
АКТИ СКУПШТИНЕ
На основу члана 39.  став 2. тачка 13. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, број 
97/16) и члана 35. став 2. Статута Града  Добој  
(„Сл.  гласник   Града Добој“ број 1/17), и чла-
на 128. став 1. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој, на сједни-
ци одржаној дана 16. јула 2018. године, доноси 

О Д Л У К У  
о давању сагласности на 

потписивање Споразума о 
регулисању међусобних односа 

између Града Добој и ЈП „Путеви 
Републике Српске“ Бања Лука

Члан 1.

Овом одлуком даје се сагласност на Спора-
зум о регулисању међусобних односа између 
Града Добој и ЈП „Путеви Републике Српске“ 
Бања Лука, број: 02-022-1003/18 од 29.06.2018. 
године.

Члан 2.

Циљ горе наведеног Споразума је регули-
сање међусобних односа, као и координисано 

дјеловање споразумних страна на изршавању 
свих активности и радова потребних за реали-
зацију пројекта изградње кружних раскрсница 
у Добоју. 

Члан 3.

Задужује се Градоначелник Града Добој да 
приступи реализацији Споразума, те обезбије-
ди из буџета Града средства у износима пред-
виђеним предрачуном и пројектном докумен-
тацијом.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-277/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 97/16) и члана 35. став 2. Статута Града  

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

БРОЈ 4 19.  ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

Годишња претплата 100 КМ
Цијена једног примјерка 10 КМ
Жиро рачун КМ 5620050000157390
НЛБ Развојна банка
Врста прихода 729124
Буџетска организација 9999999
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Добој  („Службени  гласник   Града Добој“ број 
1/17), и чланова 75. и 128. став 1. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној дана 16. 
јула 2018. године, доноси 

О Д Л У К У 
о ангажовању новчаних средстава 

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средста-
ва у износу од 50.000,00 КМ на име трошкова 
лијечења десетогодишњег Мирослава Митро-
вића из Добоја, обољелог од „спина бифиде“.

Члан 2.

Горе наведена средства ће бити утрошена у 
сврху неурорехабилитације и обезбјеђења ор-
топедских помагала, а неопходна су обзиром 
да не постоји могућност покрића и рефунда-
ције трошкова од стране Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске.

Члан 3.

За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије Града Добој.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-278/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 97/16), члана 35. Стату-
та Града Добој („Службени гласник Града До-
бој“, број 01/17) и члана 75. и 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 

гласник Града Добој“, број 01/17), Скупшти-
на Града Добој  на сједници одржаној дана 16. 
јула 2018. године,  доноси 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава 

Члан 1.

Одобрава се ангажовање  новчаних сред-
става у износу од 50.000,00 КМ,  ДОО „PEJIĆ 
IMPEX“ Добој, на име помоћи у циљу сана-
ције губитка и правовремене припреме произ-
водње. 

Члан 2.

Одобрена средства ангажоват ће се из 
Буџета Града Добој, а теретиће потрошачку 
јединицу 00280150 Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, група конта 414 100, 
економски код 150 039 Субвенције нефинан-
сијским субјектима.  

Члан 3.

Реализацију ове Одлуке извршиће се пре-
носом средстава на жиро рачун ДОО „PEJIĆ 
IMPEX“  Добој.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-279/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 97/16), члана 35. Стату-
та Града Добој („Службени гласник Града До-
бој“, број 01/17) и члана 75. и 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
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гласник Града Добој“, број 01/17), Скупшти-
на Града Добој  на сједници одржаној дана 16. 
јула 2018. године,  доноси 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава 

Члан 1.

Одобрава се ангажовање  новчаних средста-
ва  у износу од 50.000,00 КМ, ТАТИЋ (Живка) 
ЖАРКУ из Осјечана, на име суфинансирања 
набавке сточне хране.

Члан 2. 

Одобрена средства ангажоват ће се из Буџе-
та Града Добој, а теретиће потрошачку једини-
цу 00280151 Одјељење за пољопривреду, група 
конта 415 200  Подршка – грантови привред-
ним активностима на руралном подручју.

Члан 3.

Реализацију ове Одлуке извршиће се прено-
сом средстава на жиро рачун Татић Жарка.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-280/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 50. став 5. и члана 52. 
став 3. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 97/16), и члана 35. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 

бр: 1/17), Скупштина Града Добој, на сједници 
одржанoj  16.  јула 2018. године, донијела је 

О Д Л У К У  
о усвајању регулационог плана 

„Општа болница“ Добој

Члан 1.

Усваја се регулациони план „Општа болни-
ца“ Добој (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. План садржи:

ОПШТИ ДИО

I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО

А. Уводни дио
Б. Анализа и оцјена стања
В. Проблеми стања
Г. Циљеви просторног развоја 
Д. Концепт (Програм) плана

II. ГРАФИЧКИ ДИО

1. Геодетска подлога  .................  Р = 1:1000
1а. Валоризација постојећег грађевинског 

фонда
- намјена и спратност  ...............  Р = 1:1000
1б. Валоризација постојећег грађевинског 

фонда
- Бонитет објеката
1в. Постојећа намјена  
површина  ...................................  Р =1:1000
1г. Функционална организација постојеће 
јавне инфраструктуре  ...............  Р = 1:1000
2. Карта власничке структуре  ..  Р = 1:1000
3. Инжињерскогеолошка карта  Р = 1:1000
4. Извод из Урбанистичког плана  
Града Добој ................................  Р = 1:2000
4а. Извод из зона заштите  
изворишта „Лука“, „Усора“ и „Руданка“ 
Добој  ..........................................  Р = 1:2000
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5. План просторне  
организације  ..............................  Р = 1:1000
5а. План намјене површина  .....  Р = 1:1000
6. План организације зона јавног ко-
ришћења и инфраструктуре .....  Р = 1:1000
7. План саобраћаја  
и нивелације  ..............................  Р = 1:1000
8. План инфраструктуре  
хидротехника ............................. Р = 1:1000
9. План инфраструктуре
Електроенергетика  
и телекомуникације ...................  Р = 1:1000
10. План пејзажног уређења .....  Р = 1:1000
11. План грађевинских и регулационих  
линија..........................................  Р = 1:1000
12. План парцелације  ...............  Р = 1:1000
13. План рушења  .......................  Р = 1:1000
14. План заштите природног и културног 
насљеђа  ......................................  Р = 1:1000

Члан 3.

Елаборат  Плана израдио је „Routing“ д.о.о. 
Бања Лука у јулу 2018. године, и чини састав-
ни дио ове Oдлуке.

Елаборат из претходног става овог члана 
налази се у прилогу Одлуке из члана 1.

Члан 4.

План је основа за парцелацију грађевинског 
земљишта по прописима о уређењу простора 
и грађењу.

Члан  5.

План се излаже на стални јавни увид код ор-
гана управе надлежног за послове просторног 
уређења.

Члан  6.

О провођењу ове одлуке стараће се орган из  
члана 5. ове Oдлуке.

Члан  7.

Ступањем на снагу ове Oдлуке престају 
да важе раније донесени просторно-плански 

документи проведбеног карактера, у дијелу у 
којем нису у сагласности са Планом.

Члан  8.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-281/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

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  16. јула  2018. године,  
донијела је

О Д Л У К У 
о утврђивању нацрта измјене дијела  
регулационог плана „Центар“  Добој 

– ревизија, блок 10. 

Члан 1.

Утврђује се нацрт измјене дијела регула-
ционог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 
10.  (у даљем тексту: нацрт Плана).

Члан 2.

Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни 
увид од 30.07.2018 – 30.08.2018. 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 



Број 4 Страна  5С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
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 Oдлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-282/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

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 16. јула 2018. године,  
донијела је

О Д Л У К У 
о утврђивању нацрта измјене дијела  
регулационог плана „Центар“  Добој 

– ревизија, блок 1. 

Члан 1.

Утврђује се нацрт измјене дијела регула-
ционог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 
1.  (у даљем тексту: нацрт Плана).

Члан 2.

Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни 
увид од 30.07.2018 – 30.08.2018. 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 Oдлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-283/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

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  16. јула  2018. године,  
донијела је

О Д Л У К У 
о утврђивању нацрта измјене дијела  
регулационог плана „Центар“  Добој 

– ревизија, блок 5. 

Члан 1.

Утврђује се нацрт измјене дијела регула-
ционог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 
5.  (у даљем тексту: нацрт Плана).
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Члан 2.

Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни 
увид од 30.07.2018 – 30.08.2018. 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 Oдлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-284/18.  
Добој, 16.07.2018. 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  16. 
јула 2018. године, донијела је

О Д Л У К У 
о додјели пословног простора

Члан 1.

Занатско – предузетничком удружењу града 
Добој додјељује се пословни простор у при-
земљу стамбено-пословног објекта, у улици 
Војводе Мишића број 15,  изграђен на некрет-
нини означеној као к.ч. број: 4984/2, уписана 
у ПЛ број 737 КО Добој, површине 72 м2 (по 
тлоцрту 71/96 м2), власништво Града Добоја 
са дијелом 1/1. 

Члан 2 .

За додјељени  послoвни простор закупац ће 
плаћати закупнину  у мјесечном износу од  0,10 
КМ/м2 почев од момента закључивања Угово-
ра о закупу предметне пословне просторије.

Члан 3.

Утврђени износ закупнине за пословни 
простор из члана 1. ове Одлуке увећава се за 
износ пореза на додану вриједност те за износ 
комуналне накнаде и осталих обавеза које про-
ситичу 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: 01-013-285/18.  
Добој, 16.07.2018. 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“ 
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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 општи-
не Добој“ број: 6/08, 2/10 и 7/10), Скупштина 
града Добој на сједници одржаној дана 16. јула 
2018. године донијела је :

О Д Л У К У 
о додјели просторија 

Члан 1.

Планинарско еколошком друштву „Пресли-
ца“ Добој додјељују се просторије у објекту 
старе школе површине 100 м2, на некретнини 
означеној као к.ч. број 1830, уписана у ПЛ број 
45 КО Клоч-Конопљиште, уписана као посјед 
Града Добој са дијелом 1/1.

Члан 2 .

За додјељене просторије закупац ће плаћати 
закупнину у мјесечном износу од  0,10 КМ/м2 

почев од момента закључивања Уговора о заку-
пу предметне некретнине.

Члан 3.

Утврђени износ закупнине за додјељене 
просторије из члана 1. ове Одлуке увећава се за 
износ пореза на додану вриједност те за износ 
комуналне накнаде и осталих обавеза које про-
истичу 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 Одлу-
ке.

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од 
дана објављивања у „Службеном Гласнику гра-
да Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-286/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39.  став 2. тачка 13. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, број 
97/16), члана 35. став 2. Статута Града  Добој  
(„Сл.  гласник   Града Добој“ број 1/17), и чла-
на 128. став 1. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина града Добој на сједници 
одржаној дана 16. јула 2018. године, донијела је

О Д Л У К У 
о давању у закуп објекта „Соколски 

дом“ у Добоју

Члан 1.

Под условима и на начин предвиђен овом 
одлуком извршиће се давање у закуп објекта 
„Соколски дом“ у улици Краља Александра 
у Добоју, уз обавезу закупца на извршавање 
адаптације и санације објекта од штета наста-
лих у поплавама, те по указаној потреби и ре-
конструкције објекта. 

Члан 2 .

Имајући у виду потребна улагања за пре-
дметни објекат закупац ће плаћати закупнину  
у мјесечном износу од  0,10 КМ/м² почев од мо-
мента закључивања Уговора о закупу предмет-
не некретнине, док облигациони однос између 
закупца и закуподавца може трајати до десет 
година.

Члан 3.

Закупац је обавезан да сопственим сред-
ствима изврши адаптацију и санацију од штета 
насталих у поплавама, а по указаној потреби и 
реконструкцију објекта.

Члан 4.

Избор закупца ће се извршити расписи-
вањем јавне лицитације на којој ће се утврдити 
најповољнији понуђач у смислу улагања у пре-
дметну некретнину и њено санирање.

Члан 5.

Овлашћује се Градоначелник Града Добој 
да у складу са одредбама ове Одлуке распише 
јавну лицитацију, те са изабраним закупцем 
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потпише Уговор о закупу, којим ће закупнина 
бити утврђена у складу са чланом 2. ове Од-
луке.

Члан 6. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-287/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39.  став 2. тачка 13. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, број 
97/16), члана 35. став 2. Статута Града  Добој  
(„Сл.  гласник   Града Добој“ број 1/17), и чла-
на 128. став 1. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој, на сједни-
ци одржаној дана 16. јула 2018. године, доноси 

О Д Л У К У 
о исказивању интереса за замјену 

некретнина

Члан 1.

Града Добој овом одлуком исказује по-
стојање интереса за могућност замјене некрет-
нина- земљишта у власништву физичког лица, 
за некретнине у власништву Града Добој, а у 
циљу проширења постојећег гробља на лока-
цији насеља „Баре“ .

Члан 2.

Након утврђивања вриједности некрет-
нина означених као к.ч. 620/1, 620/2, 621/2, 
622, 3058, 3059 и 3060/3, укупне површине 
12.500,00 м², те проналаска адекватних некрет-
нина у власништу Града Добој и стицања нео-
пходних сагласности приступиће се поступку 
замјене.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-288/18.  
Добој, 16.07.2018. 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), одредаба Закона о приватиза-
цији пословних зграда, пословних просторија 
и гаража („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 98/04, 117/06, 74/07, 71/10, 30/12, 
117/12 и 67/13), одредаба Уредбе о поступку 
јавне продаје пословних зграда, пословних 
просторија и гаража („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 100/12) и члана 35. Ста-
тута града Добој („Службени гласник града 
Добој“ број: 1/17) Скупштина града Добој, на 
сједници одржаној дана 16. јула 2018. године, 
доноси

О Д Л У К У  
о продаји пословних простора и 

гаража у власништву Града Добој 

Члан 1.

Град Добој продаје на начин и условима 
одређеним овом одлуком пословне просторе и 
гараже у свом власништву, како слиједи:

 - пословни простор у улици Светог Саве 
у Добоју број 6/4, у приземљу стамбе-
но-пословног објекта, изграђен на не-
кретнини означеној као к.ч. број: 5685/1, 
уписана у ПЛ број 737 КО Добој, уписан 
у Књигу уложених уговора о продаји 
пословних зграда, пословних просторија 
и гаража, лист број: 1289 за КО Добој, 
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површине 27 м2 (по тлоцрту 26/69 м2), 
власништво Града Добоја са дијелом 1/1.

 - пословни простор у улици Светог Саве 
у Добоју број 6/9, у приземљу стамбе-
но-пословног објекта, изграђен на не-
кретнини означеној као к.ч. број: 5685/1, 
уписана у ПЛ број 737 КО Добој, уписан 
у Књигу уложених уговора о продаји 
пословних зграда, пословних просторија 
и гаража, лист број: 1295 за КО Добој, 
површине 36 м2 (по тлоцрту 36/15 м2), 
власништво Града Добоја са дијелом 1/1.

 - пословни простор у улици Светог Саве 
у Добоју број 6/10, у приземљу стамбе-
но-пословног објекта, изграђен на не-
кретнини означеној као к.ч. број: 5685/1, 
уписана у ПЛ број 737 КО Добој, уписан 
у Књигу уложених уговора о продаји 
пословних зграда, пословних просторија 
и гаража, лист број: 1301 за КО Добој, 
површине 34 м2 (по тлоцрту 34/36 м2), 
власништво Града Добоја са дијелом 1/1.

 - гаража број: 271 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 145 у ул. Краља Петра I бр. 
17-21 у Добоју површине 12 м2, а која 
се налази у сутерену стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5522 КО Добој.

 - гаража број: 23 у ул. Краља Петра I бр. 
24-30 у Добоју површине 11 м2, а која 
се налази у приземном објекту – гараће 
у низу, изграђен на к.ч. број: 5672 КО 
Добој.

 - гаража број: 21 у ул. Краља Петра I бр. 
24-30 у Добоју површине 11 м2, а која 
се налази у приземном објекту – гараже 
у низу, изграђен на к.ч. број: 5672 КО 
Добој.

 - гаража број: 143 у ул. Краља Петра I бр. 
17-21 у Добоју површине 12 м2, а која 
се налази у сутерену стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5522 КО Добој.

 - гаража број: 140 у ул. Краља Петра I бр. 
17-21 у Добоју површине 12 м2, а која 

се налази у сутерену стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5522 КО Добој.

 - гаража број: 141 у ул. Краља Петра I бр. 
17-21 у Добоју површине 12 м2, а која 
се налази у сутерену стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5522 КО Добој.

 - гаража број: 22 у ул. Краља Петра I бр. 
24-30 у Добоју површине 12 м2, а која 
се налази у приземном објекту – гараже 
у низу, изграђен на к.ч. број: 5672 КО 
Добој.

 - гаража број: 117 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 16 м2, а која се нала-
зи у приземљу објекта, изграђен на к.ч. 
број: 5534 КО Добој.

 - гаража број: 24 у ул. Краља Петра I бр. 
24-30 у Добоју површине 11 м2, а која 
се налази у приземном објекту – гараже 
у низу, изграђен на к.ч. број: 5672 КО 
Добој.

 - гаража број: 20 у ул. Краља Петра I бр. 
24-30 у Добоју површине 11 м2, а која 
се налази у приземном објекту – гараже 
у низу, изграђен на к.ч. број: 5672 КО 
Добој.

 - гаража број: 144 у ул. Краља Петра I бр. 
17-21 у Добоју површине 12 м2, а која 
се налази у сутерену стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5522 КО Добој.

 - гаража број: 142 у ул. Краља Петра I бр. 
17-21 у Добоју површине 12 м2, а која 
се налази у сутерену стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5522 КО Добој.

 - гаража број: 139 у ул. Краља Петра I бр. 
17-21 у Добоју површине 12 м2, а која 
се налази у сутерену стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5522 КО Добој.

 - гаража број: 137 у ул. Краља Петра I бр. 
17-21 у Добоју површине 12 м2, а која 
се налази у сутерену стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5522 КО Добој.

 - гаража број: 138 у ул. Краља Петра I бр. 
17-21 у Добоју површине 12 м2, а која 
се налази у сутерену стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5522 КО Добој.
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 - гаража број: 136 у ул. Краља Петра I бр. 

17-21 у Добоју површине 12 м2, а која 
се налази у сутерену стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5522 КО Добој.

 - гаража број: 120 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 14 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5560 КО Добој.

 - гаража број: 116 у ул. Краља Петра I 
у Добоју површине 17,50 м2, а која се 
налази у приземљу објекта, изграђен на 
к.ч. број: 5534 КО Добој.

 - гаража број: 116-а у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 16 м2, а која се нала-
зи у приземљу објекта, изграђен на к.ч. 
број: 5534 КО Добој.

 - гаража број: 146 у ул. Краља Петра I бр. 
17-21 у Добоју површине 12 м2, а која 
се налази у сутерену стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5522 КО Добој.

 - гаража број: 266 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 274 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 16 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 551 2 КО Добој.

 - гаража број: 265 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 280 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 273 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 16 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 278 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 277 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 

у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 251 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараеже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 269 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у инзу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 282 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 267 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 279 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 276 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 281 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 275 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 270 у ул. Краља Петра I у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 3 у ул. Светог Саве бр. 99 у 
Добоју површине 28 м2, а која се налази 
у сутерену објекта, изграђен на к.ч. број: 
5677 КО Добој.

 - гаража број: 5 у ул. Светог Саве бр. 99 у 
Добоју површине 14 м2, а која се налази 
у сутерену објекта, изграђен на к.ч. број: 
5677 КО Добој.
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 - гаража број: 2 у ул. Светог Саве бр. 99 у 

Добоју површине 17 м2, а која се налази 
у сутерену објекта, изграђен на к.ч. број: 
5677 КО Добој.

 - гаража број: 4 у ул. Светог Саве бр. 99 у 
Добоју површине 14 м2, а која се налази 
у сутерену објекта, изграђен на к.ч. број: 
5677 КО Добој.

 - гаража број: 1 у ул. Светог Саве бр. 99 у 
Добоју површине 16 м2, а која се налази 
у сутерену објекта, изграђен на к.ч. број: 
5677 КО Добој.

 - гаража број: 220 у ул. Светог Саве бб. у 
Добоју површине 12 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5679/17 КО Добој.

 - гаража број: 223 у ул. Светог Саве бб. у 
Добоју површине 12 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5679/17 КО Добој.

 - гаража број: 226 у ул. Светог Саве бб. у 
Добоју површине 12 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5679/17 КО Добој.

 - гаража број: 213 у ул. Светог Саве бб. у 
Добоју површине 12 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5679/17 КО Добој.

 - гаража број: 212 у ул. Светог Саве бб. у 
Добоју површине 12 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5679/17 КО Добој.

 - гаража број: 214 у ул. Светог Саве бб. у 
Добоју површине 12 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5679/17 КО Добој.

 - гаража број: 225 у ул. Светог Саве бб. у 
Добоју површине 12 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5679/17 КО Добој.

 - гаража број: 215 у ул. Светог Саве бб. у 
Добоју површине 12 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5679/17 КО Добој.

 - гаража број: 222 у ул. Светог Саве бб. у 
Добоју површине 12 м2, а која се налази 

у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5679/17 КО Добој.

 - гаража број: 221 у ул. Светог Саве бб. у 
Добоју површине 12 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5679/17 КО Добој.

 - гаража број: 260 у ул. Краља Твртка бб у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 230 у ул. Краља Твртка бб у 
Добоју површине 17 м2, а која се налази 
у приземљу стамбеног објекта, изграђен 
на к.ч. број: 5511 КО Добој.

 - гаража број: 296 у ул. Краља Твртка бр. 
10-16 у Добоју површине 12 м2, а која се 
налази у приземљу стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5510 КО Добој.

 - гаража број: 286 у ул. Краља Твртка бр. 
10-16 у Добоју површине 12 м2, а која се 
налази у приземљу стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5510 КО Добој.

 - гаража број: 285 у ул. Краља Твртка бр. 
10-16 у Добоју површине 12 м2, а која се 
налази у приземљу стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5510 КО Добој.

 - гаража број: 252 у ул. Краља Твртка бб. 
у Добоју површине 13 м2, а која се нала-
зи у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 264 у ул. Краља Твртка бб. 
у Добоју површине 13 м2, а која се нала-
зи у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 256 у ул. Краља Твртка бб. 
у Добоју површине 16 м2, а која се нала-
зи у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 249 у ул. Краља Твртка бб. 
у Добоју површине 13 м2, а која се нала-
зи у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 255 у ул. Краља Твртка бб. 
у Добоју површине 16 м2, а која се нала-
зи у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.
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 - гаража број: 261 у ул. Краља Твртка бб. 

у Добоју површине 13 м2, а која се нала-
зи у приземном објекту – гараже у низу, 
изграђен на к.ч. број: 5512 КО Добој.

 - гаража број: 167 у ул. Краља Твртка бр. 
3-7 у Добоју површине 12 м2, а која се 
налази у сутерену објекта, изграђен на 
к.ч. број: 5516 КО Добој.

 - гаража број: 166 у ул. Краља Твртка бр. 
3-7 у Добоју површине 12 м2, а која се 
налази у сутерену објекта, изграђен на 
к.ч. број: 5516 КО Добој.

 - гаража број: 168 у ул. Краља Твртка бр. 
3-7 у Добоју површине 12 м2, а која се 
налази у сутерену објекта, изграђен на 
к.ч. број: 5516 КО Добој.

 - гаража број: 169 у ул. Краља Твртка бр. 
3-7 у Добоју површине 12 м2, а која се 
налази у сутерену објекта, изграђен на 
к.ч. број: 5516 КО Добој.

 - гаража број: 170 у ул. Краља Твртка бр. 
3-7 у Добоју површине 12 м2, а која се 
налази у сутерену објекта, изграђен на 
к.ч. број: 5516 КО Добој.

 - гаража број: 172 у ул. Краља Твртка бр. 
3-7 у Добоју површине 12 м2, а која се 
налази у сутерену објекта, изграђен на 
к.ч. број: 5516 КО Добој.

 - гаража број: 69 у ул. Немањина бр. 22-
36 у Добоју површине 13 м2, а која се 
налази у сутерену објекта, изграђен на 
к.ч. број: 5663 КО Добој.

 - гаража број: 66 у ул. Немањина бр. 22-
36 у Добоју површине 14 м2, а која се 
налази у сутерену објекта, изграђен на 
к.ч. број: 5663 КО Добој.

 - гаража број: 63 у ул. Немањина бр. 56 у 
Добоју површине 11 м2, а која се налази 
у дијелу објекта, изграђен на к.ч. број: 
4867 КО Добој.

 - гаража број: 65 у ул. Немањина бр. 22-
36 у Добоју површине 12 м2, а која се 
налази у сутерену објекта, изграђен на 
к.ч. број: 5663 КО Добој.

 - гаража број: 70 у ул. Немањина бр. 22-
36 у Добоју површине 14 м2, а која се 

налази у сутерену објекта, изграђен на 
к.ч. број: 5663 КО Добој.

 - гаража број: 61 у ул. Немањина бр. 58 у 
Добоју површине 11 м2, а која се налази 
у дијелу објекта, изграђен на к.ч. број: 
4868 КО Добој.

 - гаража број: 62 у ул. Немањина бр. 58 у 
Добоју површине 13 м2, а која се налази 
у дијелу објекта, изграђен на к.ч. број: 
4868 КО Добој.

 - гаража број: 62-б у ул. Немањина бр. 
60 у Добоју површине 11 м2, а која се 
налази у дијелу објекта, изграђен на к.ч. 
број: 4869 КО Добој.

 - гаража број: 64 у ул. Немањина бр. 56 у 
Добоју површине 14 м2, а која се налази 
у дијелу објекта, изграђен на к.ч. број: 
4867 КО Добој.

 - гаража број: 196 у ул. Ђенерала Драже 
бр. 16-22 у Добоју површине 12 м2, а 
која се налази у сутерену објекта, из-
грађен на к.ч. број: 5521 КО Добој.

 - гаража број: 199 у ул. Ђенерала Драже 
бр. 16-22 у Добоју површине 11 м2, а 
која се налази у сутерену објекта, из-
грађен на к.ч. број: 5521 КО Добој.

 - гаража број: 201 у ул. Ђенерала Драже 
бр. 16-22 у Добоју површине 11 м2, а 
која се налази у сутерену објекта, из-
грађен на к.ч. број: 5521 КО Добој.

 - гаража број: 204 у ул. Ђенерала Драже 
бр. 16-22 у Добоју површине 14 м2, а 
која се налази у сутерену објекта, из-
грађен на к.ч. број: 5521 КО Добој.

 - гаража број: 202 у ул. Ђенерала Драже 
бр. 16-22 у Добоју површине 11 м2, а 
која се налази у сутерену објекта, из-
грађен на к.ч. број: 5521 КО Добој.

 - гаража број: 240 у ул. Ђенерала Драже 
бр. 34 у Добоју површине 17 м2, а која 
се налази у приземљу стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5511 КО Добој.

 - гаража број: 241 у ул. Ђенерала Драже 
бр. 34 у Добоју површине 17 м2, а која 
се налази у приземљу стамбеног објекта, 
изграђен на к.ч. број: 5511 КО Добој.
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 - гаража број: 44 у ул. Кнегиње Милице 

бр. 11-12 у Добоју површине 18 м2, а 
која се налази у приземљу стамбеног 
објекта, изграђен на к.ч. број: 4862 КО 
Добој.

 - гаража број: 42 у ул. Кнегиње Милице 
бр. 11-12 у Добоју површине 11 м2, а 
која се налази у приземљу стамбеног 
објекта, изграђен на к.ч. број: 4862 КО 
Добој.

 - гаража број: 43 у ул. Кнегиње Милице 
бр. 11-12 у Добоју површине 12 м2, а 
која се налази у приземљу стамбеног 
објекта, изграђен на к.ч. број: 4862 КО 
Добој.

 - гаража број: 45 у ул. Кнегиње Милице 
бр. 11-12 у Добоју површине 18 м2, а 
која се налази у приземљу стамбеног 
објекта, изграђен на к.ч. број: 4862 КО 
Добој.

 - гаража број: 46 у ул. Кнегиње Милице 
бр. 11-12 у Добоју површине 11 м2, а 
која се налази у приземљу стамбеног 
објекта, изграђен на к.ч. број: 4862 КО 
Добој.

 - гаража број: 47 у ул. Кнегиње Милице 
бр. 11-12 у Добоју површине 11 м2, а 
која се налази у приземљу стамбеног 
објекта, изграђен на к.ч. број: 4862 КО 
Добој.

 - гаража број: 48 у ул. Кнегиње Милице 
бр. 11-12 у Добоју површине 18 м2, а 
која се налази у приземљу стамбеног 
објекта, изграђен на к.ч. број: 4862 КО 
Добој.

 - гаража број: 232 у ул. Ћупријска бр. 30 у 
Добоју површине 17 м2, а која се налази 
у приземљу стамбеног објекта, изграђен 
на к.ч. број: 5511 КО Добој.

 - гаража број: 397 у ул. Краља Драгутина 
бр. 24-26 у Добоју површине 15 м2, а 
која се налази испод зграде, изграђен на 
к.ч. број: 5550 КО Добој.

Члан 2.

Продајну цијену пословних простора и га-
ража из члана 1. ове Одлуке накнадно ће од-

редити стални судски вјештак архитектонско 
– грађевинске струке.

Члан 3. 

За учешће у поступку јавне продаје учесник 
је дужан уплатити аконтацију. Аконтација коју 
уплаћују понуђачи уплаћује се у новци и изно-
си 10% од почетне продајне цијене непокрет-
ности, с тим што тај износ не може бити мањи 
од 1.000,00 КМ за пословни простор, односно 
500,00 КМ за гаражу.

Члан 4.

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја 
да у складу са одредбама Закона о приватиза-
цији пословних зграда, пословних простора 
и гаража и Уредбе о поступку јавне продаје 
пословних зграда, пословних просторија и 
гаража у државној својини проведе поступак, 
именовање комисије, јавно оглашавање и про-
дају предметних пословних простора и гара-
жа.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-289/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ број: 97/16), 
члана 348. Закона о стварним правима („Служ-
бени гласник РС“ број: 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана 6. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локал-
не самоуправе („Службени гласник РС“ број: 
20/12), члана 35. Статута Града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Процје-
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не вриједности непокретности сталног судског 
вјештака архитекте Раденка Васића из Добоја 
од маја. 2018. године Скупштина Града Добој, 
на сједници одржаној дана 16. јуна 2018. годи-
не, доноси

О Д Л У К У 
о продаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта 
непосредном погодбом ради 

обликовања грађевинске честице у 
КО Добој 1

Члан 1.

Продаје се ДОО „БРЧКО ГАС“ Брчко неиз-
грађено градско грађевинско земљиште непо-
средном погодбом ради обликовања грађевин-
ске честице, и то некретнине означене као к.ч. 
број: 6688/2 Бара ливада 1. класе површине 220 
м2, к.ч. број: 6689/3 Барски поток, канал повр-
шине 36 м2 и к.ч. број: 6691/2 Бара ливада 1. 
класе површине 685 м2, укупне површине 941 
м2, уписане у ПЛ број 6375 КО Добој (новог 
премјера), а што по старом премјеру одговара 
к.ч. број: 359/11 Бара ливада 1. класе површи-
не 220 м2, к.ч. број: 359/14 Бара и поток канал 
површине 36 м2 и к.ч. број: 359/13 Бара ливада 
1. класе површине 685 м2, укупне површине 
941 м2, уписане у ЗК улошку број 4034 КО СП 
Добој. 

Члан 2.

Продајна цијена земљишта из члана 1. ове 
Одлуке износи 56.460,00 КМ за укупну повр-
шину од 941 м2, односно 60,00 КМ/м2 по 
процјени вриједности непокретности сталног 
судског вјештака архитекте Раденка Васића из 
Добоја.

Члан 3.

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја 
да на основу ове Одлуке може закључити ку-
попродајни уговор са подносиоцем захтјева за 
непосредну куповину непокретности.

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: 01-013-290/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ број: 97/16), 
члана 348. Закона о стварним правима („Служ-
бени гласник РС“ број: 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана 6. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима 
у својини Републике Српске и јединица ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС“ 
број: 20/12), члана 33. Статута Града Добој 
(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12) 
и Процјене тржишне вриједности некретнина 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Раденка Васића из Добоја од јула 2018. године 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
дана 16. јула 2018. године, доноси

О Д Л У К У 
о продаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта 
непосредном погодбом ради 

обликовања грађевинске честице у 
КО Добој 2

Члан 1.

Продаје се Татић Жарку из Осјечанских 
Чивчија неизграђено градско грађевинско 
земљиште непосредном погодбом ради обли-
ковања грађевинске честице, и то некретнине 
означене као к.ч. број: 5345/1 Стрелиште дво-
риште површине 2083 м2, уписана у ПЛ број 
729 КО Добој (новог премјера), а што по ста-
ром премјеру одговара к.ч. број: 765/11 Стре-
лиште двориште површине 2083 м2, уписана у 
ЗК улошку број 4034 КО СП Добој.
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Члан 2.

Продајна цјена земљишта из члана 1. ове 
Одлуке износи 114.565,00 КМ за укупну повр-
шину од 2083 м2 по процјени тржишне вријед-
ности вјештака грађевинско-архитектонске 
струке Раденка Васића из Добоја.

Члан 3.

Овлашћује се Градоначелник Града Добој 
да на основу ове Одлуке може закључити ку-
попродајни уговор са подносиоцем захтјева за 
непосредну куповину непокретности.

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: 01-013-291/18.  
Добој, 16.07.2018. 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. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17) 
и Понуде за уступање некретнине без накна-
де ДОО „Грађ-промет“ Добој број: 268/18 од 
11.06.2018. године Скупштина Града Добој, на 
сједници одржаној дана  16. јула 2018. године, 
доноси

О Д Л У К У 
о прихватању понуде ДОО 

„Грађ-промет“ Добој о уступању 
непокретности  

Члан 1.

Прихвата се понуда о уступању непокрет-
ности ДОО „Грађ-промет“ Добој број: 26/18 
од 11.06.2018. године, а по Одлуци о уступању 
непокретности оснивача ДОО „Грађ-промет“ 
Добој број: 267/18 од 11.06.2018. године

Члан 2.

Непокретности из члана 1. ове Одлуке чини 
земљиште означено као к.ч. број: 6503/13 Баре 

ливада 1. класе површине 51 м2, уписана у ПЛ 
број 3164 КО Добој (новог премјера), а што 
по старом премјеру одговара к.ч. број: 273/23 
Бара ливада 1. класе површине 51 м2, уписана 
зу ЗК улошку број 2656 КО СП Добој.

Члан 3. 

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја 
да на основу ове Одлуке те претходно при-
бављене сагласности Правобранилаштва РС, 
Сједиште замјеника у Добоју може закључи-
ти уговор о уступању непокретности са ДОО 
„Грађ-промет“ Добој.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-292/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу чланова 3. и 4. Закона о ликви-
дационом поступку Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 64/02), 
члана 39.  став 2. тачка 13. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС “, број 97/16) и 
члана 35. став 2. Статута Града  Добој  („Сл.  
гласник   Града Добој“ број 1/17), и члана 128. 
став 1. Пословника о раду Скупштине Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 
1/17), Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној дана  16. јула 2018. године д о н о с и: 

О Д Л У К У 
о сагласности на покретање 

ликвидационог поступка над Јавном 
здравственом установом Апотека 

„Јован Јовановић Змај“ Добој

Члан 1.

Града Добој као оснивач, сагласан је са по-
кретањем ликвидационог поступка над Јав-
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ном здравственом установом Апотека „Јован 
Јовановић Змај“ Добој,  након што се  намире 
повјериоци, односно испуне уговорне обавезе 
предвиђене Уговором о пословно-стратешком 
партнерству број: ОПУ-1592 од 13.07.2018. 
године, између стратешког партнера Апотека 
„Вивамедик“ Козлук,  Јавне здравствене уста-
нове Апотека „Јован Јовановић Змај“ Добој и 
Града Добој.

Члан 2.

Разлог за покретање ликвидационог поступ-
ка огледа се у престанку постојања природних 
и других услова за обављање дјелатности горе 
наведене установе, обзиром на финансијске 
околности и неконкурентост у односу на друге 
субјекте исте дјелатности.

Члан 3.

Задужује се орган овлаштен за заступање 
ЈЗУ Апотека „Јован Јовановић Змај“ Добој да 
након испуњења горе наведеног услова у име 
оснивача, поступајућем суду достави законом 
предвиђену документацију и изврши остале 
потребне радње за провођење ликвидационог 
поступка.

Члан 4.

Ликвидациони поступак ће спровести суд 
који је по Закону о стечајном поступку надле-
жан за спровођење стечајног поступка. 

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-293/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са 
чланом 50, 54. и 55. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-

не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 60. Статута Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 
1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној дана  16. јула 2018. године, доноси  

О Д Л У К У  
о расписивању јавног конкурса 
за избор и именовање начелника 

одјељењa у градској управи Града 
Добоја

Члан 1.

Скупштина Града Добоја доноси Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор и име-
новање начелника Одјељења и то: 

 - Начелник Одјељења за стамбено кому-
налне послове Града Добој.

Члан 2.

Мандат начелника Одјељења из члана.1 
траје до краја сазива мандата Скупштине којa 
га је изабрала.

Члан 3.

По ступању на снагу ове Одлуке, Градона-
челник Града Добој ће расписати Јавни кон-
курс за избор и именовање начелника у складу 
са Законом о службеницима и намјештеници-
ма у органима јединице локалне самоуправе.

Општи и посебни услови за избор и имено-
вање начелника Одјељења, прописани су наве-
деним Законом о службеницима и намјештени-
цима у органима јединице локалне самоуправе, 
Правилником о унутрашњој сиситематизацији 
и организацији радних мјеста у Градској упра-
ви Града Добој ( Службени гласник Града До-
бој број: 4/17 ) и  Статутом Града Добој (Служ-
бени гласник Града Добој број: 1/17 ).

Члан 4.

Јавни конкурс за избор и именовање на-
челника Одјељeња објавиће се у „Службе-
ном гласнику Републике Српске“ и у дневном 
листу „Глас Српске“.

Рок за подношење пријава на Конкурс 
из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана 
посљедњег објављивања Конкурса у једном од 
јавних гласила из става 1. овог члана. 
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Члан 5.

Поступак по Јавном конкурсу спровешће 
Комисија за избор за спровођење поступка по 
Јавном конкурсу за избор и именовање начел-
ника Одјељења коју именује Градоначелник у 
складу са Законом. Поступак за избор начел-
ника Одјељeња подразумијева улазни интервју 
и контролу испуњености општих и посебних 
услова, а спроводи се у року од 30 дана од дана 
истека рока за пријављивање кандидата. 

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-294/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

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

ОДЛУКУ 
о стављању ван снаге Одлуке о 

одбацивању свих захтјева за учешће 
или понуда достављених од стране 
привредног субјекта Институт за 
грађевинарство „ИГ“ Бања Лука 
у поступцима јавних набавки које 

проводи Град Добој

Члан 1.

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
одбацивању свих захтјева за учешће или пону-

да достављених од стране привредног субјекта 
Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука у 
поступцима јавних набавки које проводи Град 
Добој бр. 01-013-423/2015 од 01.12.2015. годи-
не, објављена у „Службеном гласнику Града 
Добој“ бр. 9/15.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-295/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана члана 39. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 97/16) и члана 35. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 1/17), Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној  16. јула  2018. године,  доноси

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке о  

оснивању Јавне установе „Центар 
за дјецу и омладину са сметњама у 

развоју“ Добој

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о оснивању 
Јавне установе „Центар за дјецу и омладину са 
сметњама у развоју“ Добој број 01-013-186/18 
од дана 30. 04. 2018. године.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-296/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.
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На основу члана 39 став 2. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 97/16), члана 12. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број:68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 80.  и 81. тачка г) Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 37/12 и 90/16), члана 35. став 2. Ста-
тута Града Добој („Службени гласник Града 
Добој“ број:1/17), и члана 128. Пословника о 
раду Скупштине Града Добој („Службени глас-
ник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града 
Добој на сједници одржаној дана 16. јула 2018. 
године, донијела је

О Д Л У К У 
о оснивању Јавне установе „Центар 

за дневно збрињавање дјеце и 
омладине“ Добој 

Члан 1.

Град Добој, улица Хиландарска број: 1. До-
бој, (у даљем тексту: оснивач) оснива јавну 
установу које ће пословати под називом Јавна 
установа „Центар за дневно збрињавање дјеце 
и омладине“ Добој ( у даљем тексту: Центар).

Члан 2.

Центар је јавна установа која се бави 
збрињавањем дјеце и омладине са сметњама 
у физичком и психичком развоју и обезбјеђује 
дневни боравак и пружање услуга које су ди-
ректно усмјерене на унапређење квалитета 
збрињавања дјеце и омладине са сметњама у 
развоју према њиховим способностима, скло-
ностима и испољеном интересовању.

Општи интерес Град Добој остварује кроз 
вршење надзора и утицајем на обављање дје-
латности, односно послова Центра којима се 
обезбјеђује редовно и под  једнаким условима 
остваривање права, потреба и интереса грађа-
на у области социјалне заштите у центру за 
дневно збрињавање дјеце и омладине са по-
себним потребама и сметњама у физичком и 
психичком развоју.

Центар је дужан обављати регистровану 
дјелатност на начин којим се обезбјеђује ост-
варење општег интереса и уредно и квалитет-

но, под једнаким условима омогућити оства-
ривање права, потреба и интереса грађана у 
области социјалне заштите у центру за дневно 
збрињавање дјеце и омладине са посебним по-
требама и сметњама у физичком и психичком 
развоју.

Члан 3.

Центар из члана 1. ове одлуке ће пословати 
под називом:

Јавна установа „Центар за дневно збриња-
вање дјеце и омладине“ Добој.

Скраћени назив:
ЈУ „Центар за дневно збрињавање дјеце и 

омладине“ Добој.
Сједиште Центра је у Добоју, улица Кне-

гиње Милице 1-А.

Члан 4.

Основни капитал Центра износи 5.000,00 
КМ.

Оснивачки улог је у новцу. Оснивач се оба-
везује до момента уписа Центра у судски ре-
гистар извршити уплату оснивачког улога. 

Поред унесеног оснивачког улога, оснивач 
ће Центру из буџета обезбиједити средства за 
оснивање и почетак рада у износу потребном 
за те намјене, уступити на кориштење и одржа-
вање постојећи објекат изграђен на к.ч. број: 
828/6 КО СП Добој /стари премјер/, намјенски 
грађеног за дјецу и омладину са сметњама у 
физичком и психичком развоју лоциран у До-
боју, ул. Кнегиње Милице 1-А, вршити благо-
времено именовање органа, те тражити квали-
тетно и стручно обављање послова у складу са 
позитивним законским прописима. 

Члан 5.

Средства за рад Центра обезбјеђују се из 
буџета оснивача, из средстава социјалног оси-
гурања, донација, прилога и спонзорства до-
маћих и страних правних и физичких лица и 
других извора у складу са законом.

Оснивач за обавезе Центра одговара у скла-
ду са законом.

У расподјели добити Центра и покривању 
губитака оснивач учествује у складу са зако-
ном. 
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Члан 6.

Центар у унутрашњем промету обавља 
слиједећу дјелатност:

 - 88.91 дјелатности дневне бриге о дјеци
Центар може, без уписа у судски регистар, 

да обавља и друге послове, односно дјелат-
ности, у мањем обиму, а које служе дјелатности 
која је уписана у регистар и које се уобичајено 
обављају уз ту дјелатност.

Члан 7.

За дневно збрињавање дјеце и омладине 
са сметњама у физичком и психичком развоју 
Центар ће пружати слиједеће услуге:

а/ Дневни боравак
 - дневно збрињавање (од 1 до 4 сата у 

току једног радног дана),
 - физикална терапија,
 - дефектолошки третман,
 - логопедски третман,
 - индивидуални и групни третман.

б/ Радна окупација
 - радионичарски рад (кроз кројачку, 

ликовну-музичку, керамичку и друге 
креативне радионице )

 - рад у кухињи на планирању, припре-
мању и употреби хране,

 - развој вјештина самопослуживања и 
самосталног одржавања хигијене тијела 
и простора,

 - развој других вјештина према могућнос-
тима за рад на одређеним пословима

 - (кориштење рачунара, цртање, вајање, 
израда креативних предмета и сл.)

ц/ Психосоцијална помоћ и подршка 
 - индивидуални и групни рад са дјецом и 

омладином
 - процјена и јачање очуваних и здравих 

потенцијала дјеце,
 - савјетодавни индивидуални и групни 

рад са родитељима,
 - интервенције у кризи,
 - подршка родитељима у изазовима на 

пољу родитељства.

д/ Рекреативно-едукацијске активности
 - ширење информација у заједници о 

проблемима, потребама и могућностима 
дјеце и омладине са сметњама у пси-
хофизичком развоју,

 - организовање рекреативних, култур-
но-забавних и спортских активности,

 - сарадња са другим организацијама и 
институцијама,

 - организовање различитих едукација
 - организација и извођење различитих 

активности којима се стимулише осјећај 
припадништва групи, посјете других 
група, друге дјеце, културне актиности, 
спортски садржаји и сл.

 - дружење и рад са волонтерима,
 - едукативни рад са родитељима.

Члан 8.

Услуге  из  члана 7. ове Одлуке Центар ће 
пружати свој дјеци и омладини са сметњама у 
физичком и психичком развоју, без обзира на 
врсте инвалидитета, а у складу са капацитетом 
и садржајем објекта Центра.

Члан 9.

Оснивач Центра:
 - даје сагласност на годишњи програм 

рада и финансијски план,
 - разматра и усваја годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун,
 - даје сагласност на Статут Центра и
 - даје сагласност на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста.
Сагласност из става 1. тачка 1. и 2. овог чла-

на даје Скупштина Града Добој, а сагласност 
за тачке 3. и 4. даје Градоначелник Града До-
бој.

Надзор над радом Центра врши оснивач  и 
надлежно министарство у дијелу спровођења 
стручног рада Центра, у складу са законом.

Члан 10.

Органи Центра су:
 - Управни одбор и
 - директор.



Страна  20 Број 4С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
Члан 11.

Управни одбор Центра има предсједника и 
два члана које именује и разрјешава Скупшти-
на Града Добој на пријелог Градоначелника 
Града након спроведеног поступка јавне кон-
куренције. Мандат чланова Управног одбора 
траје четири године, а по истеку мандата могу 
бити поново именовани у наведени орган.

При именовању чланова Управног одбора 
води се рачуна о равноправној заступљености 
оба пола.

Директор и запослени радници у Центреу 
не могу бити чланови Управног одбора Цен-
тра.

Оснивач ће именовати Привремени Управ-
ни одбор, који ће до окончања поступка име-
новања Управног одбора по јавном конкурсу 
доносити потребне одлуке Центра.

Члан 12

Управни одбор је надлежан да:
1. доноси Статут и измјене и допуне Стату-

та Центра,
2. одлучује о пословању Центра,
3. разматра и усваја извјештај о пословању 

и годишњи обрачун,
4. доноси програм рада и финансијски 

план,
5. одлучује о коришћењу средстава, у скла-

ду са законом и Статутом Центра,
6. одлучује у другом степену о правима за-

послених радника  и корисника услуга, 
7. доноси опште акте Центра за чије доно-

шење није овлаштен други орган и
8. врши друге послове утврђене актом о ос-

нивању и Статутом.

Члан 13

Управни одбор ради и одлучује на сједни-
цама.

Сједнице Управног одбора Центра сазива 
и њима предсједава предсједник Управног од-
бора, а у његовој одсутности најстарији члан 
Управног одбора.

Предсједник Управног одбора је дужан саз-
вати сједницу на захтјев 1/3 чланова Управног 
одбора, оснивача и директора Центра.   

Управни одбор одлучује ако је сједници 
присутно више од половине чланова (кворум), 
а одлуке доноси  већином гласова укупног 
броја чланова.

Члан 14.

Скупштина Града Добој може разријешити 
предсједника и члана Управног одбора Центра 
и прије истека мандата у сљедећим случајеви-
ма:

 - ако својим несавјесним или незакони-
тим радом онемогућава нормално функ-
ционисање Управног одбора Центра,

 - ако се запосли у Центру,
 - када поднесе оставку на чланство у Уп-

равном одбору Центра,
 - и у другим законом предвиђеним слу-

чајевима.

Члан 15.

Директора Центра именује и разрјешава 
Скупштина Града Добој на пријелог Градо-
начелника Града након спроведеног поступка 
јавне конкуренције.  

Директор Центра се именује на период од 
четири године. 

Услови за избор, именовање и разрјешење 
директора су прописани одредбама члана 87. 
Закона о социјалној заштити и Статутом Цен-
тра. 

Оснивач ће именовати вршиоца дужности 
директора Центра, који ће до окончања по-
ступка именовања директора по јавном кон-
курсу обављати послове и вршити овлаштења 
директора Центра.

Члан 16.

Директор је надлежан да:
1. представља и заступа  Центар без огра-

ничења,
2. организује и води послове Центра, запо-

шљава и отпушта запослене у складу са 
актима Центра, одлучује о правима рад-
ника и корисника услуга у првом степену,

3. предлаже акта која доноси Управни од-
бор Центра,

4. стара се о законитости рада и одговара за 
законитост рада Центра и

5. обавља друге послове утврђене законом, 
Статутом и актима Центра.
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Члан 17.

На основу ове Одлуке донијеће се Статут 
Центра, као и друга општа акта у року од 90 
дана од дана ступања на снагу исте.

Члан 18.

За све што није уређено овом Одлуком 
примјењиваће се одредбе Закона о социјалној 
заштити, Закона о систему јавних служби  и 
других закона који уређују ову проблематику.

Члан 19.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-297/18.  
Добој, 16.07.2018. 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),  Скупшти-
на Града  Добој, на сједници одржаној дана  
16.07.2018. године,  доноси 

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извод из записника сa дванаес-
те редовне сједнице Скупштине Града Добој 
одржане  24. 05. 2018. године.

(2) Овај закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-267/18.  
Добој, 16.07.2018. 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  16. 
јула 2018. године, доноси 

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај o раду Одбора за 
жалбе Града Добој за период од 01. 01. 2017. 
до 31. 12. 2017. године

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
o раду Одбора за жалбе Града Добој за период 
од 01. 01. 2017. до 31. 12. 2017. године

(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-268/18.  
Добој, 16.07.2018. 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  16. 
јула 2018. године,  доноси 

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај o извршењу буџета 
Града Добој у периоду 01. 01. 2018. - 31. 03. 
2018. године.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о извршењу буџета Града Добој у периоду 01. 
01. 2018. - 31. 03. 2018. године.
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(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-

беном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-269/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. а у вези са чланом 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
Скупштина Града Добој на сједници одржаној 
16.07.2018. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се Информација о стању у Јавној 
здравственој установи „Дом здравља“ Добој.

(2) Задужује се Управа Јавне здравствене 
установе „Дом здравља“ Добој дa усклади број 
радника са Правилником о основама стандарда 
и норматива здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број: 18/11).

(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-270/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. а у вези са чланом 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
Скупштина Града Добој,  на сједници одржа-
ној дана 16. јула 2018. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се Информација Јавне здравстве-
не установе „Дом здравља“ Добој о раскиду 
Уговора о пословно техничкој сарадњи.

(2) Саставни дио закључка чини Инфор-
мација Јавне здравствене установе „Дом 
здравља“ Добој о раскиду Уговора о пословно 
техничкој сарадњи.

(3) Овај закључак биће објављен у Службе-
ном гласнику Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-271/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. а у вези са чланом 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 
Скупштина Града Добој,  на сједници одржа-
ној дана 16. јула 2018. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се Информација о статусу из-
радње фабрике за прераду воћа  и поврћа „Бен-
конс Босна“ д.о.о. Добој у Шеварлијама;

(2) У складу са достављеном Информа-
цијом, Скупштина Града Добој тражи од „Бен-
конс Босна“ д.о.о. Добој да у року од најдуже 
двије године испуни обавезе из Споразума о 
пословно техничкој сарадњи, односно отпочне 
са радом фабричког постројења;

(3) Овај закључак биће објављен у Службе-
ном гласнику Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-272/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 76. Статута града Добој 
(„Службени гласник града Добој“, број 1/17) 
и чланова 128. и 133. Пословника Скупштине 
града Добој („Службени гласник града Добој“, 
број 1/17), Скупштина града Добој, на сједни-
ци одржаној 16. јула 2018. године, доноси
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З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се информација Одјељења за 
стамбено-комуналне послове о државним ста-
новима на којима не постоји станарско право.

(2) Предлаже се Градоначелику Града Добој 
да именује радну групу за припрему пријед-
лога Правилника о додјели станова из тачке 1. 
те да исти достави градоначелнику на разма-
трање и потпис.

(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-273/18.  
Добој, 16.07.2018. 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  16. 
јула 2018. године, доноси 

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града усвојила је Стратегију 
развоја локалних путева и улица у граду и на-
сељима на подручју Града Добој за период од 
2017. до 2026. године.

(2) Саставни дио закључка чини Стратегија 
развоја локалних путева и улица у граду и на-
сељима на подручју Града Добој за период од 
2017. до 2026. године.

(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-274/18.  
Добој, 16.07.2018. 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  16. 
јула 2018. године, доноси 

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се План кориштења средстава 
остварених од накнаде по основу посебних 
мјера заштите од пожара у 2018. години.

(2) Саставни дио закључка чини План ко-
риштења средстава остварених од накнаде по 
основу посебних мјера заштите од пожара у 
2018. години.

(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-275/18.  
Добој, 16.07.2018. 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  16. 
јула 2018. године, доноси 

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се приједлог Програма развоја 
спорта у Граду Добој за период од 2018. - 2022. 
године.

(2) Саставни дио закључка чини приједлог 
Програма развоја спорта у Граду Добој за пе-
риод од 2018. - 2022. године.
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(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-

беном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-276/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. став 2.  Закона о локал-
ној самоуправи (“Службени гласник Републи-
ке Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. 
став 2. Закона о систему јавних служби(“Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 
109/12 и 44/16), члана 87. Закона о социјалној 
заштити ( Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 37/12 и 90/16),  члана 35.  став 2. 
Статута Града Добој (“Службени гласник Гра-
да Добој 1/17)  и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17) и Одлуке о оснивању 
Јавне установе „Центар за дневно збрињавање 
дјеце и омладине“ Добој, Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној  16. 07. 2018. го-
дине, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Центар 
за дневно збрињавање дјеце и 

омладине“Добој
(1) Славен Гајић,  именује се  вршиоцем 

дужности директора Јавне установе „Центар 
за дневно збрињавање дјеце и омладине“ До-
бој са  16. 07. 2018. године.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-262/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

На основу члана 39. став 2.  Закона о ло-
калној самоуправи (“Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 97/16),  члана 16.  Закона 
о систему јавних служби(“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12 и 
44/16), члана 88. Закона о социјалној заштити 
( Службени гласник Републике Српске“ број: 
37/12 и 90/16),  члана 35.  став 2. Статута Града 
Добој (“Службени гласник Града Добој 1/17)  и 
члана 128. Пословника о раду Скупштине Гра-
да Добој („Службени гласник Града Добој“, 
број 1/17) и Одлуке о оснивању Јавне установе 
„Центар за дневно збрињавање дјеце и омла-
дине“ Добој, Скупштина Града Добој, на сјед-
ници одржаној  16. 07. 2018. године, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Управног 

одбора Јавне установе „Центар 
за дневно збрињавање дјеце и 

омладине“Добој

(1) Именује се привремени Управни одбор 
Јавне установе „Центар за дневно збрињавање 
дјеце и омладине“ Добој у саставу како слије-
ди: 

 - Енеса Јотић, предсједник
 - Мирослав Кршић, члан
 - Драган Савић, члан

(2) Права и обавезе Управног одбора су ре-
гулисане Законом о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
68/07, 109/12 и 44/16), Законом о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 37712 и 90/16) и Статутом Јавне ус-
танове „Центар за дневно збрињавање дјеце и 
омладине“ Добој.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-263/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

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

моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о сис-
тему јавних служби (“Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 68/07 и 109/12), чла-
на 35. став 2. тачка 33. Статута Града Добој 
(“Службени гласник Града Добој 1/17)  и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
16. јула 2018. године, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана привременог 

Управног одбора Јавне  предшколске 
установе “Мајке Југовић“ Добој

(1) Именује се на дужност члан привреме-
ног Управног одбора Јавне предшколске уста-
нове “ Мајке Југовић“ Добој, како слиједи:

 - Сања Петровић, члан из реда родитеља
(2) Права и обавезе Управног одбора ре-

гулисана су Законом о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12)  и Статутом Установе.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-264/18.  
Добој, 16.07.2018. 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 16. Закона о сис-
тему јавних служби (“Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 68/07 и 109/12), чла-
на 35. став 1. тачка 33. Статута Града Добој 

(“Службени гласник Града Добој 1/17)  и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
16. јула 2018. године, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности члана 
Скупштине Јавног предузећа 

„Дирекција за изградњу и развој 
Града Добој“ д.о.о.

(1) Разрјешава се дужности члан Скупшти-
не Јавног предузећа „Диреција за изградњу и 
развој Града Добој“ д.о.о., како слиједи:

 - Жељка Винкета - Јекић, члан.
(2) Права и обавезе Скупштине јавног пре-

дузећа регулисана су Статутом предузећа.
(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а биће објављено у „Службеном гласни-
ку Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-266/18.  
Добој, 16.07.2018. 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 16. Закона о сис-
тему јавних служби (“Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 68/07 и 109/12), чла-
на 35. став 1. тачка 33. Статута Града Добој 
(“Службени гласник Града Добој 1/17)  и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
16. јула 2018. године, доноси 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању дужности члана 
Скупштине Јавног предузећа 

„Дирекција за изградњу и развој 
Града Добој“ д.о.о.

(1) Именује се на дужност члана Скупшти-
не Јавног предузећа „Диреција за изградњу и 
развој Града Добој“ д.о.о., како слиједи:

 - Велибор Јекић, члан.

(2) Права и обавезе Скупштине јавног пре-
дузећа регулисана су Статутом предузећа.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-265/18.  
Добој, 16.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                      

Мурвет Бајрактаревић, с.р.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник  Републике Српске“ број: 97/16), члана 
77. Статута града Добој (,,Службени гласник 
града Добој“, број: 1/17) и члана 12. Одлуке 
о одређивању радног времена угоститељским 
објектима на подручју града Добој („Службени 
гласник града Добој“, број: 8/13), а поступајући 
по захтјеву Извршног одбора Међународног 
рукометног ТВ турнира шампиона-Добој, број: 
208/18, Градоначелник града Добој, доноси

О Д Л У К У  
о одређивању радног времена 
угоститељским објектима на 

подручју града Добој, за вријеме 
одржавања Међународног 

рукометног ТВ турнира шампиона-
Добој

Члан 1.

Овом одлуком одређује се радно вријеме 
угоститељским објектима на подручју града 
Добоја, за вријеме одржавања Међународног 
рукометног ТВ турнира шампиона - Добој.

Члан 2.

Угоститељским објектима на подручју 
града Добоја, без обзира на врсту, за вријеме 
одржавања Међународног рукометног ТВ 
турнира шампиона - Добој, у периоду од 14. 08. 
2018. године до 18. 08. 2018. године, утврђује 
се радно вријеме у трајању од 07,00 до 02,00 
часа.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
Града Добој“, а почеће се примјењивати од 14. 
08. 2018. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 01-022-1016/18.  
Добој, 03.07.2018. 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 
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споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по захтјеву Терито-
ријалне ватрогасне јединице Градске управе 
Добој број 23/18 од 20. 3. 2018. градоначелник, 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

услуга – „Атест Спиратон апарата 
за заштиту дисајних органа 

ватрогасаца и боца ТВЈ Добој“, 
путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Атест Спиратон апарата за 
заштиту дисајних органа ватрогасаца и боца 
ТВЈ Добој“ – (24 комада) путем поступка ди-
ректног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 1.470,00 КМ (Словима: 
хиљаду четристо седамдесет конвертибилних 
марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја за 2018.  и тере-
тиће буџетску позицију 412 500.

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Терито-
ријалне ватрогасне јединице Градске управе 
Добој број 23/18 од 20.3.2018.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-226/18. 
Добој, 18.5.2018.

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 – 271/18 од 05.6.2018. градоначелник. 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

услуга – „ Израда измјене дијела 
регулационог плана Доњи Град 
Добој – ревизија, блок 3“, путем 

директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Израда измјене дијела регу-
лационог плана Доњи Град Добој – ревизија , 
блок 3“ путем поступка директног споразума.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачу-

натог ПДВ-а износи 3.800,00 КМ, (Словима: 
трихиљаде осамсто конвертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја за 2018.  и тере-
тиће 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 05-271/18 од 05.6.2018.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-262/18. 
Добој, 11.6.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.
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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 – 269/18 од 05.6.2018. градоначелник,  
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

услуга – „ Израда измјене дијела 
регулационог плана Центар Добој 
– ревизија, блок 5 ( између улица: 

Николе Пашића, Колубарске и 
магистарлног пута М 17)“, путем 

директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Израда измјене дијела регула-
ционог плана Центар Добој – ревизија , блок 
5“( између улица: Николе Пашића, Колубарске 
и магистралног пута М 17) путем поступка ди-
ректног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 3.800,00 КМ, (Словима: 
трихиљаде осамсто конвертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја за 2018.  и тере-
тиће 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 05-269/18 од 05.6.2018.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:  02/404-1-260/18. 
Добој, 11.6.2018.

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 стамбено-комуналне послове Градске уп-
раве Добој број 07-37-26-398/18 од 25.5.2018. 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

„набавка и уградња самостојећих 
парковских канти за смеће“, путем 

директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке - „набавка и уградња самостојећих пар-
ковских канти за смеће“ – 30 комада, путем 
поступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 3.000,00 КМ, (Словима: 
три хиљаде конвертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја за 2018.  и тере-
тиће буџетску позицију 511 300.

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.
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Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења 
за стамбено-комуналне послове Градске упра-
ве Добој број 07-37-26-398/18 од 25.5.2018.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-244/18. 
Добој, 04.6.2018.

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 – 268/18 од 05.6.2018. градоначелник,  
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

услуга – „Израда урбанистичко – 
техничких услова за реконструкцију 
градске саобраћајнице – дио улице 

Југ Богдана од раскрснице са улицом 
Цара Душана до раскрснице са 

Видовданском Л = 315 м“, путем 
директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Израда урбанистичко – тех-
ничких услова за реконструкцију градске 
саобраћајнице – дио улице Југ Богдана од рас-
крснице са улицом Цара Душана до раскрсни-
це са Видовданском Л = 315 м“ путем поступ-
ка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 2.100,00 КМ, (Словима: 
двије хиљаде сто конвертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја за 2018.  и тере-
тиће 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 05-268/18 од 05.6.2018.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-263/18. 
Добој, 11.6.2018.

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 – 270/18 од 05.6.2018. градоначелник,  
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

услуга – „ Израда измјене дијела 
регулационог плана Центар Добој 
– ревизија, блок 5 ( улица Николе 

Пашића)“, путем директног 
споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Израда измјене дијела регула-
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ционог плана Центар Добој – ревизија , блок 
5“( улица Николе Пашића) путем поступка ди-
ректног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 5.700,00 КМ, (Словима: 
пет хиљада седамсто конвертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја за 2018.  и тере-
тиће 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 05-270/18 од 05.6.2018.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:  02/404-1-261/18. 
Добој, 11.6.2018.

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 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој број 04/30-1-503/18 од 11.6.2018. 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке  

радова  - „Извођење радова на 
асфалтирању локалног пута у МЗ 
Суво Поље, дионица Цјетковићи – 
гробље“, путем отвореног поступка 

набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке радова  - „Извођење радова на асфалти-

рању локалног пута у МЗ Суво Поље, дионица 
Цјетковићи – гробље“, путем отвореног по-
ступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  21.500,00 КМ, (словима: 
двадесет једна хиљада петсто конвертибилних 
марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја и теретиће буџет-
ску позицију 511 200. 

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отво-
реног поступка јавне набавке у складу са Зако-
ном 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 Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Добој број 04/30-
1-503/18 од 11.6.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-281/18. 
Добој, 14.6.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 18. 
став (1) и члана 25. Закона о јавним набавка-
ма („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а по-
ступајући по захтјеву Одјељења за цивилну 
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заштиту Градске управе Добој број 016-81-20-
051/18 од 25.5.2018. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне 

набавке  - „Санација четири путна 
правца у МЗ Палежница Доња, МЗ 
Палежница Горња и МЗ Скиповац 
(ЛОТ 1) и регулација тока ријеке 

Палежнице на критичним мјестима 
на дијелу тока кроз МЗ Горња и 

Доња Палежница (ЛОТ 2)“, путем 
отвореног поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке  - „Санација четири путна правца у МЗ 
Палежница Доња, МЗ Палежница Горња и МЗ 
Скиповац (ЛОТ 1):

а) МЗ Скиповац, дионица Бараковац – Кова-
чевић (l = 5800 m)

б) МЗ Горња Палежница, дионица Барако-
вац – Дуга Њива  (l = 4480 m)

ц) МЗ Горња Палежница, дионица Благоје-
вићи – Седле гробље (l = 2230 m)

д) МЗ Доња Палежница, дионица Васићи – 
Скиповац (l = 5254 m),

и регулација тока ријеке Палежнице на 
критичним мјестима на дијелу тока кроз МЗ 
Горња и Доња Палежница (ЛОТ 2)“

Члан 2.

Процијењена вриједност предметне набавке 
без урачунатог ПДВ-а износи за:

ЛОТ 1 – 135.442,00 КМ, (словима: сто три-
десет пет хиљада четристо четрдесет двије 
конвертибилне марке), а за 

ЛОТ 2 – 25.000,00 КМ, (словима: двадесет 
пет хиљада конвертибилних марака).

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отво-
реног  поступка у складу са Законом 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 Гра-
доначелнику Одјељења за цивилну заштиту 
Градске управе Добој број 016-81-20-051/18 од 
25.5.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-240/18. 
Добој, 01.6.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14),  а поступајући по захтјеву Одјељења за 
стамбено-комуналне послове Градске управе 
Добој број 07-37-26-375/18 од 21.5.2018. гра-
доначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне 

набавке  - „Санација тротоара у МЗ 
Добој Нови, ул. Озренских српских 

бригада (l = 440 m)“, путем отвореног 
поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке  - „Санација тротоара у МЗ Добој Нови, 
ул. Озренских српских бригада (l = 440 m)“, 
путем отвореног поступка набавке.



Страна  32 Број 4С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
Члан 2.

Процијењена вриједност предметне на-
бавке без урачунатог ПДВ-а износи 26.909,00  
КМ (словима: двадесет шест хиљада деветсто 
девет конвертибилних марака). 

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отво-
реног  поступка у складу са Законом 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 Одјељења за стамбено-комуналне 
послове Градске управе Добој број 07-37-26-
375/18 од 21.5.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-237/18. 
Добој, 29.5.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за 
просторно уређење Градске управе Добој број 
05/283/18 од 11.6.2018. градоначелник, доноси

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“, 

путем отвореног поступка набавке

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке – „Радови на уређењу до грађевин-
ске 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:“ 

ЛОТ 1 – Радови на водоводу и канализацији,
ЛОТ 2 – Радови на вреловоду и топлотној 

подстаници,
ЛОТ 3 – Електро радови.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи:

ЛОТ 1  - 13.855,00 КМ (словима: тринаест 
хиљада осамсто педесет пет конвертибилних 
марака).

ЛОТ 2 – 58.117,00 КМ (словима: педесет 
осам хиљада сто седамнаест конвертибилних 
марака).

ЛОТ 3 – 38.276,00 КМ (словима: тридесет 
осам хиљада двјесто седамдесет шест конвер-
тибилних 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.
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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 05/283/18 од 11.6.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-299/18. 
Добој, 18.6.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1), те члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14),  а поступајући по захтјеву Одјељења 
за изградњу, обнову и развој Градске управе 
Добој број 10/91-3-37/18 од 28.5.2018. градо-
начелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке  

радова  - „Извођење радова на 
реконструкцији локалних путева 
у МЗ Сјенина, МЗ Макљеновац 
и платоа испред Дома културе 

у Миљковцу“, путем отвореног 
поступка набавке

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке радова - „Извођење радова на рекон-
струкцији локалних путева у МЗ Сјенина (ди-

оница Селимовићи, l = 890 m, b = 3,00),  МЗ 
Макљеновац, дионица Макари, l = 220 m, 
b = 2,6 m,) и платоа испред Дома културе у 
Миљковцу“

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  96.149,00 КМ, (словима: 
деведесет шест хиљада сто четрдесет девет 
конвертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја и теретиће буџет-
ску позицију 511 200. 

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отво-
реног поступка јавне набавке у складу са Зако-
ном 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 Градона-
челнику Одјељења за изградњу, обнову и раз-
вој Градске управе Добој број 10/91-3-37/18 од 
28.5.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-272/18. 
Добој, 12.6.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1), те члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
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39/14),  а поступајући по захтјеву Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој број 04/30-1-492/18 од 07.6.2018. 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне 

набавке  радова  - „Извођење радова 
на санацији локалног пута у МЗ 

Осјечани (Осјечани Горњи)“, путем 
отвореног поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне 
набавке радова  - „Извођење радова на сана-
цији локалног пута у МЗ Осјечани (Осјечани 
Горњи)“.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  61.300,00 КМ, (словима: 
шездесет једна хиљада тристо конвертибил-
них марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја и теретиће буџет-
ску позицију 412 500. 

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отво-
реног поступка јавне набавке у складу са Зако-
ном 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 Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Добој број 04/30-
1-492/18 од 07.6.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-273/18. 
Добој, 12.6.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1), те члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14),  а поступајући по захтјеву Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој број 04/30-1-487/18 од 04.6.2018. 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке  

радова  - „Извођење радова на 
санацији пута у МЗ Трњани“, путем 

отвореног поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке радова  - Извођење радова на санацији 
пута у МЗ Трњани“ путем отвореног поступка 
набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  41.000,00 КМ, (словима: 
четрдесет једна хиљада конвертибилних мара-
ка). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја и теретиће буџет-
ску позицију 412 500. 

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отво-
реног поступка јавне набавке у складу са Зако-
ном о јавним набавкама БиХ.
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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 Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Добој број 04/30-
1-487/18 од 04.6.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-274/18. 
Добој, 12.6.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. 
став (1), члана 18. став (1), те члана 88. став 
(1) и (2) Закона о јавним набавкама („Службе-
ни гласник БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по 
захтјеву Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Добој број 04/30-
1-493/18 од 04.6.2018. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке  

радова  - „Извођење радова на 
санацији равног крова на објекту 
бившег Министарства одбране у 

Добоју“, путем отвореног поступка 
набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке радова  - „Извођење радова на санацији 

равног крова на објекту бившег Министарства 
одбране у Добоју“.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  20.000,00 КМ, (словима: 
двадесетхиљада конвертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја и теретиће буџет-
ску позицију 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 Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Добој број 04/30-
1-493/18 од 04.6.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-271/18. 
Добој, 12.6.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Градске 
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управе Добој број 04/30-1-488/18 од 04.6.2018. 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке  

радова  - „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“, 
путем отвореног поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на инфраструктур-
ним објектима у МЗ Миљковац, МЗ Љескове 
Воде, МЗ Крчевине, МЗ Шеварлије, МЗ Котор-
ско, МЗ Поточани, МЗ Доња Пакленица и МЗ 
Горња Пакленица“:

ЛОТ 1 – a) чишћење одводних канала у на-
сељу Буковац, б) регулација дијела тока Вели-
ког Лијешња

ЛОТ 2 – Просијецање и изградња новог не-
категорисаног пута у МЗ Горња Пакленица

ЛОТ 3 – а) Санација локалних путева у МЗ 
Љескове Воде - Раковац, МЗ Крчевине, МЗ 
Шеварлије, МЗ Поточани и МЗ Которско, б) 
санација пута у МЗ Доња Пакленица, дионица 
Живковићи.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи:

ЛОТ 1  - 18.100,00 КМ  (словима: осамнаест 
хиљада сто конвертибилних марака).

ЛОТ 2 – 26.500,00 КМ (словима: двадесет 
шест хиљада петсто конвертибилних марака).

ЛОТ 3 – 31.400,00 КМ (словима: тридесет 
једна хиљада четрсто конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја  и теретиће буџет-
ску позицију 412 500.                                                                             

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 привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој број 04/30-1-488/18 од 04.6.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-259/18. 
Добој, 11.6.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став 
(1), те члана 25. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),  а по-
ступајући по захтјеву Одјељења за просторно 
уређење  Градске управе Добој, број 05-307/18 
од 21.6.2018. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне 

набавке  – „Извођење радова на 
санацији дијела Ул. Видовданске 
(од раскрснице са Ул. Југ Богдана 

до раскрснице са Ул. Цара Душана), 
путем отвореног поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на санацији дије-
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ла Ул. Видовданске (од раскрснице са Ул. Југ 
Богдана до раскрснице са Ул. Цара Душана, 
l=490 m).

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 147.077,00 КМ (словима: 
сто четрдесет седам хиљада седамдесет седам 
конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку теретиће 
буџет Града Добој за 2018.– буџетска позиција 
511 200.

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем  отво-
реног поступка набавке, а поступак јавне на-
бавке  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 Коми-
сија за јавне набавке.     

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења 
за просторно уређење  Градске управе Добој, 
број 05-307/18 од 21.6.2018. 

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-308/18 
Добој, 03.7.2018.

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 – 331/18 од 05.7.2018. градоначелник, 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

услуга – „Израда урбанистичко-
техничких услова за изградњу 
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 на-
бавке услуга – „Израда урбанистичко-тех-
ничких услова за изградњу кружног тока на 
раскрсници Магистралног пута М-17 и М-4 у 
насељу „Пијескови“ у Добоју“, путем поступ-
ка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 5.897,00 КМ, (Словима: 
пет хиљада осамсто деведесет седам конвер-
тибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја за 2018.  и тере-
тиће 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 05-331/18 од 05.7.2018.
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Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-321/18. 
Добој, 10.7.2018.

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 – 332/18 од 05.7.2018. градоначелник, 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

услуга – „Израда урбанистичко-
техничких услова за изградњу 
кружног тока на раскрсници 

улице Стефана Првовенчаног и 
Магистралног пута М-17 у Добоју“, 

путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Израда урбанистичко-тех-
ничких услова за изградњу кружног тока на 
раскрсници улице Стефана Првовенчаног и 
Магистралног пута М-17 у Добоју“, путем по-
ступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 5.897,00 КМ, (Словима: 
пет хиљада осамсто деведесет седам конвер-
тибилних 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 05-332/18 од 05.7.2018.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-322/18. 
Добој, 10.7.2018.

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 Територијал-
не ватрогасне јединице Градске управе Добој 
број 22/18 од 20.3.2018. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 
- „Набавка ватрогасних униформи 
за 30 чланова оперативног састава 
Територијалне ватрогасне јединице 

Градске управе Добој“,путем 
поступка конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке  - „Набавка ватрогасних униформи за 30 
чланова оперативног састава Територијалне 
ватрогасне јединице Градске управе Добој“ 
путем поступка конкурентског захтјева.



Број 4 Страна  39С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  18.000,00 КМ, (словима: 
осамнаест хиљада конвертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја и теретиће буџет-
ску позицију 516 100. 

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 Градона-
челнику од стране Територијалне ватрогасне 
јединице Градске управе Добој број 22/18 од 
20.3.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:02-4014-1-307/18. 
Добој, 03.7.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

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

број 04/30-1-556/18 од 28.6.2018. градоначел-
ник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне 

набавке  радова - „Извођење радова 
на асфалтирању локалног пута у 

МЗ Горња Пакленица – Околишта, 
засеок Бељићи“, путем отвореног 

поступка набавке

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке радова  - „Извођење радова на асфалти-
рању локалног пута у МЗ Горња Пакленица 
– Околишта, засеок Бељићи“ (l=720 m, b=2,60 
m), путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  60.570,00 КМ, (словима: 
шездесет хиљада петсто седамдесет конверти-
билних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја и теретиће буџет-
ску позицију 511 200. 

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отво-
реног поступка јавне набавке у складу са Зако-
ном 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 Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Добој број 04/30-
1-556/18 од 28.6.2018.
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Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-309/18. 
Добој, 03.7.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став 
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник  БиХ“  бр. 39/14), а по-
ступајући по захтјеву Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе Добој, 
број 04/30-1-526/18 од 29.6.2018. градоначел-
ник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 

набавке  - „набавка и уградња 
техничког камена - кречњака за 

посипање локалних макадамских 
некатегорисаних путева на 

локалитетима у МЗ Зелиња, Горњи 
Скиповац, Горња Палежница и 

Доња Палежница“, путем отвореног 
поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке „набавка и уградња техничког камена - 
кречњака за посипање локалних макадамских 
некатегорисаних путева на локалитетима у МЗ 
Зелиња, Горњи Скиповац, Горња Палежница и 
Доња Палежница“.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 180.000,00 КМ (словима: 

сто осамдесет хиљада конвертибилних мара-
ка).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја и теретиће буџет-
ску позицију 412 500.                          

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 04/30-1-526/18 од 29.6.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:02-404-1-335/18. 
Добој, 13.7.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за 
просторно уређење Градске управе Добој број 
05/283/18 од 11.6.2018. градоначелник, доноси
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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“, 

путем отвореног поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне 
набавке –  „Радови на уређењу до грађевин-
ске 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:“ 

ЛОТ 1 – Радови на водоводу и канализацији,
ЛОТ 2 – Радови на вреловоду и топлотној 

подстаници,
ЛОТ 3 – Електро радови.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи:

ЛОТ 1  - 13.855,00 КМ (словима: тринаест 
хиљада осамсто педесет пет конвертибилних 
марака).

ЛОТ 2 – 58.117,00 КМ (словима: педесет 
осам хиљада сто седамнаест конвертибилних 
марака).

ЛОТ 3 – 38.276,00 КМ (словима: тридесет 
осам хиљада двјесто седамдесет шест конвер-
тибилних 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 05/283/18 од 11.6.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-299/18. 
Добој, 18.6.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став 
(1), те члана 25. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а посту-
пајући по захтјеву Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе Добој 
број 04/30-1-562/18 од 29.6.2018. градоначел-
ник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке  

радова - „Извођење радова на 
асфалтирању локалног пута у МЗ 
Јабучић Поље, дионица гробље – 

Брезици“, путем отвореног поступка 
набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке радова - „Извођење радова на асфалти-
рању локалног пута у МЗ Јабучић Поље, ди-
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оница гробље – Брезици“ (l=220 m, b=2,60 m), 
путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  19.300,00 КМ, (словима: 
деветнаест хиљада тристо конвертибилних ма-
рака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја и теретиће буџет-
ску позицију 511 200. 

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отво-
реног поступка јавне набавке у складу са Зако-
ном 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 Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Добој број 04/30-
1-562/18 од 29.6.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-317/18. 
Добој, 10.7.2018.

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 – 326/18 од 29.6.2018. градоначелник, 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 
услуга – „Израда тринаест (13) 

стручних мишљења за кориснике 
пројекта обнове од поплава и 
клизишта“, путем директног 

споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Израда тринаест (13) стручних 
мишљења за кориснике пројекта обнове од по-
плава и клизишта“, путем поступка директног 
споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 2,222,00 КМ, (Словима: 
двије хиљаде двјесто двадесет двије конверти-
билне марке). 

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

Предметни пројекат заједнички имплемен-
тирају Град Добој и УНДП БиХ.

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 05-326/18 од 29.6.2018.
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Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-314/18. 
Добој, 06.7.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1), те члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за 
изградњу, обнову и развој Градске управе До-
бој, број 10/91-3-39/18 од 04.06.2018. градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке: 

„Радови на изградњи 20 стамбених 
јединица повратницима хрватске 
националности на подручју града 

Добоја“, путем отвореног поступка 

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке: „Радови на изградњи 20 стамбених је-
диница повратницима хрватске национално-
сти на подручју града Добоја.“

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи: 541.300,00 КМ, (Слови-
ма: петсто четрдесет једна хиљада тристо кон-
вертибилних марака). Средства за предметну 
набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја 
за 2018. и теретиће  буџетску позицију 415 200.

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 изградњу, обнову и развој Градске управе 
Добој број 10/91-3-39/18 од 04.06.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-256/18. 
Добој, 08.6.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 18. 
став (1) и члана 25. Закона о јавним набавка-
ма („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а по-
ступајући по захтјеву Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе Добој, 
број 04/30-1-558/18 од 29.6.2018. градоначел-
ник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 
- „Санација рупа и кратких дионица 

у МЗ Скиповац“, путем отвореног 
поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке - „Санација рупа и кратких дионица у МЗ 
Скиповац“ путем отвореног поступка набавке.
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Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 36.100,00 КМ (словима: 
тридесет шест хиљада сто конвертибилних ма-
рака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја  и теретиће буџет-
ску позицију 412 500.                          

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 04/30-1-558/18 од 29.6.2018.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број:02-404-1-337/18. 
Добој, 16.7.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Обрен Петровић, с.р.

ОГЛАСИ
Одјељење за стамбено-комуналне послове  

Добој на основу рјешења број 07-372-1-11/18 
од 18.04.2018. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 555/6 упис  промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Кнеза Мило-
ша број: 40/Л-2, улаз 3 у Добоју са сљедећим 
подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Кнеза Милоша број: 40/Л-2, улаз 3 у До-
боју. Из Регистра се брише ранији заступник: 
Марковић Игор, а у Регистар се уписује  лице 
овлашћено за заступање: Ђурић Мирослав, за-
ступа заједницу самостално и без ограничења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Број:07-372-1-11/18 
Добој, 18.04.2018.

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

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-12/18 
од 18.05.2018. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 405/5 упис осни-
вања  промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Цара Душана број: 24 у Добоју са сљедећим 
подацима: 

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Цара Душана број: 24 у Добоју, из Ре-
гистра се бришу ранији заступници: Бојан Ку-
лишић и Боро Алаџић, а у Регистар се уписују 
лица овлашћена за заступање: Слађана Ристић 
и Горан Малиновић - заступају Заједницу са-
мостално и без ограничења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Број:07-372-1-12/18 
Добој,18.05.2018.

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

АКТИ СКУПШТИНЕ

Одлука о давању сагласности на пот-
писивање Споразума о регулисању 
међусобних односа између Града До-
бој и ЈП „Путеви Републике Српске“ 
Бања Лука                                     1

Одлука о ангажовању новчаних 
средстава                                     2

Одлука о ангажовању новчаних 
средстава                                     2

Одлука о ангажовању новчаних 
средстава                                     3

Одлука о усвајању регулационог 
плана „Општа болница“ Добој            3

Одлука о утврђивању нацрта измје-
не дијела  регулационог плана „Цен-
тар“  Добој – ревизија, блок 10            4

Одлука о утврђивању нацрта измје-
не дијела  регулационог плана „Цен-
тар“  Добој – ревизија, блок 1              5

Одлука о утврђивању нацрта измје-
не дијела  регулационог плана „Цен-
тар“  Добој – ревизија, блок 5              5

Одлука о додјели пословног прос- 
тора                                            6

Одлука о додјели просторија              7

Одлука о давању у закуп објекта 
„Соколски дом“ у Добоју                  7

Одлука о исказивању интереса за 
замјену некретнина                         8

Одлука о продаји пословних прос-
тора и гаража у власништву Града  
Добој                                           8

Одлука о продаји неизграђеног град-
ског грађевинског земљишта непо-
средном погодбом ради обликовања 
грађевинске честице у КО Добој 1        14
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Одлука о продаји неизграђеног град-
ског грађевинског земљишта непо-
средном погодбом ради обликовања 
грађевинске честице у КО Добој 2        14

Одлука о прихватању понуде ДОО 
„Грађ-промет“ Добој о уступању не-
покретности                                  15

Одлука о сагласности на покретање 
ликвидационог поступка над Јавном 
здравственом установом Апотека 
„Јован Јовановић Змај“ Добој             15

Одлука о расписивању јавног кон-
курса за избор и именовање начел-
ника одјељењa у градској управи 
Града Добоја                                  16

Одлука о стављању ван снаге Од-
луке о одбацивању свих захтјева за 
учешће или понуда достављених од 
стране привредног субјекта Инсти-
тут за грађевинарство „ИГ“ Бања 
Лука у поступцима јавних набавки 
које проводи Град Добој                    17

Одлука о стављању ван снаге Одлуке 
о  оснивању Јавне установе „Центар 
за дјецу и омладину са сметњама у 
развоју“ Добој                                17

Одлука о оснивању Јавне установе 
„Центар за дневно збрињавање дјеце 
и омладине“ Добој                                       18

Закључак                                      21

Закључак                                      21

Закључак                                      21

Закључак                                      22

Закључак                                      22

Закључак                                      22

Закључак                                      23

Закључак                                      23

Закључак                                      23

Закључак                                      23

Рјешење о именовању вршиоца дуж-
ности директора Јавне установе 
„Центар за дневно збрињавање дјеце 
и омладине“Добој                           24

Рјешење о именовању привреме-
ног Управног одбора Јавне установе 
„Центар за дневно збрињавање дјеце 
и омладине“Добој                           24

Рјешење о именовању члана при-
временог Управног одбора Јавне  
предшколске установе “Мајке Југо-
вић“ Добој                                    25

Рјешење о разрјешењу дужности 
члана Скупштине Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу и развој 
Града Добој“ д о о                           25

Рјешење о именовању дужности 
члана Скупштине Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу и развој 
Града Добој“ д о о                           26
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Одлука о одређивању радног време-
на угоститељским објектима на под-
ручју града Добој, за вријеме одржа-
вања Међународног рукометног ТВ 
турнира шампиона-Добој                  26

Одлука о покретању поступка на-
бавке услуга – „Атест Спиратон апа-
рата за заштиту дисајних органа ва-
трогасаца и боца ТВЈ Добој“, путем 
директног споразума                       27

Одлука о покретању поступка на-
бавке услуга – „ Израда измјене дије-
ла регулационог плана Доњи Град 
Добој – ревизија, блок 3“, путем ди-
ректног споразума                          27

Одлука о покретању поступка на-
бавке услуга – „ Израда измјене дије-
ла регулационог плана Центар Добој 
– ревизија, блок 5 ( између улица: 
Николе Пашића, Колубарске и ма-
гистарлног пута М 17)“, путем ди-
ректног споразума                          28

Одлука о покретању поступка на-
бавке – „набавка и уградња са-
мостојећих парковских канти за 
смеће“, путем директног споразума      28

Одлука о покретању поступка на-
бавке услуга – „Израда урбанис-
тичко – техничких услова за рекон-
струкцију градске саобраћајнице 
– дио улице Југ Богдана од раскрс-
нице са улицом Цара Душана до рас-
крснице са Видовданском Л = 315 м“, 
путем директног споразума               29

Одлука о покретању поступка на-
бавке услуга – „ Израда измјене дије-
ла регулационог плана Центар Добој 
– ревизија, блок 5 (улица Николе Па-
шића)“, путем директног споразума     29

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  радова  - „Извођење радова 
на асфалтирању локалног пута у МЗ 
Суво Поље, дионица Цјетковићи – 
гробље“, путем отвореног поступка 
набавке                                        30

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  - „Санација четири путна 
правца у МЗ Палежница Доња, МЗ 
Палежница Горња и МЗ Скиповац 
(ЛОТ 1) и регулација тока ријеке Па-
лежнице на критичним мјестима на 
дијелу тока кроз МЗ Горња и Доња 
Палежница (ЛОТ 2)“, путем отворе-
ног поступка набавке                       31

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  - „Санација тротоара у МЗ 
Добој Нови, ул  Озренских српских 
бригада (l = 440 m)“, путем отворе-
ног поступка набавке                       31

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  радова  - „Радови на уређењу 
до грађевинске парцеле означене као 
к ч  бр  6898 (нови премјер), што од-
говара к ч  бр  660/1 (стари премјер), 
све КО Добој, за изградњу СПО у ул  
Војводе Синђелића“, путем отворе-
ног поступка набавке                       32

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  радова  - „Извођење радо-
ва на реконструкцији локалних пу-
тева у МЗ Сјенина, МЗ Макљено-
вац и платоа испред Дома културе 
у Миљковцу“, путем отвореног по-
ступка набавке                               33

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  радова  - „Извођење радо-
ва на санацији локалног пута у МЗ 
Осјечани (Осјечани Горњи)“, путем 
отвореног поступка набавке              34
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Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  радова  - „Извођење радова 
на санацији пута у МЗ Трњани“, пу-
тем отвореног поступка набавке         34

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  радова  - „Извођење радова 
на санацији равног крова на објек-
ту бившег Министарства одбране у  
Добоју“, путем отвореног поступка 
набавке                                        35

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  радова  - „Извођење радо-
ва на инфраструктурним објектима 
у МЗ Миљковац, МЗ Љескове Воде, 
МЗ Крчевине, МЗ Шеварлије, МЗ 
Которско, МЗ Поточани, МЗ Доња 
Пакленица и МЗ Горња Пакленица“, 
путем отвореног поступка набавке      36

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  – „Извођење радова на са-
нацији дијела Ул  Видовданске (од 
раскрснице са Ул  Југ Богдана до рас-
крснице са Ул  Цара Душана), путем 
отвореног поступка набавке              36

Одлука о покретању поступка на-
бавке услуга – „Израда урбанистич-
ко-техничких услова за изградњу 
кружног тока на раскрсници Магис-
тралног пута М-17 и М-4 у насељу 
„Пијескови“ у Добоју“, путем ди-
ректног споразума                          37

Одлука о покретању поступка на-
бавке услуга – „Израда урбанистич-
ко-техничких услова за изградњу 
кружног тока на раскрсници улице 
Стефана Првовенчаног и Магис-
тралног пута М-17 у Добоју“, путем 
директног споразума                       38

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке - „Набавка ватрогасних уни-
форми за 30 чланова оперативног 
састава Територијалне ватрогасне је-
динице Градске управе Добој“,путем 
поступка конкурентског захтјева        38

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  радова  - „Извођење радова 
на асфалтирању локалног пута у МЗ 
Горња Пакленица – Околишта, за-
сеок Бељићи“, путем отвореног по-
ступка набавке                               39

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке  - „набавка и уградња тех-
ничког камена - кречњака за поси-
пање локалних макадамских некате-
горисаних путева на локалитетима у 
МЗ Зелиња, Горњи Скиповац, Горња 
Палежница и Доња Палежница“, пу-
тем отвореног поступка набавке         40

Одлука о покретању  поступка јавне 
набавке  радова  - „Радови на уређењу 
до грађевинске парцеле означене као 
к ч  бр  6898 (нови премјер), што од-
говара к ч  бр  660/1 (стари премјер), 
све КО Добој, за изградњу СПО у ул  
Војводе Синђелића“, путем отворе-
ног поступка набавке                       41

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке  радова - „Извођење радо-
ва на асфалтирању локалног пута у 
МЗ Јабучић Поље, дионица гробље – 
Брезици“, путем отвореног поступка 
набавке                                        41

Одлука о покретању поступ-
ка набавке услуга – „Израда три-
наест (13) стручних мишљења за  
кориснике пројекта обнове од поп-
лава и клизишта“, путем директног 
споразума                                     42
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Одлука о покретању поступка 
јавне набавке: „Радови на изградњи  
20 стамбених јединица повратници-
ма хрватске националности на под-
ручју града Добоја“, путем отвореног 
поступка                                      43

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке - „Санација рупа и кратких 
дионица у МЗ Скиповац“, путем от-
вореног поступка набавке                 43
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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.




