
На основу члана 39. и 82. став 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 35. 
Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 01/17) и члана 75. и 128. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 01/17), 
Скупштина Града Добој,  на сједници одржаној 
дана 18. октобра 2018. године, доноси 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава 

Члан 1.

Одобрава се ангажовање  новчаних сред-
става, на име помоћи ГАВРИЋ ДРАГИЦИ из 
Добоја, мајци тешко обољеле Гаврић Гордане, 
за измирење дуга према „Градска топлана“ ад 
Добој у износу од 5.005,82 КМ, ЗП „Електро 
Добој“ ад Добој у износу од 17.173,21 КМ  и 
„Фонду становања Републике Српске“ ад Бања 
Лука по правоснажности пресуде са „Фондом 
становања Републике Српске“ ад Бања Лука.

Члан 2. 

Реализација ове одлуке извршиће се прено-
сом средстава на рачун „Градска топлана“ ад 
Добој и ЗП „Електро Добој“ ад Добој и „Фонду 
становања Републике Српске“ ад Бања Лука.  

Члан 3.

Пренос средстава из члана 2 ове Одлуке из-
вршиће Одјељење за финансије.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осам дана  од 
дана објављивања  у „Службеном гласнику 
Града  Добој“ .

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-320/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

БРОЈ 6 19.  ОКТОБАР 2018. Г.

Годишња претплата 100 КМ
Цијена једног примјерка 10 КМ
Жиро рачун КМ 5620050000157390
НЛБ Развојна банка
Врста прихода 729124
Буџетска организација 9999999

АКТИ СКУПШТИНЕ
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На основу члана 47. Закона о уређењу прос-

тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13,106/15 и 3/16), члана 39. За-
кона о локалној самоуправи („Службени глас-
ник Републике Српске“ бр. 97/16) и члана 35. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“ бр. 1/17), Скупштина Града Добој, 
на сједници одржаној  18. октобра 2018. годи-
не, донијела је

О Д Л У К У 
о утврђивању нацрта измјене 
дијела  регулационог плана 

„Средњошколски центар – Усора “  
Добој 

                                             

Члан 1.

Утврђује се нацрт измјене дијела регула-
ционог плана „Средњошколски центар - Усо-
ра“ Добој  (у даљем тексту: нацрт Плана).

Члан 2.

Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни 
увид од 25. 10. 2018  –  25. 11. 2018. године.   

Члан 3.

Нацрт Плана биће изложен у просторија-
ма Одјељења за просторно уређење и носио-
ца 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 достави-
ти писмено. 

Члан 4.

О мјесту, времену и начину излагања нацр-
та Плана биће обавијештена јавност на начин 
прописан чланом  47. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“  бр. 40/13, 106/15 и 3/16).

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-321/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени Гласник Републике 
Српске“ број: 97/16), члана 35. Статута града 
Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 
1/17), члана 128. Пословника  Скупштине гра-
да Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17) и Одлуке о поступку, условима и на-
чину давања у закуп и привремено коришћење 
земљишта, јавних површина, пословних прос-
тора и гаража („Службени гласник општине 
Добој“ број: 6/08, 2/10 и 7/10), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној дана 18. ок-
тобра  2018. године, донијела је

О Д Л У К У 
о додјели пословних просторија  

у закуп

Члан 1.

Додјељују се у закуп пословне просторије 
„Миос“ д.о.о. за производњу инжењеринг и ус-
луге Модрича, приземље површине 237,78 м²  
и први спрат површине 319,55 м², на локацији 
бившег Дома културе Кожухе (некадашњег 
производног погона „Ниски напон“ Добој у 
Кожухама), који се налази у власништву Града 
Добој у КО Кожухе, укупне површине 557,33 
м², за потребе отварања производног погона.

Члан 2 .

За додјељене пословне просторије закупац 
ће плаћати закупнину у мјесечном износу од  
0,10 КМ/м2 почев од дана закључивања Угово-
ра о закупу предметних пословних просторија.
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Члан 3.

Утврђени износ закупнине за пословне 
просторије  из члана 1. ове Одлуке увећава се 
за износ пореза на додану вриједност, те за из-
нос комуналне накнаде и осталих обавеза које 
проистичу из важећих законских прописа.

Члан 4.

Овлашћује се градоначелник Града Добој да 
у складу са одредбама ове Одлуке са закупцем 
потпише Уговор о закупу којем ће закупнина 
бити утврђена у складу са чланом 2. ове Од-
луке.

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-322/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16), члана 35. Статута Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 
1/17) и члана 128. Пословника  Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој, на сјед-
ници одржаној дана 18. октобра 2018. године, 
донијела је

О Д Л У К У 
о уступању скеле на ријеци Босни на 
релацији Подновље – Копривна на 

привремено кориштење

Члан 1.

Овом одлуком уступа се на привремено ко-
риштење скела на ријеци Босни на релацији 
Подновње – Копривна фирми „МАКО“ д.о.о. 
Добој на период од десет година, уз могућност 
продужења истог.

Члан 2.

На основу ове одлуке овлашћује се „МАКО“ 
д.о.о. Добој да може да управља и одржава на-
ведену скелу уз прописано радно вријеме, као 
и да врши наплату промета на скели у складу 
са законом.

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-323/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16), члана 25. Закона о екс-
пропријацији РС („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 112/06, 37/07, 66/08, 
110/08 и 106/10), Одлуке о утврђивању општег 
интереса Владе Републике Српске број: 04/1-
012-2-2123/17 од 31.08.2017. године, члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број: 1/17) и Процјене садашње 
тржишне вриједности земљишних парцела 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Мехмедагић Сејада из Добој број: ГД/7/17 од 
04.08.2017. године Скупштина Града Добој, на 
сједници одржаној дана 18. октобра 2018. го-
дине. доноси

О Д Л У К У  
о куповини неизграђеног градског 

грађевинског земљишта у КО Добој  

Члан 1.

Под условом и на начин регулисан овом 
одлуком провешће се куповина неизграђеног 
градског грађевинског земљишта у својини 
„Статор ГС“ д.о.о. Велика Буковица означеног 
као к.ч. број: 6693/1 Дугуља њива 3. класе повр-
шине 1625 м2, уписана у ПЛ број 6580 КО До-
бој (новог премјера), а што по старом премјеру 
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одговара к.ч. број: 355/3 Дугуља њива 3 класе 
површине 1625 м2, уписана у ЗК улошку број 
4278 КО СП Добој; к.ч. број: 6693/2 Дугуља 
њива 3. класе површине 598 м2, уписана у ПЛ 
број 6580 КО Добој (новог премјера), а што по 
старом премјеру одговара к.ч. број: 355/2 Ду-
гуља њива 3 класе површине 598 м2, уписана 
у ЗК улошку број 4278 КО СП Добој; к.ч. број: 
6693/3 Дугуља њива 3. класе површине 4087 
м2, уписана у ПЛ број 6580 КО Добој (новог 
премјера), а што по старом премјеру одговара 
к.ч. број: 355/1 Дугуља њива 3 класе површине 
4087 м2, уписана у ЗК улошку број 4278 КО 
СП Добој и к.ч. број: 6693/4 Дугуља њива 3. 
класе површине 2049 м2, уписана у ПЛ број 
6580 КО Добој (новог премјера), а што по ста-
ром премјеру одговара к.ч. број: 355/4 Дугуља 
њива 3 класе површине 2049 м2, уписана у ЗК 
улошку број 4278 КО СП Добој, све укупне 
површине 8359 м2.

Члан 2.

Куповна цјена земљишта из члана 1. ове од-
луке износи 554.703,24 КМ за укупну површи-
ну од 8359 м2, односно 66,36 КМ/м2 по про-
цјени вриједности непокретности  вјештака 
грађевинско-архитектонске струке Мехмеда-
гић Сејада из Добоја и иста ће се финансирати 
из кредитних средстава.

Члан 3.

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја 
да на основу ове Одлуке, а након добијања са-
гласности од стране Правобранилаштва РС, 
Сједиште замјеника Добој може закључити 
купопродајни уговор са „Статор ГС“ д.о.о. Ве-
лика Буковица.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана доношења, а биће објављена у „Службе-
ном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-324/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Српске “, број 97/16), члана 35. Статута Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“ број 
1/17), члана 128. став 1. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Град До-
бој, на сједници одржаној дана 18. октобра   
2018. године, доноси  

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за избор и 
именовање директора и чланова  

управних и надзорних одбора јавних 
установа и предузећа чији је  оснивач 

Скупштина Града Добој 

Члан 1.

Овом одлуком именује се Комисије за избор 
и именовање директора и чланова управних и 
надзорних одбора јавних установа и предузећа 
чији је оснивач Скупштина Града Добој, коју 
чине три члана из реда службеника у Градској 
управи Добој и два члана из реда стручних 
лица именованих скупштинском одлуком у 
следећем саставу:

 - Налић Мирела, дипломирани правник 
 - Драган Савић, дипломирани правник 
 - Славица Живковић, дипломирани  

правник 
 - проф. др Никола Гаврић 
 - Огњен Митровић, дипломирани правник

Члан 2.

Задужује се горе наведена Комисија да на 
основу проведеног јавног конкурса и конкур-
сне процедуре сачини приједлог за именовање 
директора и чланова управних и надзорних од-
бора те исти достави Скупштини Града Добој.

Члан 3.

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се 
ван снаге Одлука Скупштине Града број: 01-
013-335/17 од 07. 09. 2017. године.
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Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-325/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 9. и 10. Закона о пољоприв-
редном земљишту („Службени гласник Репу-
блике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 4/10 и 5/12), 
члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,број 97/16) и члана 35. став 2. тачка 2. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“, број: 1/17), Скупштина Града Добој, 
на сједници одржаној дана 18. октобра 2018. 
године, доноси

ОДЛУКУ 
о изради Основа заштите, уређења 

и кориштења пољопривредног 
земљишта Града Добој

Члан 1.

Овом одлуком, приступа се изради Основа 
заштите, уређења и кориштења пољопривред-
ног земљишта Града Добој: (у даљем тексту 
Основа Града).

Циљ доношења Основа Града је рационал-
није кориштење пољопривредног земљишта 
за конвенционалну производњу  и производњу 
„у интегралном ланцу за храну“, унапређи-
вање животне средине, уређивање намјене ко-
риштења пољопривредних површина на бази 
природних и других услова (могућност рејо-
низације)

Рок за израду Основа заштите, уређења и 
кориштења пољопривредног земљишта града 

Добој је 18 мјесеци од дана ступања на снагу 
ове Одлуке.

Члан 2.

Стручне и организационе послове у вези 
са израдом Основа Града обављаће Одјељење 
за пољоприведу (у даљем тексту Одјељење). 
Одјељење је припремило Програм изра-
де Основа заштите, уређења и кориштења 
пољопривредног земљишта града Добој који 
је саставни дио ове Одлуке.

Путем јавног конкурса Градска управа ће 
изабрати носиоца израде Основа, након чега 
обострано закључују уговор. Садржај Програ-
ма за израду Основе дефинисан је Законом о 
пољопривредном земљишту и треба да буде 
усаглашен са Основама Републике Српске.

Члан 3.

Сва предузећа, установе, органи, организа-
ције и мјесне заједнице са подручја града До-
бој, обавезни су да Градској управи и изабра-
ном носиоцу израде, ставе на располагање 
документа и податке потребне за израду Осно-
ве, као и да сарађују с њима у области за коју 
су одговорни, односно у којој дјелују.

Члан 4.

Стручну контролу израде Основа Града 
обавља комисија, коју именује Скупштина 
Града Добој.

Основа се даје на јавни увид оглашавањем 
у једном листу који је доступан на цијелој те-
риторији Града Добој. Након спроведеног по-
ступка јавног оглашавања, Скупштина Града 
доноси Одлуку о усвајању Основе.  

Члан 5.

Средства за израду Основа Града обезбије-
диће се из прикупљених средстава по основу 
накнада за промјену намјене пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе и других 
извора у складу са законом.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“.
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Члан 7.

Саставни дио Одлуке је Програм изра-
де Основа заштите, уређења и кориштења 
пољопривредног земљишта Града Добој за 
који је прибављено мишљење Министарства 
пољопривреде шумарства и водопривреде РС 
број: 12.03.5-330-3480/18 од 26. 09. 2018. годи-
не

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-326/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 
76. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 1/17),  Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној дана 18. 10. 
2018. године, доноси 

З А К Љ У Ч A K

Усваја се Извод из записника сa тринаесте 
редовне сједнице Скупштине Града Добој одр-
жане 16. јула  2018. године.

Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-311/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 
76. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословни-

ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина 
Града  Добој, на сједници одржаној дана 18 . 
октобра  2018. године, доноси 

З А К Љ У Ч A K

Нацрт Одлуке о усвајању буџета Града До-
бој за 2019. годину суштински и формално 
технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

Задужује се Одјељење за финансије да у 
складу са Одлуком о јавним расправама у 
општини Добој („Сл. гласник општине До-
бој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну 
расправу, сумира приједлоге и сугестије изне-
сене на јавној расправи и припреми приједлог 
Одлуке о усвајању буџета Града Добој за 2019. 
годину.

Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-312/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

 На основу члана 39. став 2. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Ре-
публике Српске број  97/16), члана 35. став 2. 
и члана 76. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број 1/17), члана 128.  
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17),  
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
дана 18 . октобар 2018. године, доноси 

З А К Љ У Ч A K

Нацрт Одлуке о извршењу буџета Града 
Добој за 2019. годину суштински и формално 
технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

Задужује се Одјељење за финансије да у 
складу са Одлуком о јавним расправама у 
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општини Добој („Сл. гласник општине Добој“, 
број: 1/06.) организује и проведе јавну рас-
праву, сумира приједлоге и сугестије изнесене 
на јавној расправи и припреми приједлог Од-
луке о извршењу буџета Града Добој за 2019. 
годину.

Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-313/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 
76. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 1/17),  Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној дана 18. ок-
тобра 2018. године, доноси 

З А К Љ У Ч A K

Усваја се Извјештај o извршењу буџета Гра-
да Добој у периоду 01. 01. 2018 - 30. 06. 2018. 
године.

Саставни дио закључка чини Извјештај о 
извршењу буџета Града Добој у периоду 01. 
01. 2018. - 30. 06. 2018. године.

Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику Града Добоj“

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-314/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 
76. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 1/17),  Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној дана 18. ок-
тобра  2018. године, доноси 

З А К Љ У Ч A K

Усваја се Извјештај о остварењу годишњег 
плана имплементације стратегије интегриса-
ног развоја Града Добој за 2017. годину.

Саставни дио закључка чини Извјештај о 
остварењу годишњег плана имплементације 
стратегије интегрисаног развоја Града Добој 
за 2017. годину.

Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-315/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

У складу са чланом 82. став 2. Закона о ло-
калној самоуправи (Службени гласник Репу-
блике Српске број:  97/16), чланом 76. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17) и чланом 128. став 1. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17),  Скупштина 
Града  Добој је, на сједници одржаној дана 18. 
октобра  2018. године. донијела је 

З А К Љ У Ч A K

Прихвата се Извјештај о проведеној финан-
сијској ревизији Града Добоја за период 01. 
01. 2017 - 31. 12. 2017. године број: РВ 020-18, 
сачињен од стране Главне Службе за ревизију 
јавног сектора РС.

Саставни дио закључка чини Извјештај из 
тачке 1.
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Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-316/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

У складу са чланом 82. став 2. Закона о ло-
калној самоуправи (Службени гласник Репу-
блике Српске број: 97/16) а у вези са чланом 
21. став 3. Закона о ревизији јавног сектора 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 98/05 и 20/14), чланом 
76. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број: 1/17) и чланом 128. став 1.  
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17),  
Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној дана 18. октобра  2018. године, доноси 

З А К Љ У Ч A K

Усваја се План за отклањање недостатака 
по проведеној финансијској ревизији Града 
Добоја за период 01. 01 -31. 12. 2017. године.

Саставни дио закључка чини План из тачке 
1.

Овај Закључак, због важности благовреме-
ног поступања по налазима Главне службе за 
ревизију јавног сектора Републике Српске, од-
носно поступања у року утврђеном чланом 21. 
став 3. Закона о ревизији јавног сектора Репу-
блике Српске, ступа на снагу даном доношења 
и биће објављен у „Службеном гласнику Града 
Добој“.

Овај закључак, заједно са извјештајем 
Главне Службе за ревизију јавног сектора, дос-
тавиће се Министарству финансија Републике 
Српске и надлежном радном тијелу за реви-
зију формираном при Народној скупштини Ре-
публике Српске.

Овај Закључак доставиће се и Главној 
Служби за ревизију јавног сектора Републике 
Српске, те свим носиоцима активности.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-317/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 
76. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној дана 18. ок-
тобра 2018. године, доноси 

З А К Љ У Ч А К

Усваја се Информација о утрошку електри-
чне енергије за јавну расвјету за јануар – јун 
2018. године.

Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику Града  Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-319/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 
76. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина 
Града  Добој је, на сједници одржаној дана 18. 
октобра 2018. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К

Усваја се Програм улагања средстава пред-
виђених за финансирање докумената простор-
ног уређења у буџету Града Добој.

Саставни дио овог закључка чини Програм 
улагања средстава предвиђених за финанси-
рање докумената просторног уређења у буџету 
Града Добој.

Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-318/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. и 82. став 2 Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 97/16), члана 76. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број 1/17) и члана 128. став 1. и 136. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина 
Града Добој је на сједници одржаној 18.окто-
бра 2018. године, донијела је

П Р О Г Р А М 
улагања средстава предвиђених 

за финансирање докумената 
просторног уређења у буџету Града 

Добој

I

Овим Програмом нормативно се уређује 
распоред, динамика и ниво приоритетности 
улагања буџетских средстава у израду стра-
тешких и спроведбених докумената простор-
ног уређења Града Добој за период од годину 
дана.

II

(1) Под улагањем у стратешке простор-
но-планске документе, у смислу Закона о 

уређењу простора и грађењу Републике Српске 
и овог Програма, подразумијева се пласирање 
буџетских средстава Града у израду Простор-
ног плана Града Добој и Урбанистичког плана 
Града Добој.

(2) Под улагањем у спроведбене простор-
но-планске документе, у смислу Закона о 
уређењу простора и грађењу Републике Срп-
ске и овог Програма, подразумијева се улагање 
у регулационе планове Града.

III

Током периода који обухвата овај Програм, 
планирана су улагања по сљедећем хијерар-
хијском нивоу:

1. Израда Просторног плана Града 
Добој: процијењена вриједност 
250.000,00 КМ, година финалне реа-
лизације: други квартал 2019. (под-
ложно промјени, због комплекснос-
ти поступка израде), потрошачка 
јединица: Одјељење за просторно 
уређење

Просторним планом Града Добој, као нај-
вишем стратешком просторно-планском доку-
менту Града Добој, биће утврђени:

 - основна планирана намјена површина,
 - мрежа насеља и центара (урбаног 

и руралног карактера) и њихово 
повезивање,

 - критеријуми за ширење урбаних 
дијелова,  

 - намјене ванурбаних подручја,
 - зоне комуналне инфраструктуре са 

правцима и коридорима за државну 
и комуналну инфраструктуру (развој 
градског саобраћајног система, 
водоснабдијевање, енергија, 
телекомуникације),

 - објекти од значаја за друштвену 
инфраструктуру јединице локалне 
самоуправе (здравство, школство, 
култура, спорт),

 - заштићени простори са зонама заштите 
и мјерама за заштиту (непокретна 
културно-историјска добра и природна 
добра),

 - мјере заштите животне средине,
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 - превентивне мјере заштите од 

земљотреса и сеизмичка рејонизација,
 - мјере санације угрожених подручја 

(клизишта, плавна, девастирана, 
нестабилна и друга земљишта), мјере 
заштите становника и материјалних 
добара од елементарних и других 
непогода,

 - услови за изградњу у подручјима за 
која се не доносе документи просторног 
уређења нижег реда,

 - зоне и насеља са границама обухвата 
за која је обавезна израда докумената 
нижег реда или ужег подручја,

 - обавезе приликом израде урбанистичких 
планова и спроведбених докумената 
просторног уређења,

 - смјернице за спровођење плана 
(планирање на нижим нивоима, по 
приоритету и друго) и

 - други неопходни елементи.
Динамика реализације и ниво реализације 

поступка израде Просторног плана Града До-
бој, условљени су динамиком пуњења буџета, 
доступним екстерним изворима финансирања 
и трајањем поступка избора најповољнијег по-
нуђача у складу са Законом о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине. Уважавајући остварење 
прихода у претходном периоду, из буџета Гра-
да Добој планирано је финансирање до 50% 
вриједности Просторног плана, а преостали 
износ из екстерних извора финансирања.

Израдом Просторног плана Града Добој 
омогућила би се реализација кључних стра-
тешких и капиталних пројеката Града и из 
предметних разлога израда истог има највиши 
ниво приоритетности.

2. Израда Урбанистичког плана Града 
Добој: процијењена вриједност 
300.000,00 КМ, година финалне 
реализације: трећи квартал 2019. 
(подложно промјени, због комплекс-
ности поступка израде и условље-
ности завршетком Просторног пла-
на), потрошачка јединица: Одјељење 
за просторно уређење

Урбанистичким планом Града Добој, Урба-
нистичким планом детаљније ће се разрадити 

опредјељења из Просторног плана Града До-
бој, односно:

 - концепција уређења простора (фор-
мирање зона, цјелина и потцјелина, 
одређивање намјена и друго), границе 
уже и шире урбане зоне (ако је потреб-
но),

 - границе осталих земљишта у обухвату 
плана и контактним зонама,

 - критеријуми за формирање зона (цјели-
на и потцјелина),

 - урбанистички и други услови за уређење 
градског грађевинског земљишта и дру-
гих земљишта по цјелинама,

 - природни услови (морфолошке, хидро-
лошке, геолошке, инжењерско-геолошке, 
инжењерско-сеизмолошке, климатске и 
друге, са мјерама за заштиту, очување и 
активирање природних ресурса),

 - земљишна политика,
 - распоред и концепција општих центара 

и распоред јавних функција, радних зона 
и објеката непривреде и центара рекре-
ације,

 - мјере заштите културно-историјског 
насљеђа, насљеђа природе и заштите 
животне средине,

 - систем зелених простора (стање, могућ-
ност, потребе и циљеви развоја),

 - мјере заштите људи и добара за случај 
елементарних непогода, ратних ката-
строфа и технолошких акцидената,

 - рјешења саобраћајне, водне, енергетске, 
комуналне и друге инфраструктуре,

Динамика реализације и ниво реализације 
поступка израде Урбанистичког плана Града 
Добој, условљена је динамиком пуњења буџе-
та, доступним екстерним изворима финанси-
рања и трајањем поступка избора најповољ-
нијег понуђача у складу са Законом о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине, те завр-
шетком израде Просторног плана Града Добој. 
Уважавајући остварење прихода у претходном 
периоду, из буџета Града Добој планирано је 
финансирање до 50% вриједности Урбанис-
тичког плана, а преостали износ из екстерних 
извора финансирања.

3. Израда спроведбених докумената 
Града Добој. Период реализације: 
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први квартал 2019. Процијењена 
вриједност улагања: 10.000,00 KM. 
Финансирање спроведбених докуме-
ната просторног уређења планирано 
је из буџета Града Добој, потрошачка 
јединица Одјељење за просторно 
уређење.

Израда нових спроведбених докумената 
просторног уређења у периоду који обухвата 
овај Програм онемогућена је због непостојања 
највиших просторно-планских докумената, 
такo да ће мањи дио буџетских средстава са 
потрошачке јединице Одјељење за просторно 
уређење, бити пласиран у спроведбене доку-
менте чији је поступак израде тренутно у току, 
а започет је за вријеме важења Просторног или 
Урбанистичког плана Града Добој. 

IV

Овај Програм ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-318/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“ број: 1/17) и члана 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупштина 
Града Добој је, на сједници одржаној 18. окто-
бра 2018. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу замјеника 

градоначелника Града Добој

(1) Небојша Марић, дипломирани правник, 
разрјешава се дужности замјеника градоначел-
ника Града Добој даном 18. 10. 2018. године.

(2) Именовани из тачке 1. овог рјешења пра-
ва по основу радног односа остварује у складу 
са законом а на основу рјешења надлежног ор-
гана.

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења а биће објављено у „Службеном   гласни-
ку Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-327/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 
2. тачка 21. Статута Града Добој (“Службени 
гласник Града Добој 1/17)  и члана 128. Послов-
ника Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 18. октобра 
2018. године, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  предсједника 

Комисије за статутарна питања, 
Пословник и прописе 

(1) Разрјешава се предсједник Комисије за 
статутарна питања, Пословник и прописе

Данијел Јошић, предсједник.

(2) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном гласни-
ку Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-328/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“ број: 1/17) и члана 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупштина 
Града Добој је, на сједници одржаној 18. окто-
бра 2018. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору замјеника градоначелника 

Града Добој

(1) Дејан Старчевић, дипломирани еконо-
миста, 18. 10. 2018.године на четрнаестој ре-
довној сједници изабран је на функцију замје-
ника градоначелника Града Добој.

(2) Именовани из тачке 1. овог рјешења пра-
ва по основу радног односа остварује у складу 
са законом а на основу рјешења надлежног ор-
гана.

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења а биће објављено у „Службеном   гласни-
ку Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-329/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 
2. тачка 21. Статута Града Добој (“Службени 
гласник Града Добој 1/17)  и члана 128. Послов-
ника Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 18. октобра 
2018. године, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника Комисије 
за статутарна питања, Пословник и 

прописе 

(1) Именује се предсједник Комисије за ста-
тутарна питања, Пословник и прописе

Предраг Лазић, предсједник.

(2) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном гласни-
ку Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-330/18.  
Добој, 18. 10. 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

На основу члана 14. став (1), члана 18. став 
(1), те члана 88. став (1) и (2) Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14),  а поступајући по захтјеву Одјељења за 
просторно уређење  Градске управе Добој бр. 
05-456/18 од 28. 9. 2018. градоначелник, доно-
си

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне 

набавке   - „Извођење грађевинских 
радова на изградњи два игралишта 
за дјецу у Добоју“, путем поступка 

конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке  - „Извођење грађевинских радова на из-
градњи два игралишта за дјецу у Добоју“ пу-
тем поступка конкурентског захтјева.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  36.940,00 КМ (словима: 
тридесет шест хиљада деветсто четрдесет кон-
вертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су од стране Владе Републике Српске (Од-
лука бр. 04/1-012-2-2326/18 од 06.9.2018.).

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем по-
ступка конкурентског захтјева у складу са За-
коном о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:02-4014-1-568/18. 
Добој, 11. 10. 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 18. Закона о јавним набав-
кама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14), 
Одлуке о кредитном задужењу бр. 01-013-
285/15 од 16.9.2015. („Службени гласник Града 
Добој“ бр. 7/15), Уговора о подкредиту бр. 15 
између Владе Републике Српске, Министар-
ства финансија и Града Добој, (број протоко-
ла Министарства финансија 06.08/322-69/16 
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од 29.1.2016, број протокола Града Добој 02-
022-2158/15 од 31.12.2015.) те Меморандума 
о разумијевању по Споразуму о финансирању 
пројекта хитних мјера опоравка од поплава, 
потписаног између БиХ и Међународне асо-
цијације за развој, закљученог између Ми-
нистарства пољопривреде, шумарства и во-
допривреде Републике Српске, Јединице за 
координацију пољопривредних пројеката (број 
протокола „APCU“ 488/16 od 12. 2. 2016. број 
протокола Града Добој 02-022-292/16 од 16. 2. 
2016.), градоначелник је донио 

ОДЛУКУ  
о покретању поступка набавке  

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка набавке за 
реализацију пројекта:

Реконструкција дијела улице Југ Богдана у 
Добоју (l=316,20 m).

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке из члана 
1. ове Одлуке износи 313.682,88 КМ (слови-
ма: тристо тринаест хиљада шесто осамдесет 
двије конвертибилне марке и 88/100).

Члан 3.

Средства у износу од 189.077,23 КМ за на-
бавку из члана 1. ове Одлуке обезбиједиће се 
из кредита Свјетске банке – Међународне асо-
цијације за развој по Хитном пројекту опорав-
ка од поплава, а набавка ће се реализовати у 
складу са Меморандумом о разумијевању по 
Споразуму о финансирању пројекта хитних 
мјера опоравка од поплава, потписаног између 
БиХ и Међународне асоцијације за развој, 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске, Јединице за 
координацију пољопривредних пројеката. Ако 
вриједност набавке, након спроведеног тен-
дерског поступка пређе износ одобрених сред-
става из кредита, Град Добој ће из средстава 
Буџета финансирати разлику између вриједно-
сти уговорених радова и расположивих сред-
става из кредита.

Члан 4.

Поступак набавке провести ће Јединица за 
координацију пољопривредних пројеката, ос-
нована при Министарству пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Републике Српске.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:02-404-1-531/18. 
Добој, 23. 9. 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за 
просторно уређење Градске управе Добој број 
05/462/18 од 02. 10. 2018. градоначелник, до-
носи

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке  

радова  - „Радови на уређењу до 
грађевинске парцеле означене као 

к.ч. бр. 4999/16 (нови премјер), 
што одговара к.ч. бр. 509/32 (стари 

премјер), све КО Добој, за изградњу 
СПО у ул. Војводе Мишића у 
Добоју – радови на водоводу и 

канализацији“, путем отвореног 
поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке –  „Радови на уређењу до грађевинске 
парцеле означене као к.ч. бр. 4999/16 (нови 
премјер), што одговара к.ч. бр. 509/32 (стари 
премјер), све КО Добој, за изградњу СПО у ул. 
Војводе Мишића у Добоју – радови на водово-
ду и канализацији“ путем отвореног поступка 
јавне набавке.
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Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 18.060,00 КМ (словима: 
осамнаест хиљада шездесет конвертибилних 
марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја  и теретиће буџет-
ску позицију 511 100.                                                                             

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отво-
реног поступка, а поступак јавне набавке  про-
вести ће се у складу са Законом о јавним на-
бавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Коми-
сија за јавне набавке.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев  Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
број 05/462/18 од 02. 10. 2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:02-404-1-559/18. 
Добој, 9. 10. 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Градске уп-
раве Добој, број 04/30-1-883/18 од 20.9.2018. 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 
набавке – „Извођење радова 
на реконструкцији пумпне 

станице Руданка са надоградњом 
резервоарског простора“, путем 

отвореног поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке – Извођење радова на реконструкцији 
пумпне станице Руданка са надоградњом ре-
зервоарског простора“, путем отвореног по-
ступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 620.000,00 КМ (словима: 
шесто двадесет хиљада конвертибилних мара-
ка).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су од стране УНДП у износу од 265.488,15 
КМ (словима: двјесто шездесет пет хиљада 
четристо осамдесет осам конвертибилних 
марака и 15/100), док износ од 352.868,00 
КМ (нето) обезбиједиће Град Добој, односно 
59.987,56 КМ (ПДВ) обезбиједиће „Водовод“ 
а.д. Добој путем Града Добоја.

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отво-
реног поступка, а поступак јавне набавке про-
вести ће се у складу са Законом о јавним на-
бавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Коми-
сија за јавне набавке.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
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управе Добој, број 04/30-1-883/18 од 20. 9. 
2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:02-404-1-523/18. 
Добој, 21. 9. 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Градске уп-
раве Добој, број 04/30-1-860/18 од 17. 9. 2018. 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 
– „Извођење радова на асфалтирању 

локалних путева у МЗ Зелиња (4 
дионице: Ковачевићи, Кнежевићи, 
Петровићи, Богдановићи)“, путем 

отвореног поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на асфалтирању 
локалних путева у МЗ Зелиња (4 дионице: Ко-
вачевићи, Кнежевићи, Петровићи, Богдано-
вићи)“, путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 78.000,00 КМ (словима: 
седамдесет осам хиљада конвертибилних ма-
рака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града и теретиће буџетску пози-
цију 511 200.

 Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отворе-
ног поступка, а поступак јавне набавке  про-
вести ће се у складу са Законом о јавним на-
бавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Коми-
сија за јавне набавке.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој, број 04/30-1-860/18 од 17. 9. 
2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:02-404-1-515/18. 
Добој, 18. 9. 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Градске уп-
раве Добој, број 04/30-1-930/18 од 26.9.2018. 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ о покретању поступка 
јавне набавке – „Извођење радова на 
санацији Дома културе у Кожухама“, 

путем отвореног поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на санацији Дома 
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културе у Кожухама“ путем отвореног поступ-
ка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 58.000,00 КМ (словима: 
педесет осам хиљада конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града и теретиће буџетску пози-
цију 511 200   150 034.

  Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отворе-
ног поступка, а поступак јавне набавке  про-
вести ће се у складу са Законом о јавним на-
бавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Коми-
сија за јавне набавке.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој, број 04/30-1-930/18 од 26. 9. 
2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:02-404-1-536/18. 
Добој, 28. 9. 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став 
(1), те члана 88. став (1) и (2) Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14),  а поступајући по захтјеву Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности Градске уп-
раве Добој бр. 04/30-1-1011/18 од 15.10.2018. 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ о покретању  поступка 
јавне набавке   - „Извођење  радова 

на асфалтирању локалног пута у 
МЗ Осјечанске Чивчије, дионица 

Прљуга – Радићи“, путем поступка 
конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке  - „Извођење  радова на асфалтирању ло-
калног пута у МЗ Осјечанске Чивчије, дионица 
Прљуга – Радићи (l = 360m, b = 2,6 m)“ путем 
конкурентског захтјева.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  23.150,00 КМ (словима: 
двадесет три хиљаде сто педесет конвертибил-
них марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града и теретиће буџетску пози-
цију 511 200.

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем по-
ступка конкурентског захтјева у складу са За-
коном о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Коми-
сија за јавне набавке.    

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев градо-
начелнику од стране Одјељења за привреду и 
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друштвене дјелатности Градске управе Добој 
бр. 04/30-1-1011/18 од 15. 10. 2018.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Добоја“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:02-404-1-582/18. 
Добој, 17. 10. 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку ди-
ректног 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 Градске управе Добој 
број 05 – 445/18 од 18. 9. 2018. градоначелник, 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

услуга – „Израда измјене 
дијела Регулационог плана 

„Средњошколски центар – Усора“ 
Добој, путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуга – „Израда измјене дијела Ре-
гулационог плана „Средњошколски центар 
– Усора“ Добој, путем поступка директног 
споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 3.500,00 КМ (словима: 
три хиљаде петсто конвертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја за 2018. и теретиће 
буџетску позицију 511 100.

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
број 05 – 445/18 од 18. 9. 2018.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:02-404-1-516/18. 
Добој, 19. 9. 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.
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О Г Л А С И

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-16/18 
од 31.07.2018. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 532/6 упис осни-
вања промјене назива Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Краља Петра I 15-A- Цен-
тар 1  у Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјене назива Заједнице етаж-
них власника зграде у улици Краља Петра I бб 
- Центар 1  у Добоју. Нови назив : Заједница 
етажних власника у улици Краља Петра I 15 
А – Центар 1 у Добоју.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Број:07-372-1-16/18 
Добој, 31. 7. 2018.

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Дарио Лазић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-17/18 
од 08.08.2018. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених згра-

да, у регистарском листу број: 558 /6 упис ос-
нивања Заједнице етажних власника зграде у 
улици Кнеза Лазара „Рубин“ број Р1 и Р2 у До-
боју са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних влас-
ника у улици Кнеза Лазара „Рубин“ број Р1 
и Р2, Добој. Оснивачи: двадесет пет етажних 
власника. Дјелатност: управљање зградом за 
рачун етажних власника, иступа у правном 
промету самостално у оквиру дјелатности, за 
обавезе одговара цјелокупном имовином, чла-
нови одговарају супсидијарно до висине удјела 
у плаћању трошкова одржавања зграде. Зајед-
ницу заступају самостално и без ограничења: 
Ковачевић Дражен и Пијуновић Игор.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Број:07-372-1-17/18 
Добој, 8. 8. 2018.

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Дарио Лазић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-21/18 
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од 07.09.2018. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених згра-
да, у регистарском листу број: 561 /6 упис ос-
нивања Заједнице етажних власника зграде у 
улици Светог Саве број 30 у Добоју са сље-
дећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних влас-
ника у улици Светог Саве број 30, Добој. Ос-
нивачи: двадесет пет етажних власника. Дје-
латност: управљање зградом за рачун етажних 
власника, иступа у правном промету самостал-
но у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. Заједницу засту-
па самостално и без ограничења: Продић Го-
ран, предсједник Заједнице етажних власника.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Број:07-372-1-21/18 
Добој, 7. 9. 2018.

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Дарио Лазић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-23/18 
од 06.09.2018. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 563/6 упис осни-
вања промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Светог Саве број 99  у Добоју са сљедећим по-
дацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање  Заједнице етажних власника зграде 
у улици Светог Саве број 99  у Добоју. Из ре-
гистра се бришу ранији заступници : Наталија 
Ђурић и Горан Божић, а у регистар се уписују 
лица овлашћена за заступање: Миливоје Те-
гектија –предсједник Управног одбора и Пе-
тричевић Вјекослав - предсједник Заједнице 

етажних власника заступају заједницу само-
стално и без ограничења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Број:07-372-1-23/18 
Добој, 6. 9. 2018.

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Дарио Лазић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-22/18 
од 06.09.2018. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 562/6 упис осни-
вања промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Војводе Синђелића 61А Л1/1  у Добоју са сље-
дећим подацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање  Заједнице етажних власника зграде 
у улици Војводе Синђелића 61А Л1/1  у До-
боју. Из регистра се бришу ранији заступни-
ци : Моћић Бранимир и Старчевић Сузана, а 
у регистар се уписују лица овлашћена за за-
ступање: Старчевић Сузана–предсједник Уп-
равног одбора, заступа заједницу самостално 
и без ограничења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Број:07-372-1-22/18 
Добој, 6. 9. 2018.

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Дарио Лазић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-25/18 
од 24.09.2018. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених згра-
да, у регистарском листу број: 565 /6 упис ос-
нивања Заједнице етажних власника зграде у 
улици Кнеза Лазара „Рубин“ број Р3  у Добоју 
са сљедећим подацима:
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Назив и сједиште: Заједница етажних влас-

ника у улици Кнеза Лазара „Рубин“ број Р3, 
Добој. Оснивачи: двадесет два етажна власни-
ка. Дјелатност: управљање зградом за рачун 
етажних власника, иступа у правном промету 
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе 
одговара цјелокупном имовином, чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде. Зајед-
ницу заступају самостално и без ограничења: 
Ћућић Срђан и Шаровић Ненад.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Број:07-372-1-25/18 
Добој, 24. 9. 2018.

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Дарио Лазић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-19/18 
од 09.08.2018. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 560/6 упис осни-
вања промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Кнеза Лазара број 9 Л3  у Добоју са сљедећим 
подацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање  Заједнице етажних власника зграде 
у улици Кнеза Лазара број 9 Л3  у Добоју. Из 
регистра се брише ранији заступник : Радо-
вановић Бранко, а у регистар се уписују лица 
овлашћена за заступање: Сувајац Далибор и 
Јаћимовић Дубравка - заступају заједницу са-
мостално и без ограничења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Број:07-372-1-19/18 
Добој, 9. 8. 2018.

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Дарио Лазић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-18/18 
од 08.08.2018. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 559/6 упис осни-
вања промјене лица овлашћених за заступање 
и назива Заједнице етажних власника зграде 
у улици Стефана Првовенчаног број 27  у До-
боју са сљедећим подацима:

Врши се промјене назива Заједнице етаж-
них власника зграде у улици Стефана Прво-
венчаног број 27  у Добоју. Нови назив : Зајед-
ница етажних власника у улици Цељска број 
27 у Добоју. Такође, врши се промјена лица 
овлашћеног за заступање Заједнице, па се из 
регистра брише ранији заступник: Мишковић 
Зоран, а у регистар се уписује лице овлашће-
но за заступање: Станковић Босиљка – заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Број:07-372-1-18/18 
Добој, 8. 8. 2018.

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Дарио Лазић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-15/18 
од 06.08.2018. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 539/6 упис осни-
вања промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Светог Саве број 95  у Добоју са сљедећим по-
дацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање  Заједнице етажних власника зграде 
у улици Светог Саве број 95 у Добоју. Из ре-
гистра се брише Цвијановић Бранка а као ново 
лице овлаштено за заступање Заједнице упи-
сује се Ђукић Славица  заступа заједницу са-
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мостално и без ограничења и Лазић Радојка за-
ступа Заједницу самостално и без ограничења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Број:07-372-1-15/18 
Добој, 6. 8. 2018.

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Дарио Лазић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-26/18 
од 28.09.2018. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 566/6 упис осни-
вања промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Kраља Александра број: 82  у Добоју са сље-
дећим подацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање  Заједнице етажних власника зграде у 
улици Kраља Александра број: 82  у Добоју. Из 
регистра се бришу ранији заступници Стојано-
вић Јован и Попадић Синиша, а у регистар се 
уписују лица овлашћена за заступање:  Ристић 
Боре и Ђурић Сузана заступају заједницу са-
мостално и без ограничења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Број:07-372-1-26/18 
Добој, 28. 9. 2018.

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Дарио Лазић, с.р.
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Садржај:

АКТИ СКУПШТИНЕ

Одлука о ангажовању новчаних сред
става                                           1

Одлука о утврђивању нацрта измје
не дијела регулационог плана „Сред
њошколски центар – Усора “  Добој     2

Одлука о додјели пословних просто
рија у закуп                                   2

Одлука о уступању скеле на ријеци 
Босни на релацији Подновље – Коп
ривна на привремено кориштење        3

Одлука о куповини неизграђеног 
гра д ског грађевинског земљишта у 
КО Добој                                      3

Одлука о именовању Комисије за из
бор и именовање директора и чла
нова  управних и надзорних одбора 
јавних установа и предузећа чији је  
оснивач Скупштина Града Добој         4

Одлука о изради Основа заштите, 
уређења и кориштења пољопривред
ног земљишта Града Добој                 5

Закључак                                      6

Закључак                                      6

Закључак                                      6

Закључак                                      7

Закључак                                      7

Закључак                                      7

Закључак                                      8

Закључак                                      8

Закључак                                      9

Програм улагања средстава предви
ђ е них за финансирање докумената 
про  сторног уређења у буџету Града Добој 9

Рјешење о разрјешењу замјеника гра
доначелника Града Добој                  11

Рјешење о разрјешењу  предсједни
ка Комисије за статутарна питања, 
Пословник и прописе                       11

Рјешење о избору замјеника градона
челника Града Добој                        12

Рјешење о именовању предсједни
ка Комисије за статутарна питања, 
Пословник и прописе                       12
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  „Извођење грађевинских 
радова на изградњи два игралишта 
за дјецу у Добоју“, путем поступка 
конкурентског захтјева                    13

Одлука о покретању поступка набавке   14

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  радова   „Радови на уређењу 
до грађевинске парцеле означене 
као к ч  бр  4999/16 (нови премјер), 
што одговара к ч  бр  509/32 (стари 
премјер), све КО Добој, за изградњу 
СПО у ул  Војводе Мишића у До
боју – радови на водоводу и канали
зацији“, путем отвореног поступка  
набавке                                        14

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на ре
конструкцији пумпне станице Ру
данка са надоградњом резервоарског 
простора“, путем отвореног поступ
ка набавке                                    15

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на ас
фалтирању локалних путева у МЗ 
Зелиња (4 дионице: Ковачевићи, Кне
жевићи, Петровићи, Богдановићи)“, 
путем отвореног поступка набавке      16

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на сана
цији Дома културе у Кожухама“, пу
тем отвореног поступка набавке         16

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке    „Извођење  радова на 
асфалтирању локалног пута у МЗ 
Осјечанске Чивчије, дионица Прљу
га – Радићи“, путем поступка конку
рентског захтјева                            17

Одлука о покретању поступка на
бавке услуга – „Израда измјене дије
ла Регулационог плана „Средњош
колски центар – Усора“ Добој, путем 
директног споразума                       18

ОГЛАСИ

Огласи                                         19

Оснивач и издавач листа „Службени гласник Града Добој” је Град Добој, тел: (053) 
242-153, факс: (053) 242-258.

„Службени  гласник Града Добој” излази по потреби. Штампа се на српском језику, 
ијекавског изговора у тиражу од 100 примјерака. Главни и одговорни уредник: Славица 
Живковић. Редакцијски одбор: Бојана Кршић. Рјешењем Министарства информисања 
Републике Српске, број: 01-213/96. од 7. 6. 1996. године, Јавно гласило „Службени 
гласник општине Добој” је уписан у Регистар јавних гласила под редним бројем 143.

Штампа: „Графичар“ Добој. За штампарију: Станоје-Зеле Лујић.




