СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ДОБОЈ

БРОЈ 5

18. СЕПТЕМБАР 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 ГРАДОНАЧЕЛИКА

На основу члана 35. став 2. Појединачног
колективног уговора за запослене у Градској
управи Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 4/17, 8/17 и 3/18), Градоначелник Града Добој (у даљем тексту: послодавац)
и Самостални синдикат запослених радника у
Градској управи Града Добој (у даљем тексту:
Синдикат), закључују:

АНЕКС
Појединачног колективног уговора
за запослене у Градској управи Града
Добој
Члан 1.

У Појединачном колективном уговору за
запослене у Градској управи Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број 4/17,
8/17 и 3/18) у члану 8. став 1. послије тачке
додају се ријечи:
„ У утврђеним коефицијентима, као саставном елементу плате, садржан је порез на доходак.“

Члан 2.

Остали текст Појединачног колективног
уговора остаје непромијењен.
Члан 3.

Овај анекс Појединачног колективног уговора за запослене у Градској управи Добој ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће
се од 01.08.2018. године.
Члан 4.

Анекс Појединачног колективног уговора за
запослене у Градској управи Града Добој објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.
Број: 021 / 2018.
Број: 02-022- 1425 /18
Добој,04. 09. 2018године Добој,3 1. 08. 2018.године
ПРЕДСЈЕДНИК СИНДИКАТА, ПОСЛОДАВАЦ,
СИНДИКАТ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стојаковић, с.р.

Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 35. став 2. Појединачног
колективног уговора за запослене у Градској
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управи Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 4/17, 8/17 и 3/18), Градоначелник Града Добој (у даљем тексту: послодавац)
и Самостални синдикат запослених радника у
Градској управи Града Добој (у даљем тексту:
Синдикат), закључују:

АНЕКС
Појединачног колективног уговора
за запослене у Градској управи Града
Добој
Члан 1.

У члану 8.став 2. тачка a) Појединачног колективног уговора за запослене у Градској управи Града Добој, („Службени гласник Града
Добој“, број 4/17, 8/17 и 3/18), у текстуалном
дијелу, бришу се ријечи „3,20 - “ .
Члан 2.

У члану 8.став 2. тачка в) Појединачног
колективног уговора за запослене у Градској
управи Града Добој, („Службени гласник Града Добој“, број 4/17, 8/17 и 3/18), иза ријечи
„4,70-6,50“, додају се ријечи
„намјештеник у ТВЈ Добој ....... 6,50“
Члан 3.

У члану 8.став 2. тачка г) Анекса Појединачног колективног уговора за запослене у Градској управи Града Добој, („Службени гласник
Града Добој“, број 4/17, 8/17 и 3/18) иза ријечи
„5,10-7,50“, додају се ријечи
„намјештеник у ТВЈ Добој ....... 7,50“
Члан 4.

У члану 8.став 2. тачка д) Анекса Појединачног колективног уговора за запослене
у Градској управи Града Добој, („Службени
гласник Града Добој“, број 4/17, 8/17 и 3/18)
бришу се ријечи „и намјештеник“, а иза ријечи
„6,20-8,50“, додају се ријечи
„намјештеник у ТВЈ Добој........ 8,50“
Члан 5.

У члану 8, тачка 2. тачка е) Анекса Појединачног колективног уговора за запослене

у Градској управи Града Добој, („Службени
гласник Града Добој“, број 4/17, 8/17 и 3/18)
у дијелу насловљеном као „Прва категорија
службеника“, тачка 5 се брише.
Члан 6.

Остали текст Појединачног колективног
уговора за запослене у Градској управи Града
Добој, („Службени гласник Града Добој“, број
4/17, 8/17 и 3/18), остаје непромијењен.
Члан 7.

Овај Анекс Појединачног колективног уговора за запослене у Градској управи Добој ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће
се од 01.08.2018. године.
Члан 8.

Анекс Појединачног колективног уговора за
запослене у Градској управи Града Добој објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.
Број: 17/2018
Број: 02-022-1218/18
Добој, 02.08.2018 године Добој,01.08.2018.године
СИНДИКАТ
Зоран Стојаковић, с.р.

ПОСЛОДАВАЦ
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 17. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ број:
39/14) , члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 97/16),
члана 8. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова („Службени гласник Града
Добој“ брoj 5/15, 9/17), члана 60. Статута
Града Добој („Службени гласник Града Добој
број: 1/17), Одлуке о усвајању ребаланса
буџета Града Добој за 2018., („Службени гласник Града Добој“ бр. 3/18), Одлуке о извршењу ребаланса буџета Града Добој за 2018.,
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 3/18),
дописа бр, 10/91-2-62/1/17 од 10.12.2017. од
стране Одјељења за изградњу, обнову и развој,
дописа бр. 07-37-28-951/17 од 21.12.2017.
од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове, дописа бр. 07/37-28-24/17 од
16.1.2018. од стране Одјељења за стамбенокомуналне послове, дописа бр. 07/37-28373/18 од 18.5.2018. од стране Одјељења за
стамбено-комуналне послове, дописа бр.
05/328-1/18 од 02.7.2018. од стране Одјељења
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за просторно уређење, дописа бр. 41/18 од
03.7.2018. од стране Територијалне ватрогасне
јединице Добој, дописа бр. 016-81-22-073/18
од 26.7.2018. од стране Одјељења за цивилну
заштиту, дописа бр. 10/91-2-55/18 од 06.8.2018.
од стране Одјељења за изградњу, обнову и
развој, дописа бр. 04/30-1-695/18 од 03.8.2018.
од стране Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности, дописа бр. 06/403-1-377/18 од
07.9.2018. од стране Одјељења за финансије,
градоначелник је донио

ОДЛУКУ
о Првој измјени и допуни Плана
јавних набавки Градске управе Добој
за 2018.
Члан 1.

Oдобрава се Прва измјена и допуна Плана
јавних набавки за 2018., а који је усвојен
Одлуком о усвајању Плана јавних набавки
Градске управе Добој за 2018. бр. 02-404-1462/17 од 08.12.2017. („Службени гласник
Града Добој“ бр. 9/17).
Члан 2.

План јавних набавки за 2018. из члана 1. ове
Одлуке мијења се и допуњава, како слиједи:
Код организационе јединице Одјељење за
изградњу, обнову и развој, у дијелу „“услуге“,
иза редног броја 1., додаје се набавка:
„Услуге израде геолошких извјештаја –
елабората за изградњу стамбених објеката
у пројекту УНДП“ (опоравак од поплава и
клизишта), процјена: 6.000,00 КМ – директан
споразум.
док се у дијелу „радови“, иза редног броја 3.
додају сљедеће набавке:
„Изградња и санација 20 стамбених јединица повратницима хрватске националности на
подручју града Добој“ (процјена: 429.545,41
КМ) - отворени поступак.
„Извођење радова на изградњи бине
у МЗ Грапска“ (процјена: 8.820,22 КМ) конкурентски захтјев.
„Извођење радова на реконструкцији локалних путева у Макљеновцу и Сјенини и по-
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лигона у Миљковцу“ (процјена: 96.149,00 КМ)
- отворени поступак.
Код Одјељења за стамбено-комуналне
послове у дијелу „услуге“ иза редног броја 10.
додаје се набавка:
„Израда Програма зона санитарне заштите
изворишта „Луке“ , „Усора“ , „Руданка“ за потребе водоснабдијевања (процјена: 45.000,00
КМ) – отворени поступак.
док се у дијелу „радови“ код набавке под
редним бројем 11. –
„Изградња
и
прибављање
вањског
освјетљења, тротоара, ограда, саобраћајних
знакова“
мијења процијењена вриједност набавке,
тако да умјесто процјене од 100.000,00 КМ,
сада стоји 44.700,00 КМ. (отворени поступак)
Такође код истог Одјељења у дијелу
„радови“ иза редног броја 11. додаје се набавка:
„Санација тротоара у ул. Озренских српских
бригада у Добоју“ (процијењена вриједност:
26.910,00 КМ – отворени поступак).
Код истог Одјељења у дијелу „робе“ иза
редног броја 12. додаје се набавка“
„Набавка и уградња опреме за видео надзор јавних површина од безбједносног значаја
за град Добој“. (процјена: 300.890,00 КМ отворени поступак).
Код Територијалне ватрогасне јединице у
дијелу „робе“ код редног броја 2.
„Набавка ватрогасних униформи“
мијења се процијењена вриједност набавке
тако да умјесто износа од 15.200,00 КМ, сада
стоји износ од 23.000,00 КМ. (отворени поступак)
Код Одјељења за цивилну заштиту у дијелу
„услуге“ иза редног броја 5. додаје се набавка:
„ Деминирање – техничко извиђање
земљишта по Пројекту ИД: 53743 – Палежница 3“ (процјена: 43.000,00 КМ) Град Добој финансира 10 % док 40% финансира
Министарство цивилних послова БиХ.
(отворени поступак).
Код Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности у дијелу „услуге“ иза редног броја
1. додају се сљедеће набавке:
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„Израда фрескописа у храму „Св.пророка
Илије“ у Кожухама“ (процјена: 17.000,00 КМ –
донаторска средства) - преговарачки поступак
без објаве обавјештења о набавци.
„Израда фрескописа у храму „Св. Григорија чудотворца“ у Сјенини Ријеци“ (процјена:
12.450,00 КМ – донаторска средства) - преговарачки поступак без објаве обавјештења о
набавци.
Код истог Одјељења у дијелу „радови“ иза
редног броја 8. додају се сљедеће набавке:
„Извођење радова на инфраструктурним
објектима у МЗ Миљковац, МЗ Љескове Воде,
МЗ Крчевине, МЗ Шеварлије, МЗ Которско,
МЗ Поточани, МЗ Доња Пакленица и МЗ
Горња Пакленица“ (процјена: 75.700,00 КМ –
отворени поступак).
„Набавка и уградња техничког камена –
кречњака, фракције 0-30 мм за посипање локалних макадамских некатегорисаних путева
на локалитетима МЗ Зелиња Горња, Скиповац, Горња и Доња Палежница“ (процјена:
180.000,00 КМ – отворени поступак).
„Санација рупа и кратких дионица са великим оштећењима на коловозу на локалном
путу у МЗ Скиповац (процјена: 36.100,00 КМ
– отворени поступак).
„Радови на санацији пута у МЗ Осјечани“
(процјена: 61.300,00 КМ – отворени поступак).
Просијецање
и
изградња
новог
некатегорисаног пута у МЗ Горња Пакленица,
дионица Бијело Поље – Панићи (процјена:
26.250,00 КМ – отворени поступак).
„Радови на санацији подвожњака у МЗ
Доња Пакленица“ (процјена: 12.000,00 КМ –
конкурентски захтјев).
„Изградња трибина у МЗ Буковачке Чивчије“ (процјена: 13.700,00 КМ – конкурентски
захтјев).
„Санација пута у МЗ Трњани“ (процјена:
41.000,00 КМ – отворени поступак).
„Набавка и уградња техничког камена –
кречњака, фракције 0-30 мм за посипање локалних макадамских путева на локалитетима у
МЗ Вучијак, Крњин, Озрен, Требава (процјена:
500.000,00 КМ – отворени поступак).
„Асфалтирање локалног пута у МЗ Јабучић
Поље, дионица гробље – Брезици“, (процјена:
19.300,00 КМ – отворени поступак).
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„Асфалтирање локалног пута у МЗ Суво
Поље, дионица Цвјетковићи – гробље“ (процјена: 21.500,00 КМ – отворени поступак).
„Асфалтирање локалног пута у МЗ Доња
Пакленица, дионица раскршће – Панићи“,
(процјена: 100.000,00 КМ – отворени поступак).
„Асфалтирање локалног пута у МЗ Горња
Пакленица , дионица Станојевићи – школа“
(процјена: 78.000,00 КМ – отворени поступак).
„Асфалтирање локалног пута у МЗ Стријежевица, дионица гробље – школа“, (процјена:
28.000,00 КМ – отворени поступак).
„Асфалтирање локалног пута у МЗ Горња
Пакленица, дионица Ријека – Миловановићи“
(процјена: 111.500,00 КМ – отворени поступак).
„Израда 10 прилаза локацијама на којима
се граде стамбени објекти у Пројекту УНДП
БиХ (обнова од поплава и клизишта, процјена:
13.700,00 КМ – отворени поступак).
Код Одјељења за просторно уређење у
дијелу „услуге“ иза редног броја 3. додају се
сљедеће набавке:
„Израда стручног мишљења за изградњу
кружних токова за раскрсницу ул. Стефана Првовенчаног и М17 и раскрснице М17 и
М4 у насељу Пијескови у Добоју“ (процјена:
2.500,00 КМ – директан споразум).
„Израда главног пројекта за реконструкцију
дијела улице Цара Душана до раскрснице са
ул. Видовданском“ (процјена: 2.980,00 КМ –
директан споразум).
Код истог Одјељења у дијелу „радови“ иза
редног броја 6. додају се сљедеће набавке:
„Уређење до грађевинске парцеле к.ч.
бр. 3436/1 КО Добој, радови на вреловоду и
топлотној подстаници за ТЛЦ Саобраћајног
факултета у Добоју“ (процјена: 61.986,00 КМ
– отворени поступак).
„Уређење до грађевинске парцеле к.ч. бр.
6898 КО Добој“ ВиК, вреловод и ТП, електро
прикључак“ у ул. Војводе Синђелића“ (процјена: 110.248,00 КМ – отворени поступак).
„Уређење до грађевинске парцеле к.ч.
бр. 4999/16 КО Добој“ ВиК, вреловод и ТП,
електро прикључак“ у ул. Војводе Мишића“
(процјена: 188.814,00 КМ – отворени поступак).
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„Реконструкција водоводне мреже у дијелу
ул. Југ Богдана (од раскрснице са ул. Цара Душана до раскрснице са улицом Видовданском“
(процјена: 66.348,00 КМ – отворени поступак).
„Реконструкција водоводне мреже у дијелу ул. Видовданска (од раскрснице са ул. Југ
Богдана до раскрснице са улицом Браће Југовића“ (процјена: 28.931,00 КМ – отворени поступак).
„Реконструкција, доградња и надоградња
спортске дворане у Добоју“ (процјена:
4.507.133,00 КМ – отворени поступак (финансира Влада РС и Град Добој)
Код Одјељења за финансије у дијелу „услуге“ додаје се набавка:
Кредитно задужење Града Добој“ (процјена: 1.684.715,00 КМ)

набавки за 2018. у којем су наведене предметне
измјене Плана.
Члан 4.

Остали дијелови Плана јавних набавки за
2018. остају неизмијењени.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се на wеб страници града Добој, као
и у „Службеном гласнику Града Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-485/18
Добој, 10.9. 2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је табеларни
приказ Прве измјене и допуне Плана јавних

ПРВА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ДОБОЈ
ЗА 2018.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС›› број 97/16),
члана 60. Статута Града Добој ( ,,Службени
гласник Града Добој’’ број: 1/17), и члана 5.
Правилника о условима,начину коришћења,
организацији и начину наплате комуналне таксе за паркирање на јавни површинама на подручју Града Добој (,,Службени гласник Града
Добој’’ број: 3/17) Градоначелник Града Добој
доноси:

ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања комуналне
таксе
I

Овом Одлуком се ослобађају плаћања комуналне таксе, службена возила Министарства безбједности БиХ, Служба за послове
са странцима-Теренски центар Добој, са следећим регистарским ознакама:
Е59-Т-755, PEUGEOT 301,
A73-O-663, PEUGEOT 301.
II

На основу члана I ове Одлуке за горе наведена службена возила ће се издати бесплатне
годишње карте за сва паркиралишта на подручју Града Добој за 2018. годину.
III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у Службеном гласнику Града
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-022-1200/18
Добој, 30.07.2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16) и члана 60. У вези са чланом
77. Статута града Добој („Службени гласник

Страна 13

града Добој“ број 1/17), градоначелник Добоја
доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању техничког лица за
учешће у надзору над извођењем
радова у пројекту Трајно стамбено
збрињавање и економско
оснаживање жртава поплава и
клизишта у БиХ
1) За техничко лице за учешће у надзору
над извођењем радова на санацији и изградњи
стамбених објеката у пројекту Трајно стамбено збрињавање и економско оснаживање жртава поплава и клизишта у БиХ (Пројекат), које
у оквиру ЕУ Програма за опоравак од поплава
спроводи УНДП у партнерству са Међународном организацијом за миграције (ИОМ), испред града Добој именује се:
Драган Павлић, дипл. инж. грађевинарства
2) Уважавајући законску регулативу, за надзор над изградњом објеката УНДП у БиХ ће
ангажовати правно лице за вршење услуге
главног надзора.
3) Инвеститорски надзор над извођењем радова вршиће УНДП инжењер уз подршку техничког лица које је именовао Град Добој.
4) Код извођења радова на санацији стамбених објеката за које није потребно одобрење за
грађење надзор ће вршити УНДП инжењер у
сарадњи са именованим техничким лицем испред Града Добој.
5) Ово рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављено у
Службеном гласнику Града Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Broj:02-022-1-1337/18
Doboj, 22. 8. 2018. godine
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 97/16), и члана 60.
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Статута града Добој („Службени гласник града
Добој“ број 1/17), те Споразума између Града
Добој и Развојног пројекта Уједињених нација
у Босни и Херцеговини бр. 02-022-1110/18 од
19.07.2018. год. потписаног у оквиру Пројекта општинског еколошког и економског управљања (МЕГ) који подржава и финансира Влада Швајцарске, а спроводи Развојни програм
Уједињених нација у Босни и Херцеговини
(УНДП БиХ), градоначелник Добоја доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Другостепене
комисије за избор корисника у
оквиру Јавног позива „Подстицаји
забразвој малих бизниса у руралним
мјесним заједницама Града Добој“
Члан 1.

За чланове Другостепене комисије испред
Града Добој именују се:
1. Радмила Ђурановић, Одсјек за стратешко
планирање и инвестиције, Град Добој, предсједница Комисије;
2. Александра Јеринић, Одјељење за финансије, Град Добој, члан;
3. Радо Ђурђевић, Одсјек за стратешко планирање и инвестиције, Град Добој, члан.
Члан 2.

Задатак Другостепене комисије је благовремено разматрање и рјешавање пристиглих
жалби на Прелиминарну листу корисника.
Другостепена комисија је дужна да року од
5 дана након истека жалбеног рока писменим
путем обавијестити сваког подносиоца жалбе
о донесеној одлуци на жалбу.
Другостепена комисија је дужна да утврди
Коначну листу изабраних корисника Пројекта.
Коначна листа корисника биће објављена
на огласној табли и на интернет презентацији
Градске управе Града Добој.
Члан 3.

У раду Другостепене комисије учествоваће
представник УНДП-а.

Члан 4.

Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Града Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Brој: 02-022-1522/18
Doboj, 12. 9. 2018. godine
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 97/16), и члана 60.
Статута града Добој („Службени гласник града
Добој“ број 1/17), те Споразума између Града
Добој и Развојног пројекта Уједињених нација
у Босни и Херцеговини бр. 02-022-1110/18 од
19.07.2018. год. потписаног у оквиру Пројекта општинског еколошког и економског управљања (МЕГ) који подржава и финансира Влада Швајцарске, а спроводи Развојни програм
Уједињених нација у Босни и Херцеговини
(УНДП БиХ), градоначелник Добоја, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Комисије за
избор корисника у оквиру Јавног
позива „Подстицаји за развој
малих бизниса у руралним мјесним
заједницама Града Добој“
Члан 1.

За чланове Комисије за избор корисника у
оквиру Јавног позива „Подстицаји за развој
малих бизниса у руралним мјесним заједницама Града Добој“ испред Града Добој именују
се:
1. Марина Протић, Одјељење за пољопривреду, Град Добој, предсједница Комисије;
2. Марица Илић, Одјељење за привреду,
Град Добој, члан;
3. Слађана Малиновић, Одјељење за
пољопривреду, Град Добој, члан.
4. Зоран Лукић, Одјељење за привреду, Град
Добој, члан.
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Члан 2.

Задатак Комисије је да у року од седам дана
од окончања Јавног позива, у складу са правилима и Смјерницама Јавног позива изврши избор крисника подстицаја и њихово рангирање
на Прелиминарној листи.
Прелиминарна листа корисника биће
објављена на огласној табли и на интернет
презентацији Градске управе Града Добој.
Корисници са Прелиминарне листе корисника требају бити лично обавијештени о избору.

калног пута у МЗ Горња Пакленица, дионица
Станојевићи - школа“, (l = 950 m, b = 2,60 m, b
= 3,00 m) путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 78.000,00 КМ (словима:
седамдесет осам хиљада конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 200.

Члан 3.

Члан 3.

У раду Комисије учествоваће представник
УНДП-а.

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

Члан 4.

Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Града Добој.			
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Брoj: 02-022-1521/18
Добој, 12. 9. 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-637/18 од 23.7.2018.
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Извођење радова на асфалтирању
локалног пута у МЗ Горња
Пакленица, дионица Станојевићи школа“, путем отвореног поступка
набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке - „Извођење радова на асфалтирању ло-

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 привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-637/18 од 23.7.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-363/18.
Добој, 27.7.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1), те члана 25. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења
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за просторно уређење Градске управе Добој,
број 05-375/18 од 01.8.2018. градоначелник,
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке – „Извођење радова
на реконструкцији, доградњи и
надоградњи градске Спортске
дворане у Добоју“, путем отвореног
поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на реконструкцији,
доградњи и надоградњи градске Спортске дворане у Добоју“ путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 4.507.133,00 КМ (словима: четири милиона петсто седам сто тридесет
три хиљаде конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку теретиће
буџет Града Добој за 2018.– буџетска позиција
511 200.
Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног поступка набавке, 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: 02-404-1-394/18
Добој, 6. 8. 2018.
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 Градске управе Добој
број 05 – 373/18 од 01.8.2018. градоначелник,
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
услуга – „Израда главног пројекта
за реконструкцију дијела улице Југ
Богдана (од раскрснице са улицом
Цара Душана до раскрснице са
улицом Видовданском)“, путем
директног споразума
Члан 1.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – „Израда главног пројекта за
реконструкцију дијела улице Југ Богдана (од
раскрснице са улицом Цара Душана до раскрснице са улицом Видовданском, l=315 m)“, путем поступка директног споразума.

Члан 5.

Члан 2.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 2.974,00 КМ.
(Словима: двије хиљаде деветсто седамдесет четири конвертибилне марке).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја за 2018. и теретиће буџетску позицију 511 100.

Члан 4.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој,
број 05-375/18 од 01.8.2018.

Број 5
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Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
број 05-373/18 од 01.8.2018.
Члан 5.

Саставни дио ове Одлуке је Пројектни задатак.
Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02/404-1-385/18.
Добој, 03.8.2018.
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 Градске управе Добој
број 05 – 392/18 од 13.8.2018. градоначелник,
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
услуга – „Израда измјене
Регулационог плана „Доњи град“
Добој – ревизија, блок бр. 9“, путем
директног споразума
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – „„Израда измјене Регулационог

плана „Доњи град“ Добој – ревизија, блок бр.
9“, путем поступка директног споразума.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 3.896,00 КМ.
(Словима: три хиљаде осамсто деведесет
шест конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја за 2018. и теретиће буџетску позицију 511 100.
Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
број 05 – 392/18 од 13.8.2018.
Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02/404-1-420/18.
Добој, 15. 8. 2018.
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 Градске управе Добој
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број 05 – 347/18 од 20.7.2018. градоначелник,
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
услуга – „Израда стручних мишљења
за изградњу кружних токова
на раскрсници улице Стефана
Првовенчаног и Магистралног
пута М-17 у Добоју и кружног тока
на раскрсници Магистралног пута
М-17 и М-4 у насељу „Пијескови“ у
Добоју“, путем директног споразума
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – „Израда стручних мишљења
за изградњу кружних токова на раскрсници
улице Стефана Првовенчаног и Магистралног
пута М-17 у Добоју и кружног тока на раскрсници Магистралног пута М-17 и М-4 у насељу
„Пијескови“ у Добоју, путем поступка директног споразума.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 2.500,00 КМ.
(Словима: двије хиљаде петсто конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја за 2018. и теретиће буџетску позицију 511 100.
Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
број 05-347/18 од 20.7.2018.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02/404-1-356/18.
Добој, 23. 7. 2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-625/18 од 20.7.2018.
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Извођење радова на асфалтирању
локалног пута у МЗ Доња
Пакленица, дионица раскршће –
Панићи“, путем отвореног поступка
набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке - „Извођење радова на асфалтирању локалног пута у МЗ Доња Пакленица, дионица
раскршће – Панићи“, (l = 1230 m, b = 2,60 m)
путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 100.000,00 КМ (словима:
сто хиљада конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 200.
Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, а поступак јавне набавке про-
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вести 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 привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-625/18 од 20.7.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-357/18.
Добој, 23.7.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-674/18 од 02.8.2018.
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке – „Извођење радова на
асфалтирању локалног пута у МЗ
Горња Пакленица, дионица Ријека
– Миловановићи“, путем отвореног
поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке - „Извођење радова на асфалтирању ло-

калног пута у МЗ Горња Пакленица, дионица
Ријека – Миловановићи“, (l = 1600 m, b = 2,60
m) путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 111.500,00 КМ (словима:
сто једанаест хиљада петсто конвертибилних
марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 200.
Члан 3.

Јавна набавка провести 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 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-674/18 од 02.8.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-393/18.
Добој, 6. 8. 2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. 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
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привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-626/18 од 20.7.2018.
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Извођење радова на асфалтирању
локалног пута у МЗ Стријежевица,
дионица гробље – школа“, путем
отвореног поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке - „Извођење радова на асфалтирању
локалног пута у МЗ Стријежевица, дионица
гробље – школа“, (l = 300 m, b = 3,00 m) путем
отвореног поступка набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 28.000,00 КМ (словима:
двадесет осам хиљада конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 200.
Члан 3.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-358/18.
Добој, 23.7.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-700/18 од 10.8.2018.
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Извођење радова на асфалтирању
прилазног пута објекту старе школе
у Руданци и партизанском гробљу у
Руданци“, путем отвореног поступка
набавке
Члан 1.

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

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке – „Извођење радова на асфалтирању
прилазног пута објекту старе школе у Руданци
и партизанском гробљу у Руданци путем отвореног поступка набавке.

Члан 4.

Члан 2.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 38.000,00 КМ (словима:
тридесет осам хиљада конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 200.

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 Градске
управе Добој, број 04/30-1-626/18 од 20.7.2018.

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, а поступак јавне набавке про-
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вести 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 привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-700/18 од 10.8.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-407/18.
Добој, 14.8.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. 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
цивилну заштиту Градске управе Добој, број
016-081-20-066/18 од 18.7.2018. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Деминирање – техничко извиђање
земљишта по Пројекту ИД: 53743,
Палежница 3“, путем отвореног
поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Деминирање – техничко извиђање
земљишта по Пројекту ИД: 53743, Палежница
3“, путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 43.000,00 КМ (словима:
четрдесет три хиљаде конвертибилних марака).
Предметна набавка финансира се од стране БиХ, Министарства цивилних послова у
износу од 40.000,00 КМ (словима: четрдесет
хиљада конвертибилних марака), а у складу
са чланом 1. и 2. Меморандума о кориштењу
средстава за противминско дјеловање/деминирање за 2017. наш бр. 02-022-2387/17 од
07.12.2017. закључен између БиХ, Министарства цивилних послова и Града Добоја, док 10
% укупног износа наведених средстава сноси
Град Добој и теретиће буџетску позицију 412
700.
Члан 3.

Јавна набавка провести 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 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за цивилну заштиту Градске управе Добој, број
016-081-20-066/18 од 18.7.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-371/18.
Добој, 30.7.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.
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На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-699/18 од 10.8.2018.
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Извођење радова на асфалтирању
три путне дионице у МЗ Бољанић
(Клоч, Зорани, Зорани – Мрђани)“,
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на асфалтирању три
путне дионице у МЗ Бољанић (Клоч, Зорани,
Зорани – Мрђани)“, путем отвореног поступка
набавке.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-699/18 од 10.8.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-408/18.
Добој, 14.8.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-713/18 од 14.8.2018.
градоначелник. доноси

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 62.000,00 КМ (словима:
шездесет двије хиљаде конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 200.
Члан 3.

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

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Извођење радова на асфалтирању
шест путних дионица у МЗ Осојница
(Вукојевићи, Трбук - Грашо, Каљићи,
Вукеље, Осојница – Стријежевица,
Тадићи)“, путем отвореног поступка
набавке

Члан 4.

Члан 1.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке – „Извођење радова на асфалтирању
шест путних дионица у МЗ Осојница (Вукојевићи, Трбук - Грашо, Каљићи, Вукеље, Осојница – Стријежевица, Тадићи)“, путем отвореног
поступка набавке.

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.
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Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 72.000,00 КМ (словима:
седамдесет двије хиљаде конвертибилни хмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 200.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Извођење радова на изградњи 10
прилаза локацијама на којима се
граде стамбени објекти по Пројекту
УНДП-а БиХ (обнова од поплава
и клизишта“, путем отвореног
поступка набавке

Члан 3.

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

Члан 1.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –„Извођење радова на изградњи 10 прилаза локацијама на којима се граде стамбени
објекти по Пројекту УНДП-а БиХ (обнова од
поплава и клизишта“, путем отвореног поступка набавке.

Члан 5.

Члан 2.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 21.300,00 КМ (словима:
двадесет једна хиљада тристо конвертибилних
марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 415 200.

Члан 4.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-/18 од 10.8.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-421/18.
Добој, 15.8.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-643/18 од 25.7.2018.
градоначелник, доноси

Члан 3.

Јавна набавка провести 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 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-643/18 од 25.7.2018.
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Члан 7.

Члан 3.

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

Јавна набавка ће се провести путем отвореног поступка, а у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-379/18.
Добој, 31.7.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. 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 Градске управе Добој број
05-441/18 од 10.9.2018. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- „Извођење радова на изградњи
вреловода на „Усори“ (између дијела
ул. Николе Пашића и продужетка
ул. Цара Душана) у Добоју“, путем
отвореног поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на изградњи вреловода на „Усори“ (између дијела ул. Николе
Пашића и продужетка ул. Цара Душана) у Добоју“ путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи: 1.100.500,00 КМ (словима: милион сто хиљада петсто конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су из кредитних средстава у буџету Града
Добоја у износу од 1.000.000,00 КМ и теретиће
буџетску позицију 511 100.

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 Градске управе Добој
број 05-441/18 од 10.9.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-486/18.
Добој, 10.9.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. 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
финансије Градске управе Добој број 06/4031-355/18 од 20.8.2018. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке роба - „Набавка опреме
за два дјечија игралишта“, путем
отвореног поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Набавка опреме за два дјечија игралишта“.
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Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи: 163.553,00 КМ
(словима: сто шездесет три хиљаде петсто
педесет три конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 300.
Члан 3.

Јавна набавка ће се провести путем отвореног поступка, а 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 Градске управе Добој
број 06/403-1-355/18 од 20.8.2018.
Члан 7.

раве Добој, број 04/30-1-858/18 од 12.9.2018.
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Извођење радова на асфалтирању
девет дионица у седам Мјесних
заједница на подручју града Добоја“,
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке – „Извођење радова на асфалтирању
девет дионица у седам Мјесних заједница на
подручју града Добоја“ путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 256.450,00 КМ (словима:
двјесто педесет шест хиљада четристо педесет
конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су од стране Владе Републике Српске у
износу од 300.000,00 КМ (Одлука Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1169/18 од
08.5.2018. („Сл.гласник РС“ бр. 10/18).
Члан 3.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ

Члан 4.

Број: 02-404-1-451/18.
Добој, 29.8.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске уп-

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 привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-858/18 од 12.9.2018.
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Члан 7.

Члан 3.

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

Јавна набавка провести 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:02-404-1-500/18.
Добој, 13.9.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-838/18 од 07.9.2018.
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Извођење радова на асфалтирању
локалних путних праваца у Мјесним
заједницама на подручју града
Добоја“, путем отвореног поступка
набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на асфалтирању локалних путних праваца у Мјесним заједницама на подручју града Добоја“, путем отвореног
поступка набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 281.450,00 КМ (словима:
двјесто осамдесет једна хиљада четристо педесет конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су од стране Владе Републике Српске
(Одлука Владе Републике Српске бр. 04/1012-2-2325/18 од 06.9.2018. Одлука бр. 04/1012-2-2326/18 од 06.9.2018. Одлука бр. 04/1012-2-2327/18 од 06.9.2018).

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 привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-838/18 од 07.9.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-488/18.
Добој, 10.9.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-837/18 од 07.9.2018.
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Извођење радова на изградњи
тротоара у Мјесним заједницама
на подручју града Добоја“, путем
отвореног поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на изградњи тротоара
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у Мјесним заједницама на подручју града
Добоја“, путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 532.350,00 КМ (словима:
петсто тридесет двије хиљаде тристо педесет
конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су од стране Владе Републике Српске
(Одлука Владе Републике Српске бр. 04/1012-2-2325/18 од 06.9.2018. Одлука бр. 04/1012-2-2326/18 од 06.9.2018. Одлука бр. 04/1012-2-2327/18 од 06.9.2018).
Члан 3.

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

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-817/18 од 07.9.2018.
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Извођење радова на насипању
локалних путева у Мјесним
заједницама на подручју града
Добоја“, путем отвореног поступка
набавке
Члан 1.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке – „Извођење радова на насипању
локалних путева у Мјесним заједницама на
подручју града Добоја“, путем отвореног
поступка набавке.

Члан 5.

Члан 2.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.

Процијењена вриједност набавке без
урачунатог ПДВ-а износи 176.600,00 КМ
(словима: сто седамдесет шест хиљада шесто
конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена
су од стране Владе Републике Српске (Одлука
Владе Републике Српске бр. 04/1-012-22327/18 од 06.9.2018.)

Члан 4.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-837/18 од 07.9.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-489/18.
Добој, 10.9.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

Члан 3.

Јавна набавка провести 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.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о

Отварање и оцјену понуда
Комисија за јавне набавке.

извршиће
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Члан 6.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-817/18 од 07.9.2018.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 13.855,00 КМ (словима:
тринаест хиљада осамсто педесет пет конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 100.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-487/18.
Добој, 10.9.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

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.

На основу члана 14. став (1), члана 17. 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 Градске управе Добој број
05-408/18 од 24.8.2018. градоначелник, доноси

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.
Члан 5.

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

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
радова - „Радови на уређењу до
грађевинске парцеле означене
као к.ч. бр. 6898 (нови премјер),
што одговара к.ч. бр. 660/1 (стари
премјер), све КО Добој, за изградњу
СПО у ул. Војводе Синђелића –
Радови на водоводу и канализацији“,
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке – „Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6898 (нови
премјер), што одговара к.ч. бр. 660/1 (стари
премјер), све КО Добој, за изградњу СПО у ул.
Војводе Синђелића– Радови на водоводу и канализацији:“

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
број 05-408/18 од 24.8.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-464/18.
Добој, 03.9.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. 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
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просторно уређење Градске управе Добој број
05/383/18 од 06.8.2018. градоначелник, доноси

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“, путем отвореног поступка
набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „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“
ЛОТ 1 – Радови на водоводу и канализацији,
ЛОТ 2 – Радови на топловоду и топлотној
подстаници,
ЛОТ 3 – Електро радови.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи:
ЛОТ 1 - 12.610,00 КМ (словима: дванаест
хиљада шесто десет конвертибилних марака).
ЛОТ 2 – 99.776,00 КМ (словима: деведесет
девет хиљада седамсто седамдесет шест конвертибилних марака).
ЛОТ 3 – 76.428,00 КМ (словима: седамдесет шест хиљада четристо двадесет осам конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 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 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
број 05/383/18 од 06.8.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-409/18.
Добој, 14.8.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. 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 Градске управе Добој број
05-405/18 од 21.8.2018. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
радова - „Извођење радова на
реконструкцији водоводне мреже
у дијелу улице Југ Богдана (l = 320
m) и дијелу улице Видовданске (l =
125 m) у Добоју“, путем отвореног
поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на реконструкцији
водоводне мреже у дијелу улице Југ Богдана (l
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= 320 m) и дијелу улице Видовданске (l = 125
m) у Добоју“.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи: 95.279,00 КМ (словима:
деведесет пет хиљада двјеста седамдесет девет конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 200.
Члан 3.

Јавна набавка ће се провести путем отвореног поступка, а 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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке – „Извођење радова на
санацији и реконструкцији четири
путна правца на локалном путу
у МЗ Липац: (дионице: засеок
Благојевићи, сокак Нешковићи
– Брђани, Школа Липац, сокак
Бијелић Јошава – Липац)“, путем
отвореног поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке – „Извођење радова на санацији и реконструкцији четири путна правца на локалном путу у МЗ Липац: (дионице: засеок Благојевићи, сокак Нешковићи – Брђани, Школа
Липац, сокак Бијелић Јошава – Липац)“, путем
отвореног поступка набавке.
Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
број 05-405/18 од 21.8.2018.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 64.400,00 КМ (словима:
шездесет четири хиљаде конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 412 500 150 008.

Члан 7.

Члан 3.

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

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

Члан 6.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-442/18.
Добој, 23.8.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-798/18 од 05.9.2018.
градоначелник, доноси

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 привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-798/18 од 05.9.2018.
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Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-474/18.
Добој, 06.9.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-753/18 од 27.8.2018.
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Извођење радова на санацији
макадама, ударних рупа и дионица са
великим оштећењима на асфалтном
коловозу на локалном путу у насељу
Гаврићи, дионица Симићи – Панићи
– станић Ријека“, путем отвореног
поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке - „Извођење радова на санацији макадама, ударних рупа и дионица са великим
оштећењима на асфалтном коловозу на локалном путу у насељу Гаврићи, дионица Симићи
– Панићи – станић Ријека.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 37.000,00 КМ (словима:
тридесет седам хиљада конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 412 500 150 008

вести 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 привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-753/18 од 27.8.2018.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:02-404-1-463/18.
Добој, 03.9.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став
(1), члана 21. став (1), тачка ц), члана 28. став
(1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по
захтјеву Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности Градске управе Добој, број 04-301-673/18 од 01.8.2018. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
услуга – „Израда фрески у храму
Св.Григорија Чудотворца у Сјенини
Ријеци“, путем преговарачког
поступка без објаве обавјештења о
набавци

Члан 3.

Члан 1.

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, а поступак јавне набавке про-

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке услуга: „Израда фрески у храму
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Св.Григорија Чудотворца у Сјенини Ријеци“ путем преговарачког поступка без објаве
обавјештења о набавци.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи: 12.450,00 КМ (словима:
дванаес тхиљада четристо педесет конвертибилних марака).
На основу Одлуке о избору пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена
лица и повратници за 2016. годину бр. К-10-411-31-5/18 од 26.3.2018. од сстране Комисије за
избјеглице и расељена лица БиХ Граду Добој
одобрена су средства у износу 15.000,00 КМ
(словима: петнаестхиљадаконвертибилнихмарака) за финансирање пројекта „Реконструкција храма Св Григорија Чудотворца“.
Члан 3.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-392/18.
Добој, 06.8.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС›› број 97/16),
члана 2. Одлуке о усклађивању плата у јавним установама и предузећима чији је оснивач
и већински власник Град Добој (,,Службени
гласник Града Добоја’’ број: 7/17), и члана 60.
Статута Града Добоја ( ,,Службени гласник
Града Добоја’’ број: 1/17) Градоначелник Града
Добоја, доноси

Јавна набавка спровести ће се путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о
набавци, а на основу члана 21. став (1), тачка ц), односно члана члана 28. став (1) Закона о јавним набавкама, с обзиром да се ради
о специфичној врсти умјетничких услуга коју
обављају умјетници који за то имају овлашћења
од стране вјерских институција.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку
о платама и другим примањима
запослених радника у ЈУ
Туристичкој организацији Града
Добој

Члан 4.

I

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем бр. 02-022-1-1609/17 од 27.7.2017. која
ће извршити оцјену квалификаности позваног
понуђача и дати препоруку о исходу предметног поступка.

Даје се сагласност на Одлуку о платама и
другим примањима запослених радника у
Туристичкој организацији Града Добој број:
120/18 од 31.07.2018. године.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у Службеном гласнику Града
Добоја.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.
Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04-30-1-673/18 од 01.8.2018.

II

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број :02-022-1227/18
Добој, 02.08.2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС›› број 97/16),
члана 19. Закона о систему јавних служби
(,,Службени гласник РС’’ број: 68/07, 109/12 и
44/16), члана и члана 60. Статута Града Добоја
( ,,Службени гласник Града Добоја’’ број: 1/17)
Градоначелник Града Добоја, доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник
о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у
Туристичкој организацији Града
Добој
I

Даје се сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Туристичкој организацији
Града Добој број: 119/18 од 31.07.2018. године.
II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у Службеном гласнику Града
Добоја.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број :02-022-1228 /18
Добој, 02.08.2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.
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