015.		

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
просторно уређење број 05-254/15 од 30.6.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне набавке
- Израда измјене Регулационог плана
„Доњи Град“ Добој – ревизија блок 5
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Израда измјене Регулационог плана „Доњи Град“ Добој
– ревизија блок 5.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 4.273,00 КМ. (словима: четирихиљадедв
јестоседамдесеттриконвертибилнемарке).

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-448/15.		
Добој, 08.7.2015.		

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
стамбено – комуналне послове број 07-37-26-603/15 од
30.6.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне набавке
- Одржавање и санација градских
саобраћајница у граду Добоју у 2015.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Одржавање и санација градских саобраћајница у граду
Добоју у 2015.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 128.200,00 КМ. (словима: стодвадесето
самхиљадаидвјестоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција
412 500.
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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.

Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за
2015.годину са буџетске позиције 170 001.
Члан 3.

Члан 4.

Јавна набавка спровести ће се путем Директног споразума.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 4.

Члан 5.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе Града
Добој број 07-37-735/15 од 15.6.2015.

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

Члан 5.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за стамбено-комуналне послове број 07-37-26-603/15 од 30.6.2015.

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

Члан 7.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-449/15.		
Добој, 08.7.2015.		

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 стамбенокомуналне послове Градске управе Града Добој број 0737-735/15 од 15.6.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
услуге израде ревизије техничке
документације и урбанистичкотехничких услова према Главном
пројекту изградње Пумпне станице
канализационог система у МЗ Пољице
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – услуге израде ревизије техничке документације и урбанистичко-техничких услова према Главном пројекту изградње
Пумпне станице канализационог система у МЗ Пољице.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
5.128,21 КМ. (Словима: петхиљадастотинудвадесетосам
конвертибилнихмарака и 21/100).

Број:06/404-1-458/15.		
Добој, 13.7.2015.		

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
просторно уређење број 05-264/15 од 07.7.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне набавке
- Услуге израде измјене Регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Услуге израде измјене Регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 4.273,00 КМ. (словима: четирихиљадедв
јестоседамдесеттриконвертибилнемарке).
Средства за предметну набавку теретиће буџетску
позицију 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, 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 6.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број 05 – 274/15. од 09.7.2015. са
Пројектним задатком.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за просторно уређење број 05-264/15 од 07.7.2015.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-470/15.		
Добој, 22.7.2015.		

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 просторно уређење број 05 – 274/15 од
09.7.2015. градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Услуге израде измјена
дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија блок 7.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Услуге израде измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој - ревизија блок 7.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 4.273,00 КМ. (словима: четирихиљадедвј
естоседамдесеттриконвертибилнемарке).
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 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-472/15.		
Добој, 22.7.2015.		

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
просторно уређење број 05-267/15 од 08.7.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне
набавке - Услуге измјене дијела
Регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија, блок бр. 1
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Услуге измјене дијела Регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија, блок бр. 1.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 2.000,00 КМ. (словима: двијехиљадекон
вертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку теретиће буџетску
позицију 511 100, а након што инвеститор иста уплати
на рачун Града Добој.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем конкурентског
захтјева, 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.
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Члан 6.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број 05-267/15 од 08.7.2015. са
Пројектним задатком.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број 05-284/15 од 15.7.2015. 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:06/404-1-471/15.		
Добој, 22.7.2015.		

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 05-284/15 од 15.7.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне
набавке - Радови на уређењу
градевинског земљишта до парцеле
к.ч. бр.2982/7 К.О. Добој – радови
на водоводном прикључку
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– Радови на уређењу грађевинског земљиштаq до парцеле к.ч. бр.2982/7 К.О. Добој – радови на водоводном
прикључку.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 6.410,00 КМ. (словима: шестхиљадачет
ристодесетконвертибилнихмарака).
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 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.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-473/15.		
Добој, 22.7.2015.		

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 05-283/15 од 14.7.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- Радови на уређењу грађевинског
земљишта до парцеле к.ч. бр.7603
К.О. Добој – водовод и канализација.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Радови на уређењу грађевинског земљишта до парцеле
к.ч. бр.7603 К.О. Добој – водовод и канализација.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 14.116,00 КМ. (словима: четрнаестхиљад
астотинушеснаестконвертибилнихмарака).
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 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.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Број 7
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Члан 6.

Члан 7.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број 05-283/15 од 14.7.2015. 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
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-476/15.		
Добој, 27.7.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став 2, 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 04/30-1-471/15 од
07.7.2015. градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- Извођење радова на санацији
и одржавању локалних путева у
2015/16. на подручју града Добој.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Извођење радова на санацији и одржавању локалних
путева у 2015/16. на подручју града Добој.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 500.000,00 КМ. (словима: петстотинахи
љадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету града Добоја , буџетска позиција – 412500.
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.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-478/15.		
Добој, 27.7.2015.		

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
изградњу, обнову и развој број: 10/3-59/15. од 16.7.2015.
Градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Извођење радова
на изградњи канализације у
МЗ Миљковац л= 1019,70м
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на изградњи канализације у МЗ Миљковац л=
1019,70м. Радови се изводе према пројекту доо „Енерготехника“ Добој, број 084-09/08 ЕА, на дионици од Чвора 11 до Чвора 3.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 85 187,95 КМ. Средства у износу од 100 000 КМ 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 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 привреду и друштвене дјелатности број 04/30-1-471/15 од
07.07.2015. са предмјером радова.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
изградњу, обнову и развој број: 10/3-59/15. од 16.7.2015
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
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

Број:06/404-1-479/15.		
Добој, 27.7.2015.		

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 05-286/15 од 15.7.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Услуге израде измјене
и допуне дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Услуге израде измјене и допуне дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 4.273,00 КМ. (словима: четирихиљадедв
јестоседамдесеттриконвертибилнемарке).
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 отвореног поступка, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.

Број:06/404-1-483/15.		
Добој, 30.7.2015.		

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 финансије број
06/403-1-382/15 од 29.7.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
– набавка и уградња опреме за
функционисање видео надзора на
градским раскрсницама у Добоју.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – набавка и уградња опреме за функционисање видео надзора на градским раскрсницама у Добоју.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
6.000,00 КМ. (Словима: шестхиљадаконвертибилнихм
арака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за
2015.годину са буџетске позиције 511 300.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног споразума.
Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
финансије број 06/403-1-382/15 од 29.7.2015.

Члан 5.

Члан 5.

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 број 05-286/15 од 15.7.2015. са
Пројектним задатком.

Број:06/404-1-481/15.		
Добој, 30.7.2015.		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.
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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 просторно уређење број 05 – 265/15 од
07.7.2015. градоначелник доноси

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 стамбено-комуналне послове Градске управе Града Добој број
07-37-24-701/15 од 23.7.2015. градоначелник доноси:

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Услуге израде измјена
дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија блок 6.

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне
набавке - набавка и уградња
аутоматског омекшивача и
рефлектора за санацију фонтане
у градском парку у Добоју

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Услуге израде измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој - ревизија блок 6.
Члан 2.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
набавка и уградња аутоматског омекшивача и рефлектора за санацију фонтане у градском парку у Добоју.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 4.273,00 КМ. (словима: двијехиљадекон
вертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција
511 100.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 4.950,00 КМ. (словима: четирихиљадеде
ветстопедесетконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку теретиће буџетску
позицију 412 200.

Члан 3.

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 спровести ће се путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

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 – 265/15. од 07.7.2015. са
Пројектним задатком.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-482/15.		
Добој, 30.7.2015.		

Члан 4.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе Града
Добој број 07-37-24-701/15 од 23.7.2015.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-516/15.		
Добој, 14.8.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Страна 40

Број 7

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

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 – 306/2015 од
06.8.2015. градоначелник д о н о с и

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 финансије број 06/403-1-423/15 од 17.8.2015.
градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне
набавке - Израда измјене дијела
Регулационог плана „Центар “
Добој – ревизија, блок бр. 4

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне набавке
- набавка новог путничког возила за
потребе Градске управе Града Добој

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– набавка новог путничког возила за потребе Градске
управе Града Добој.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Израда измјене дијела Регулационог плана „Центар “
Добој – ревизија, блок бр. 4
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 8.000,00 КМ. (словима: осамхиљадаконв
ертибилнихмарака).
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.
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 – 306/2015 од 06.8.2015. са
Одлуком о приступању измјени дијела Регулационог
плана „Центар “ Добој – ревизија, блок бр. 4. Бр. 01-013110/15 од 05.5.2015.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-514/15.		
Добој, 14.8.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Члан 1.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 49.500,00 КМ. (словима: четрдесетдеве
тхиљадаипетстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција
511 300.
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 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
финансије број 06/403-1-423/15 од 17.8.2015.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-526/15.		
Добој, 20.8.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Број 7

Страна 41

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

На основу члана 14. став (1). члана 18. став (1), члана
23. став (1). тачка б). члана 28. став (1) Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“,
број 39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за цивилну заштиту Градске управе Града Добој број: 16/8186/15 од 20.8.2015. године, Градоначелник је донио:

ОДЛУКУ
о покретању поступка
набавке - услуге деминирања –
техничко извиђање земљишта
на подручју града Добој путем
преговарачког поступка без
објаве обавјештења о набавци
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга - деминирања – техничко извиђање земљишта на
подручју града Добој, путем преговарачког поступка
без објаве обавјештења о набавци.
Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а)
износи 2.981,67 КМ (словима: двијехиљадедеветстооса
мдесетједнаконвертибилнамарка и 67/100).
За провођење јавне набавке осигурана су средства из
донације од стране Владе Јапана.
Јавна набавка ће се провести путем преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци.
Поступак јавне набавке провешће се у складу са Законом о јавним набавкама.
Евиденциони број јавне набавке је 104/15.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-529/15.		
Добој, 25.8.2015.

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 финансије број .06/403 – 1-446/15. од
01.9.2015. градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне
набавке - Извођење радова на
пословном простору број 1 у улици
Немањна бб, на к.ч.5663 Добој.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Извођење радова на пословном простору број 1 у улици
Немањина бб, на к.ч. 5663 Добој.
Члан 2.

Тендерски документ сачиниће Одсјек за јавне набавке
у року од три дана, рачунајући од доношења ове одлуке.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 26.300,00 КМ. (словима: двадесетше
стхиљадатристоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција
511 200.

Члан 3.

Члан 3.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена

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

Члан 2.

Члан 4.
Отварање и оцјену понуда провешће комисија за
јавне набавке, у саставу од три члана, сљедеће квалификационе структуре:
Мирослав Кршић, дипл. ек – предсједник,
Есмин Махмутовић, дипл. крим., члан,
Нада Катанић, дипл.инж.грађ. – члан,
Јасна Лукић, дипл. ек. – секретар комисије.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 5.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за цивилну заштиту Градске управе Града Добој број: 16/8186/15 од 20.8.2015. године.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
финансије број : 06/403 -1-446/15 од 01.9.2015. са
предмјером радова.
				
		

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.

Страна 42

Број 7

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-599/15.		
Добој, 08.9.2015.

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 финансије број
06/403-1- 471/15./15 од 10.9.2015. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
– набавка једног лаптопа за
потребе градске управе
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – набавка једног лаптопа за потребе градске управе.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
5.000,00 КМ. (Словима: петхиљадаконвертибилнихмар
ака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за
2015.годину са буџетске позиције 511 300.

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 просторно уређење број 05 – 345/15 од
11.9.2015. градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Радови на измијештању
инфраструктурних водова
на к.ч. 5520/3. К.О. Добој.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Радови на измијештању инфаструктурних водова на к.ч.
5520/3. К.О. Добој:
		 Лот 1 – Радови на вреловоду
		 Лот 2 – Радови на водоводу и канализацији
		 Лот 3 – Радови на телекомуникацијама
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи:
		 Лот 1 - 31.500,00 КМ (тридесетједнахиљадапетст
оконвертибилнихмарака)
		 Лот 2 - 7.000,00 КМ (седамхиљадаконвертибилн
ихмарака)
		 Лот.3 - 7.200,00 КМ (седамхиљададвјестоконвер
тибилнихмарака)
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 3.

Члан 4.

Јавна набавка спровести ће се путем Директног споразума.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 4.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
финансије број 06/403-1-471/15 од 10.9.2015.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-565/15.		
Добој, 11.9.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Члан 5.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број 05 – 345/15. од 11.9.2015. 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:06/404-1-568/15.		
Добој, 16.9.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Број 7

Страна 43

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

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 финансије број .06/403 – 1-447/15. од
01.9.2015. градоначелник доноси

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 цивилну заштиту број 16/81-94/15 од
10.9.2015. градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступку јавне набавке
- Одржавање, реконструкција и
адаптација објекта у улици Краља
Александра бб, к.ч. 4815/2, Добој

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Набавка спасилачког
чамца са комплетном опремом

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Набавка спасилачког чамца са комплетном опремом.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Одржавање, реконструкција и адаптација објекта у улици Краља Александра бб, к.ч. 4815/2, Добој
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 5.600,00 КМ. (словима: петхиљадашестс
тотинаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција
511 200.
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 1.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи: 20.000,00 КМ (двадесетхиљада
конвертибилних марака)
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2015. годину– буџетска позиција
511 300.
Члан 3.
Јавна набавка ће се провести путем конкурентског
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 4.
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
финансије број : 06/403 -1-447/15 од 01.9.2015. 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:06/404-1-555/15.		
Добој, 07.9.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за цивилну заштиту број 16/81-94/15. од 10.9.2015. са техничким карактеристикама.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-578/15.		
Добој, 21.9.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Страна 44

СЛУЖБЕНИ
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
Територијалне ватрогасне јединице Добој, број: 22/15
од 03.06.2015. Градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке – Услуге израде измјене и
допуне Плана заштите од пожара
за територију града Добој
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке - Услуге израде измјена и допуна Плана заштите од пожара
за територију града Добој.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 20.000,00 КМ (словима: двадесетхиљад
аконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2015. годину – буџетска позиција
412 700.
Члан 3.
Јавна набавка спровешће се путем конкурентског
захтјева, а поступак јавне набавке провешће се 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 Територијалне
ватрогасне јединице Добој, број 22/15 од 03.06.2015. са
Спецификацијом услуга.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:06/404-1-414/15 		
Добој, 19.06.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Број 7
ГЛ АС Н И К
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник“, број: 101/04, 42/05, 118/06, и 98/13) и
члана 56. Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“, број 9/12, 3/14, и 12/14), Градоначелник доноси

Измјене и допуне Правилника
о коришћењу и одржавању
службених возила
Члан 1.
У Правилнику о коришћењу и одржавању службених возила („Службени гласник Града Добој“, број 9/13),
у члану 45. након става 1. додаје се став 2. који гласи:
„У случају настанка квара на приватном возилу које
је кориштено у службене сврхе, власник возила стиче
право надокнаде трошкова поправке возила, у висини
стварно насталих трошкова поправке, што се потврђује
рачуном одговарајућег сервисера возила.“
Члан 2.
Остали чланови Правилника остају непромијењени.
Члан 3.
Измјене и допуне Правилника ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-022-106/15 		
Добој, 02.02.2015. 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, 20/07) и члана 56. и 70. Статута града
Добој („Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14
и 12/14) Градоначелник града Добој доноси:

РЈЕШЕЊЕ
О именовању чланова Комисије
за верификацију корисника
Члан 1.
За чланове Комисије за верификацију корисника испред Града Добоја именује се:
1. Прешић Нина, дипл. инж. Арх.
2. Драган Павлић, дипл. грађ. Инжењер
Члан 2.
Задатак чланова Комисије је да учествују у раду
заједно са члановима Комисије коју именује УНДП и
УСАИД у верификацији корисника Програма изградње
монтажних објеката за трајно стамбено збрињавање
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породица чији су објекти претрпјели тоталну штету
На основу члана 43 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
усљед клизишта или поплава.
Чланови Комисије испред града Добоја ће учествова- 42/05,118/05, 20/07 и 98/13) и члана 56. и 70. Статута
ти и у другим активностима неопходним за реализацију града Добој („Службени гласник града Добој“ број 9/12,
3/14. и 12/14 ) Градоначеник града Добој доноси:
овог Пројекта.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће
објављено у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-022-106/15 		
Добој, 02.02.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 43 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 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), Градоначелник
Града Добој доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за тхе.
пријем – примопредају изведених
радова у пројектима ЗПОД13/02/
Добој/061 И ЗПОД14/02/Добој/037
Члан 1
Именује се Комисија за примопредају изведених
радова у пројектима ЗПОД13/02/Добој/061- Изградња
пјешачких стаза у МЗ Грапска И ЗПОД14/02/Добој/037Замјена столарије у Основној школи Руданка у саставу
1) Бишчић Адмир, предсједник,
2) Бркић Милена, члан
3) Далиборка Которић, члан
Члан 2
Задатак Комисије је да изврши примопредају радова на предметним пројектима у присуству представника извођача радова, надзора и мониторинг тима из РЦ
МЉПИ Тиула И отоме сачини писмени записник.
Члан 3
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а бити
ће објављено у “Службеном гласнику Града Добој”

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-022-1368/15 		
Добој, 24.08.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије
за верификацију корисника
Члан 1.
За чланове Комисије за верификацију корисника
Програма изградње монтажних објеката именује се:
1. Златко Селимовић, члан Комисије испред УНДП
2. Ведран Бећировић, испред УНДП
3. Елвира Цхалленгер, испред УСАИД
4. Прешић Нина, дип. инг арх. испред Града Добоја
Члан 2.
Задатак чланова Комисије је да изврше верификацију
корисника Програма изградње монтажних објеката за
трајно стамбено збрињавање породица чији су објекти
претрпјели тоталну штету усљед клизишта или поплава.
Чланови Комисије ће учествовати и у другим активностима неопходним за реализацију овог Пројекта.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће
објављено у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-022-1378/15 		
Добој, 27.08.2015. године

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.), 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 сис
тематизацији радних мјеста Градске управе („Службе-
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Начин попуне:
ни гласник града Добој“, број: 1/15 , 4/15 и 6/15) у даљем
Објављивањем јавног конкурса.
тексту: Правилник, извршене су измјене и допуне и то у
Број извршилаца:
Поглављу II распореда послова и задатака гдје се каже:
Један /1/
У члану 3. Правилника- Одјељење за општу управу града Добој, тачка 1.2.10 –послови матичара-матична
1.2.16. Послови матичара - књиге држављана
књига вјенчаних и матична књига држављана – брише се
Опис послова радног мјеста:
У члану 3. Правилника- Одјељење за општу упра- врши све послове уписа и промјена уписа у књи
ву града Добој , иза тачке 1.2.14. додаје се нове тачке
зи држављана са годишњим закључивањем тих
1.2.15. и 1.2.16. тако да гласе :
књига,
врши
накнадне уписе и прибиљешке чињеница у
„1.2.15. Послови матичара - матичне књиге
књизи
држављана и
вјенчаних
доставља
извјештаје другим органима ради наОпис послова радног мјеста :
кнадних
уписа
чињеница у матичне књиге и дру-		 врши послове пријема, провјере и припреме
ге
евиденције,
документације за вјенчање грађана,
- сачињава извјештаје и обавјештења надлежним
-		 врши све претходне радње за најаву вјенчања
органима о уписаним чињеницама,
и обавља чин вјенчања, након чега уписује
издаје
увјерења о држављанству и врши овјеру
чињеницу вјенчања у матичну књигу вјенчаних
чињенице
држављанства по захтјеву грађана,
сa годишњим закључивањем књига,
води
евиденцију
издатих увјерења,
-		 сачињава обавјештења и извјештаје надлежним
врши
обраду
података
и уноси податке у рачунар,
органима, као и статистичке податке о извршеучествује
у
изради
другог
примјерка (дупликата)
ним уписима,
књиге
држављана,
-		 проводи прибиљешке по пресудама, рјешењима
- 		 припрема и доставља све податке одређене законом
и обавјештењима,
и другим прописима везане за бирачке спискове,
-		 припрема и доставља све податке одређене зако- припрема извјештаје и информације о свом раду,
ном и другим прописима везане за бирачке спи- помаже у раду осталим матичарима и у случају
скове,
одсутности или спријечености исте замјењује у
-		 учествује у изради другог примјерка (дупликата)
свим пословима матичара,
матичне књиге вјенчаних,
- учествује у поступку пријема и отпуста из
-		 издаје изводе и увјерења из матичне књиге
држављанства,
вјенчаних и води евиденцију издатих извода и
- обавља и друге послове које му повјери шеф
увјерења,
Одсјек и начелник,
-		 врши обраду података и уноси податке у рачунар,
- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелни-		 помаже у раду осталим матичарима и у случају
ку Одјељења.
одсутности или спријечености исте замјењује у
Категорија службеника:
свим пословима матичара,
Седма категорија
-		 врши накнадне уписе и прибиљешке чињеница
Службено звање:
у матичним књигама вјенчаних и доставља
Стручни сарадник-трећег звања
извјештаје другим органима ради накнадних упиПосебни услови за обављање:
са чињеница у матичне књиге и друге евиденције,
Средња стручна спрема, IVстепен стручне спре-		 обавља и друге послове које му повјери шеф ме, завршена средња школа управног, економског
Одсјека и начелник из дјелокруга његовог рада,
смјера, гимназија или друга средња школа друштве-		 за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелни- ног смјера, најмање шест мјесеци радног искуства на
ку Одјељења.
истим или сличним пословима и задацима , положен
Категорија службеника :
стручни испит односно лице које је у другима органиседма категорија
ма и организацијама радило, а нема положен стручни
Службено звање:
испит, може се примити на рад ако се обавеже да поСтручни сарадник-трећег звања
ложи стручни испит у року од шест мјесеци од дана
Посебни услови за обављање:
запослења, познавање рада на рачунару.
Средња стручна спрема, IV степен стручне спреНачин попуне:
ме, управног или економског смјера, гимназија или
Објављивањем јавног конкурса.
друга средња школа друштвеног смјера, најмање шест
Број извршилаца:
мјесеци радног искуства на истим или сличним послоЈедан /1/“
вима и задацима, положен стручни испит односно лице
Члан 2.
које је у другима органима и организацијама радило, а
нема положен стручни испит ,може се примити на рад
У члану 15. Правилника- тачке 13. Стручна служба
ако се обавеже да положи стручни испит у року од шест Скупштине града Добој , иза тачке 13.5 додаје се нова
мјесеци од дана запослења, познавање рада на рачунару. тачка 13.6. која гласи :
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„13.6. Возач
прописима и општим актима, те сугерише надлежним органима покретање иницијатива за
Опис послова радног мјеста:
њихову измјену,
-- 	 управља службеним возилом по издатом налогу,
-		 израђује комплексне и примарне анализе,
-- 	 врши редовно одржавање и контролу употребне
извјештаје и друге стручне материјале на основу
и техничке исправности возила,
одговарајучих података, као и обраду података за
-- 	врши мање оправке на возилу,
израду комплексних анализа,
-- 	 води прописане евиденције о кориштењу возила,
-		
учестује
у изради програма рада и извјештаја о
-- 	 израђује мјесечне извјештаје о кориштењу возраду
Градоначелник,
ила, а који се односе на утрошак горива и број
-		 обавља и друге послове и задатке које му повјери
пређених километара,
Градоначелник из дјелокруга његовог рада,
-- 	 са механичарима утврђује кварове на возилу и пред-		
за
свој рад одговоран је Градоначелнику
узима мјере на њиховом благовремено отклањању,
Категорија
службеника:
одвози возила на редовне и ванредне сервисе,
трећа
категорија
-- 	 по потреби врши тестирање утрошка горива и
Службено звање:
мазива,
Стручни савјетник-трећег звања
-- 	 обавља и друге послове које му одреди претпо
Посебни услови за обављање:
стављени.а који су из дјелокруга његовог рада,
Висока школска спрема, VII/1 степен стручне спре-- 	 за свој рад одговоран је секретару
ме или завршен први циклус школовања са оставрених
Службено звање:
240 ЕЦСТ бодова, завршен Факултет политичких наРадник распоређен на техничке послове
ука и стечено звање дипл.политолог, најмање 3 годиПосебни услови за обављање:
не радног искуства на истим или сличним пословима,
Средња стручна спрема, саобраћајног смјера или
положен стручни испит односно лице које је у другидруга средња школа техничког или друштвеног смјера,
ма органима и организацијама радило, а нема положен
положен возачки испит «Б» категорије и најмање шест стручни испит ,може се примити на рад ако се обавеже
мјесеци радног искуства на истим или сличним посло- да положи стручни испит у року од шест мјесеци од давима и задацима.
на запослења,познавање рада на рачунару.
Начин попуне:
Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса.
Објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца:
Број извршилаца:
Један /1/”
Један (1).
Члан 3.
У члану 17. Правилника- тачке 15. Кабинету градоначелника града Добој, иза тачке 15.1.13 додаје се нове
тачке 15.1.14. и 15.1.15 .која гласи :
„ 15.1.14 . Стручни савјетник за политичка питања
Опис послова радног мјеста :
-		 учествује у изради информација за Министра
управе и локалне самоуправе до 31. марта текуће
године о звршавању градске политике за претходну годину, о одлукама Скупштине града, о
обустављању од извршења одлука Скупштине
града о донесеним одлукама из надлежности
Скупштине града , о извршавању закона, других
прописа и међународних уговора,
-		 прати сарадњу града са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама,
учестује у изради нацрта и приједлога Статута,
пословиника о раду, других прописа и општиих
аката Скупштине града и Градоначелника
-		 обавља послове организације и унапређења рада
градске управе и надзор над спровођењем закона
и других прописа у области градске управе из
надлежности Градоначелника ,
-		 прати стање у областима из надлежности Градоначелника, проучава дејства и посљедице системских рјешења утврђених законом, другим

15.1.15. Стручни савјетник за стратешко
планирање и буџет
Опис послова радног мјеста:
-		 учествује у стратешком планирању буџета
узимајући у обзир економске предпоставке и
процјену буџета за текућу фискалну годину
у координацији са начелником Одјељења за
финансије као и са надлежним представницима
буџетских корисника;
-		 даје стручно мишљење о приједлозима и нацртима одлука
- учествује у изради нацрта и приједлога буџета,
нацрта и приједлога ребаланса буџета и изради
процедура за доношење буџета;
-		 даје стручно мишљење на процјену буџетских
средстава и издатака за наредну фискалну годину,
-		 учествује извјештај о извршењу буџета;
-		 учествује у припреми јавних расправа за
доношење буџета;
-		 прати реализацију буџета и о томе обавјештава
Градоначелника;
-		 ради на изради процедура које су везане за
планирање јавних прихода;
-		 учествује у праћењу прихода и расхода јавне
потрошње и предлагање мјера за рјешавање проблема везаних за јавну потрошњу;
-		 прати извршења буџета по носиоцима и корисницима средстава;
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-		 за свој рад одговаран је Градоначелнику
Категорија службеника:
трећа категорија
Службено звање:
стручни савјетник –трећег звања
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема, VII/1степен стручне спреме
или завршен први циклус са најмање остварених 240
ЕЦСТ бодова, завршен факултет економског смјера,
најмање три године радног искуства на истим или сличним пословима и 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 на рачунару.

Начин попуне:
Објављивање јавног огласа.
Број извршилаца:
Један /1/“
Члан 4 .
Овај Правилник ступа на снагу осмог (8) дана од
дана објављивања, а биће објављен у „ Службеном гласник града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-022-1- 1417/15 		
Добој, 07.09.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

III АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
Након сравњавања са изворним текстом утврђено
је да у Одлуци о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Добој, блок 7., број: 01-013-233/15
од 18.06.2015. године и Одлуци о именовању Савјета
за праћење израде измјене дијела регулационог плана
„Центар“Добој – ревизија, блок 7. („Службени гласник
општине Добој“ број: 6/15) учињена техничка грешка,
па на основу члана 182. Пословника Скупштине града
Добој („Службени гласник града Добој“ број: 2/13), Секретар Скупштине града Добој, одобрава

ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ
у Одлуци о усвајању измјенe
дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 7.
и Одлуке о именовањењу Савјета
за праћење израде измјене дијела
регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија, блок 7.
У Одлуци о усвајању измјенe дијела регулационог
плана „Центар“ Добој, блок 7. број: 01-013-233/15 од
18.06.2015. године („Службени гласник града Добој“
број: 6/15) и Одлуке о именовањењу Савјета за праћење
израде измјене дијела регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија, блок 7.број: 01-13-234/15 од 18.06.2015.
године, у цијелом тексту умјесто „блок 7“ треба да стоји
„блок 8“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-302/15		
Добој:16.09.2015.године
			

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

Након сравнања са изворним текстом, утврђено је
да је у Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста Градске управе града Добој број: 02-0221-738/15 од дана 19.05.2015. године („Службени гласник
града Добој“ број: 6/15) Приликом штампања „Службеног
гласника града Добој“ број: 6/15, учињене су штампарске
грешке, па на основу члана 182. Став 2. Пословника Скупштине града Добој („Службени гласник града Добој“
број: 2/13), в.д. секретар Скупштине града Добој одобрава

ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ
У Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији
радних мјеста Градске управе града
Добој број: 02-022-1-738/15 од дана
19.05.2015. године објављеном у
„Службеном гласнику града Добој“
број: 6/15, треба да стоји на:
1. Страни 19, у члану 1. ријечи „иза тачке 1.1. додаје
се нова тачка“ бришу се
2. Страни 21, у члану 8. умјесто ријечи „у члану 12.
Стручна служба Скупштине града Добој иза тачке 12.1. додаје се нова тачка 12.1.1.“ треба да стоји
„у члану 15. Стручна служба Скупштине града
Добој иза тачке 13.1. додаје се нова тачка 13.1.1.
3. Страни 22, у члану 9. умјесто ријечи „у члану 12“
треба да стоји „у члану 13. тачке 11.1.3.“

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-303/15		
Добој: 21.09.2015. године
			

В.Д. СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миленко Иванчевић,
дипл. правник, с.р.
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IV ОГЛАСИ - АКТИ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА
На основу Члана 21 Статута Туристичке организације
града Добој, предсједник Привременог управног одбора Туристичке организације града Добој доноси:

Одлука
Члан 1.
О покретању и спровођењу поступка Јавне набавке
за реализацију пословних активности уређења добојске
Тврђаве-фаза 2.
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: 104 /15			
Датум:13.07.2015.
				

Предсједник
Привременог УО ТОД-а:
Ален Петковић
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