БРОЈ 2

22.МАРТ 2017. ГОДИНЕ

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

I АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
На основу члана 18. став 3. Закона о превозу у
друмском
саобраћају
Републике
Српске
(«Службени гласник Републике Српске«, број:
111/2008, 50/10, 12/13 и 33/14), члана 59. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 8. Одлуке
о јавном превозу лица и ствари у друмском
саобраћају на подручју града Добој, («Службени
гласник града Добој« број: 7/15) и члана 56.
Статута града Добој («Службени гласник града
Добој«, број: 9/12, 3/14 и 12/14), градоначелник
града Добоја, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама
Правилника о критеријумима,
начину и поступку усклађивања и
регистрације редова вожње
аутобуских линија на подручју
града Добој

„ (1) Приједлози редова вожње који се
достављају на усклађивање морају садржавати
ознаке, декларације, назив полазно-долазног
стајалишта или станице, тако да јасно и
недвосмислено
дефинишу
полазно-долазно
стајалиште или станице, а који морају имати
једнак број полазака и симетричан број
аутобуских стајалишта, односно аутобуских
станица, на траси линије у оба правца
саобраћања и уписана времена у свим
аутобуским стајалиштима, односно аутобуским
станицама, као и бројеве релације из Даљинара и
друге податке унесене у утврђене обрасце.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Добоја“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Члан 1.
У члану 6. став 1. Правилника о критеријумима,
начину и поступку усклађивања и регистрације
редова вожње аутобуских линија на подручју
града Добој, мијења се и гласи:

Број: 02-022-1-3/17
Добој: 04.01.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 59. а у вези са чланом 82.
организациона структура према процјени
став 3. Закона о локалној самоуправи (Службени
ризика и друге околности могу
гласник Републике Српске бр. 97/16), члана 8.
проузроковати
оперативне
грешке.
став 2. Закона о систему интерних финансијских
Оперативни ризик такође укључује
контрола у јавном сектору Републике Српске
опасност од неправилног финансијског
(„Службени гласник Републике Српске број:/16)
извјештавања проузрокованог грешкама
и члана 70. Статута Града Добој („Службени
оперативног карактера,
гласник Града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14),
 Професионални
ризик,
недовољно
градоначелник Града Добој доноси:
оспособљена одговорна и друга лица
запослена у Граду, могу проузроковати
неочекиване губитке (или омогућити
ПРАВИЛНИК
превару).
о управљању ризицима
 Правни ризик је ризик неусклађености са
важећим
прописима
који
може
резултирати
губитком
или
штетом
по
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
углед, буџет и статус имовине,
Члан 1.
потраживања и обавеза Града Добој.
Примјер реализације ове врсте ризика
Овим Правилником уређује се поступак
јесте свако непоштовање нормативних
идентификовања, процјене, праћења и контроле
аката, доношење штетних уговора и сл.
околности које могу неповољно утицати на
 Финансијски ризик, повезан је са
остваривање утврђених циљева Града Добој и
финансијским управљањем а односи се
предузимање потребних мјера ради смањења
на: ризик ликвидности који представља
ризика до нивоа разумне увјерености да ће
ризик неефикасног управљања приливом
циљеви бити остварени.
готовине, а што у крајњој инстанци може
имати утицаја на финансијску стабилност
II ДЕФИНИСАЊЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА
(неиспуњавање
обавеза
према
РИЗИКА
добављачима, исплата плата и сл.), ризик
Члан 2.
неизвршавања
позиција
буџетских
средстава и буџетске потрошње према
(1) Ризик се може дефинисати као пријетња или
донесеном
буџетском
оквиру,
могућност да одређена активност или пословни
неизвршавање
или
недовољно
догађај може позитивно или негативно утицати
извршавање планираних активности и
на способност Града Добој да оствари зацртане
задатака,
неизвршавање
усвојених
циљеве, односно оствари буџет према донесеном
програма
капиталних
инвестиција,
оквиру и утврђеној структури. Истовремено
нефункционисање
или
недовољно
ризик може да представља прилику која се треба
функционисање интерних контрола у
остварити али се може и пропустити или
вези контроле коришћења расположивих
игнорисати. Основни ризици 1 у смислу овог
ресурса и правилног усмјеравања
Правилника имају сљедеће значење:
буџетских средстава.Дакле, финансијски
ризик
подразумијева
могућност
 Оперативни ризик (ризик оперативне
реализације негативног догађаја који се
грешке),
укључује
могућност
да
огледа у смањењу остварења буџетских
погрешна
употреба
информационих
прихода, или непланском трошењу
система и технологија, недовољно
средстава буџета.
развијене процедуре интерне контроле,

Ризик имиџа или репутације односи се на
неадекватна
подјела
надлежности,
чињеницу да јединице локане самоуправе
дужности и одговорности, нејасна
обављају своје активности у изразито
стратегија
развоја,
недовољно
осјетљивом подручју управљања јавним
функционално
успостављена
средствима и самим тим су изложене
могућој штети по имиџ. Гласине и/или
1
Основни ризици наведени у овом Правилнику
скандали могу уништити углед Града, као
подразумијевају најзначајније врсте ризика.
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и повјерење у њено руководство. Из тог
 Ризик повреда и смрти, подразумијевају
тазлога је потребно да руководство Града
реализацију физичке повреде на раду и у
и њени запослени учине свој рад јавним и
вези са радом, пријевремене смрти и
транспарентним и тиме умање ризик
професионалних болести на послу,
имиџа. Велики допринос побољшању
односно
болести
проузрокованих
јавне слике Града Добој чини ажурна и
обављањем конкретних послова из
свеобухватна
званична
интернет
надлежности Града Добој у просторијама
презентација
Града,
ажурно
и
Града Добој или ван истих, а у вези са
благовремено одговарање на упите
радом
грађана и организација, професионална
 Ризици динамике промјена, огледају се у
комуникација
ситуацији да Град Добој неће на вријеме
 Технолошки ризик, неадекватно и
моћи
испратити
промјене
у
неблаговремено
управљање
технологијама, захтјевима корисника
информационим системима, неадекватна
услуга, релевантних организација и сл.
антивирусна
заштита,
недовољна
 Управљачки ризик, огледа се у
обезбјеђеност података, неовлаштен
неодговорном руковођењу које може
приступ
подацима,
неблаговремено
проузроковати штете по Град Добој.
ажурирање електронске базе података.
 Остали ризици, који по својој врсти и
 Политички ризик представља недовољну
карактеру не одговарају ни једној од горе
финансијску независност и неадекватно
наведених категорија
алтернативно финансирање буџета Града,
(2) Категорије из претходног става представљају
што за резултат може имати зависност од
листу могућих ризика, организација приликом
виших нивоа власти и њихових политика
процјењивања ризика није обавезна извршити
локалне економије,
тестирање на свим наведеним врстама ризика.
 Системски ризик представља ризик
Тестирање се врши у складу са процјеном да ли
укупног система и он је повезан са
предметна категорија ризика представља ризик
општим
економским
условима
и
својствен организацији или не. Уколико
условима на тржишту капитала и не може
организациона јединица идентификује ризик који
се диверзификовати. То је ризик у којем
се по својим карактеристикама не може у
неспремност
једног
субјекта
у
потпуности
приписати
идентификованим
функционисању система да испуни своје
ризицима
из
става
1
овог
члана,
посматрана
обавезе, проузрокује да и остали
организациона
јединица
може
тестирати
учесници у систему не могу адекватно
пословне процесе који се одвијају у истој на
извршити своје обавезе у одређеним
новоидентификованом ризику. Такав ризик
роковима. На наведени ризик утичу:
класификује се под категорију остали ризици, уз
економски
раст,
макроекономска
образлагање истог.
ситуација, политички догађаји, ниво




цијена, запосленост и друго,
Ризик преваре и сродни ризици (губитак
интегритета,
могућност
појаве
корупције) односи се на могуће преваре,
крађе или пљачке што би неминовно
водило до губитка имовине Града Добој,
односно на подложност корупцији која
може довести до губитка интегритета
Града.
Глобални ризици, изазвани су условима
изван
контроле
појединца,
а
представљају ризике који истовремено
угрожавају и велики број људи
(незапосленост,
рат,
инфлација,
елементарне непогоде);

III ПРОЦЈЕНА РИЗИКА
Члан 3.
(1) Процјена ризика подразумијева провођење
поступка идентификације ризика, анализе и
евалуације ризика. Идентификација ризика
представља процес прегледа функционисања
пословних функција и пословних процеса Града
Добој са циљем да се идентификују и
документују потенцијални ризици. У циљу
идентификације ризика, руководство Града
Добој ће користити појединачне и заједничке
састанке запослених, састанке руководства Града
Добој, резултате рада Јединице за интерну
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Негативни резултати ризика
ревизију Града Добој, Главне службе за ревизију
или пропуштених прилика са
јавног сектора у Републици Српској, те осталих
значајним утицајем који
релевантних контролних органа, као и друге
захтијевају веће напоре при
управљању и рјешавању:
поуздане изворе података.
Анализа ризика
представља
процес
обраде
сваког
4
ВИСОК
o
озбиљних
идентификованог ризика, са утврђивањем узрока
финансијских
губитака
и насталих посљедица, анализе функционисања
o
озбиљних утицаја
постојећих
контролних
активности
и
на стратегију или
оперативне
квантификације ризика. Евалуација ризика
активности
представља
процес одређивања ризика или
o
озбиљних правних
посљедица
компарације већ квантификованог ризика у
o
озбиљних
односу на унапријед припремљене критеријуме,
посљедица на
репутацију
а у циљу одређивања или дефинисања важности
o
озбиљних
или значајности ризика.
проблема за
грађане
Негативни резултати који
произилазе из ризика или
пропуштених прилика:

(2) Величина ризика представља производ
вјероватноће настанка ризика и процјене значаја
могућег утицаја, односно:

o

УКУПАН
УТИЦАЈ

РИЗИК

=

ВЈЕРОВАТНОЋА

x

5

ВЕОМА ВИСОК
o

Процјена и рангирање ризика врши се на
сљедећи начин:

o

o

а)
Утврђивање
вјероватноће,
укупна
вриједност вјероватноће креће се од 0 (најмања)
до 1 (највиша).
б) Утврђивање могућег утицаја ризика, након
утврђене вјероватноће, а према обрасцу који је
саставни
дио
овог
Правилника,
на
идентификовани процес уписује се интензитет
ризика, у вриједности од 1 до 5. Интензитет
ризика утврђује се на сљедећи начин:

ОЦЈЕНА

УТИЦАЈ

1

НЕБИТАН

2

3

МАЊИ

УМЈЕРЕН

ОПИС
Нема утицаја
Негативни резултати ризика
или пропуштених прилика
које вјероватно неће имати
стални или значајнији утивај
на Град:
Негативни резултати рада
или пропуштених прилика
који ће имати значајан
утицај на Град, али који се
могу ријешити без већег
утицаја средњорочно.

o

веома озбиљни
финансијски
губици
непоштовање
прописа
неопозиве
посљедице на
репутацију
стварање
пријетње на
стратегију или
оперативне
активности
веома озбиљан
проблем за
грађане

в) Укупан ризик, производ вјероватноће и
интензитета утицаја ризика дају укупан ниво
парцијално
утврђеног
ризика
(правног,
финансијског и сл.). Збир парцијално утврђених
ризика даје укупан ниво ризика за одговарајући
процес. Укупан ризик рангира се на сљедећи
начин:


низак укупан ризик, има утврђену
вриједност од 1 закључно са 2,33



средњи ризик, има утврђену вриједност
од 2,34 закључно са 3,66



висок ризик , има утврђену вриједност од
3,67 закључно са 5

(3) Годишњу процјену ризика на прописаним
обрасцима доноси градоначелник Града Добој на
основу
процјена
ризика
организационих
јединица градске управе Града Добој.
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имовине (ватрогасна опрема, возила,
IV УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
опрема за заштиту и спасавање и сл.)
А) Мјере управљања ризиком
- Јачање интегритета Града, у сврху
елиминације ризика од корупције
Члан 4.
- низ осталих мјера које за циљ имају
Систем управљања ризиком у смислу овог
превенцију настанка штетног догађаја
Правилника подразумијева сљедеће:
 корективне мјере се предузимају ако до
 превентивне
мјере,
подразумијевају
штете ипак дође и њихово предузимање
сплет мјера које се предузимају прије
има за циљ смањење величине насталих
настанка штетног догађаја, односно,
штета и дефицита. Могући примјери су
превентивно, како би се смањила или
сљедећи: ограничење износа готовине у
потпуно елиминисала вјероватноћа да до
благајни, донесена интерна акта о
штетног догађаја дође. Најзначајније
одговорности запослених и њихова
активности које се могу сврстати у
адекватна примјена, обезбјеђеност у
превентивне мјере, а које значајно могу
опреми и механизацији неопходној за
допринијети
смањењу
вјероватноће
благовремено
спречавање
ефеката
реализације штетних ризика из члана 2
елементарних непогода и спречавања
овог Правилника су:
зараза и других негативних посљедица по
околину и грађане.
- Јачање система интерних контрола, у
смислу доношења писаних правила и
 интерна ревизија, успостављена на
процедура за сваки сегмент рада,
функционалан начин, независно од
континуирана сарадња са Главном
других организационих јединица Града,
службом за ревизију јавног сектора
усмјерена на провођење поступка
ревизије
утврђених
организационих
- Ажурно стратешко и оперативно
процеса у градској управи Града и
планирање засновано на реалним
буџетских
корисника
чији
се
циљевима Града, с посебним акцентом на
финансијски извјештаји консолидују у
планирање заштите и спасавања од
финансијски извјештај Града, као и
елементарних
непогода,
планирање
провођење препорука интерне ревизије
запошљавања и ефикасно буџетирање
засновано на програмским активностима
б) Технике управљања ризиком
- Физичко обезбјеђење имовине и
запослених,
потпуна
безбиједност
Члан 5.
информационог система обезбјеђењем
1. Избјегавање ризика. Примјењујући
потпуног надзора над истим
приступ
избјегавања
ризика,
- Колективно осигурање запослених од
смањујући
ниво
ризичних
активности
смрти,
трајног
или
привременог
које се обављају, истовремено се
инвалидитета, повреда на раду или у вези
смањује
изложеност
ризику.
са радом и професионалних болести
Наведени
приступ
је
у
предности
над
- Организовање и систематизација Градске
осталим приступима, јер опасност од
управе усклађена са потребама Града,
настанка економски штетних догађаја
спремна да адекватно и благовремено
нестаје или се битно смањује, а као
одговори на нове економске, технолошке
један од недостатака наводи се
и друге промјене и захтјеве, што се
немогућност да се избјегну сви
постиже провођењем редовних анализа
ризици којима је Град изложен. Зато
организације и систематизације
се ова метода примјењује најчешће за
- Потпун, благовремен и детаљан физички
ризике високе вјероватноће и великог
попис
имовине
и обавеза
ради
утицаја.
утврђивања стварног стања истих, уз
обавезна тестирања специфичних врста

2. Спречавање штета. Спречавање
штета представља приступ који
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обухвата активности Града којим се
VI ПРИМЈЕНА
смањује учесталост штета и величина
Члан 7.
штета. За разлику од претходног
приступа – избјегавања ризика, у
(1) Одјељења и самосталне организационе
овом случају, Град не може да
јединице градске управе Града Добој дужне су
избјегне
изложеност
одређеним
вршити процјену ризика на нивоу одјељења или
ризицима, већ настоји да одређене
организационе јединице којим управљају на
ризичне
активности
измијени.
годишњем нивоу.
Примјењује се код ризика високе
вјероватноће а малог интензитета
(2) Процјена ризика врши се на обрасцу који је
утицаја.
саставни дио овог Правилника
3. Прихватање обавеза. Прихватање
обавезе представља ситуацију у којој
Град задржава обавезу да сам сноси
одређене ризике. Примјењује се код
ризика ниске вјероватноће и ниског
интензитета утицаја.
4. Неосигуравајући трансфер ризика.
Појам трансфера ризика обухвата
технике којима се ризик заједно са
свим
његовим
финансијским
посљедицама преноси на друго
правно или физичко лице.
5. Осигурање. Осигурање представља
економску функцију институција
чији је циљ да надокнаде штете.
Примјењује се код ризика ниске
вјероватноће а високог интензитета
утицаја
(колективно
осигурање
запослених)
6. Инвестирање
у
информације.
Примјеном овог приступа добијају се
прецизна и тачна предвиђања
очекиваних штета, па Град може на
вријеме да предузме превентивне
мјере заштите, што му омогућавају
савремени информациони системи.
V КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

(3) Испуњен и овјерен образац субјекти из става
1 овог члана дужни су доставити градоначелнику
Града Добој најкасније до 31.12. текуће године
за наредну годину.
(4) На основу резултата процјене ризика из
претходног става, градоначелник Града Добој
доноси Програм управљања ризицима на
годишњем нивоу.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
За све активности које нису наведене у овом
Правилнику мјеродавне су одредбе Закона о
систему интерних финансијских контрола у
јавном сектору Републике Српске.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику Града
Добој.
Члан 10.
Саставни дио овог Правилника чини:
- Листа процеса који се одвијају у градској
управи Града Добој
- Обрасци за процјену ризика

Члан 6.
Основна
активност
контроле
управљања
ризицима
представља
редовно
годишње
ажурирање нивоа ризика по пословним
процесима у градској управи Града Добој и
доношење Програма управљања ризиком на
нивоу Градске управе за период од годину дана.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2732/16
Добој: 30.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 59. Закона о локалној
Града Добој, за период од 2017. – 2019. године,
самоуправи («Службени гласник РС» број 97/16)
именују се:
,члана 19.Закона о систему јавних служби (
01. Марица Илић, Градска управа Добоја;
Службени гласник Рс број :68/07,109/12 и 44/16)
и члана 56. Статута града Добој («Службени
02. Данијела Микић, Градска управа Добоја;
гласник града Добој» број: 9/12, 3/14 и 12/14)
Градоначелник града Добој даје :
03. Срећко Стојаковић, Подручна Привредна
комора Добој;

ОДЛУКА
о давању сагласности на Одлуку о
допуни Статута ЈЗУ Апотеке
„ Јован Јовановић Змај“ Добој
I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута
ЈЗУ Апотеке „ Јован Јовановић Змај“ Добој
Добој број:273/16 od 29.12.2016. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења , а
биће објављена у Службеном гласнику града
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2721/16
Добој: 29.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 97/16), и члана 60.
Статута града Добој („Службени гласник града
Добој“ број 1/17), градоначелник Добоја доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Партнерске
групе за израду и праћење
Локалног акционог плана
запошљавања Градa Добој, за
период од 2017. – 2019. Године
Члан 1.
За чланове Партнерске групе зa израду и
праћење Локалног акционог плана запошљавања

04. Дијана Ђурђевић, Центар за промоцију
европских вриједности „ЕУРОПЛУС“ Добој;
05. Саша Марић, Завод за запошљавање –
Филијала Добој;
06. Аријана Куртиновић, ЈУ саобраћајна и
електро школа Добој;
07. Славиша Букејловић, „Агромикс“д.о.о,
Удружење привредника „Привредник“;
08. Горан Марковић, „Пољокућа“
Удружење привредника „15. мај“;

д.о.о,

09.Радомир
Божичковић,
„Металпласт“,
„Занатско предузетничко удружење града
Добоја“.
10.Зоран Панић, Удружење ампутираца Добој;
11.Драгица
Бекановић,
параплегичара регије Добој;
12.Нада
Добој;
13.Зорица
Добој.

Стухли,

Удружење

Давидовић,

Удружење
дистрофичара

Удружење

„Визија“

Члан 2.
Задаци Партнерске групе за израду и праћење
Локалног акционог плана запошљавања Града
Добој, за период од 2017. – 2019. године, су
сљедећи:
-

Иницира и координира процес израде
локалне политике запошљавања за
период од 2017. – 2019. године;

-

Учествује у изради појединачних
оперативних
планова
(програма/пројеката) у сагласности са
Локалним
акционим
планом
запошљавања и акционим плановима за
запошљавање Владе Републике Српске;
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Добој(Службени Гласник Града Добој 3/16),
- Прати остваривање Локалног акционог
Градоначелник града Добој доноси:
плана
запошљавања
и
појединих
пројеката/програма за запошљавање;
-

Доноси закључке и даје мишљења о
питањима из своје надлежности и о њима
обавјештава органе Града;

-

Даје мишљење на приједлоге прописа и
одлука које доноси Скупштина Града
Добоја у областима значајним за
запошљавање;

-

-

Усваја годишње и периодичне извјештаје
о оставаривању локалне политике
запошљавања и подноси их Скупштини
на усвајање;
Координира и подстиче сарадњу између
заинтересованих страна и пружа помоћ у
реализацији њихових активности.
Члан 3.

Партнерска група за израду и праћење Локалног
акционог плана запошљавања Града Добој, за
период од 2017. – 2019. године, је у обавези да о
спровођењу Локалног акционог плана достави
извјештај Скупштини, по потреби, а најмање
једанпут годишње.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за
спроводјење мјера заштите од
поплава града Добој
Члан 1.
За чланове Комисије испред Градске управе
града Добој именују се:
1.Слободан Мићић-координатор
2.Драган Павлић-члан
3.Марица Илић-члан
4.Синиша Лукић-члан
5.Зоран Гојковић-члан
6.Нада Катанић-члан
7.Михајло Марковић-члан
8.Милена Нинковић-члан
9.Дарио Лазић-члан
10.Ксенија Мићић-члан
11.Митар Милаковић-члан
12.Виолета Јанковић-члан
Члан 2.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-524/17
Добој: 22.03.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 59 у вези са чланом 82,став
3.Закона о локалној самоуправи (Службени
Гласник Републике Српске бр.97 /16) и члана 56
и 70 Статута града Добој (Службени Гласник
града Добој 9/12 и 3/14 :12/14) те става VI тачка 6
Плана заштите и спасавања од поплава Града

Комисија из тачке 1. овог Рјешења ће у складу
Става VI тачке 6 Плана заштите и спасавања од
поплава града Добоја,обићи све водотокове како
би се утврдила потреба чишћења корита и обала
растиња,отпада и смећа,као и чишћења дијелова
водотокова од наноса муља,поправка насипа и
чишћења наноса испод мостова и пропуста та
сачинити приједлог мјера за отклањање уочених
појава.
Члан 3.
У раду Комисије на састанцима и током
реализације на позив извршиоца задатака,
учествоваће и представник ЈУ Воде Српске –
подручна канцеларија Добој и друга лица сходно
указаним потребама.
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Члан 4.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
ГРАДОНАЧЕЛНИК
биће објављено у:“Службеном Гласнику града
Добој“
Број: 02-404-1-32/17
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој: 17.01.2017.године Обрен Петровић,с.р
Члан 5.

_____________________________

Доношењем овог Рјешења ставља се ван снаге
Рјешење бр.02-022-77/15 од 17.06.2016.године.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-208/17
Добој: 06.02.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ 97/16),
члана 17. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) , члана
3,4,5,6. и 7. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова („Службени гласник Града
Добој“ брoj 5/15), члана 56. Статута Града
Добој („Службени гласник Града Добој број:
9/12 и 3/14), Одлуке о усвајању буџета Града
Добој за 2017. годину („Службени гласник Града
Добој“ бр. 9/16), градоначелник је донио

ОДЛУКУ
о усвајању Плана јавних набавки
Градске управе Добој за 2017.
Члан 1.
Усваја се План јавних набавки Градске управе
Добој за 2017.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке чини План јавних
набавки Градске управе Добој за 2017.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се на wеб страници града Добој www.doboj.gov.ba као и у „Службеном гласнику
Града Добој“.
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ДОБОЈ ЗА 2017.
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На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, и
Члан 7.
члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
(„Службени гласник БиХ
бр. 39/14“), а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
Добој“.
уређење број :05 - 591/16. од 29.11.2016.
градоначелник доноси
Образложење

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Услуге израде измјене
дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија (блок 6).
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– Услуге израде измјене дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија (блок 6).
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
750,00 КМ. (словима:
седамстопедесетконвертибилнихмарака ).
Средства за предметну набавку обезбиједиће
подносилац захтјева за израду Плана у складу са
Одлуком о приступању измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија блок 6),број : 01-013-239/16. од 30.08. 2016.
године.
Члан 3.

При доношењу ове Одлуке Уговорни орган
посебно се руководио чињеницом да је реално
процијењена
виједност набавке , да су
осигурана средства за исплату, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-699/16
Добој: 09.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, и
члана 25.Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по
захтјеву Одјељења за општу управу број:03/052574/16. од 02.12.2016. градоначелник доноси

Члан 4.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Услуге пословних
банака за вођење рачуна трезора
града Добој за период 2017.и 2018.
годину.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 1.

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

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– Услуге пословних банака за вођење рачуна
трезора града Добој за период 2017. и 2018.
годину.

Члан 6.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број: : 05 - 591/16. од
29.11.2016. са тендерском документацијом.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
4.300,00 КМ. (словима:
четирихиљадетристоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добоја за 2017. годину– буџетска
позиција 412 700.

Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
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Члан 3.
На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, и
члана 25.Закона о јавним набавкама („Службени
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по
поступка, а поступак јавне набавке провести ће
захтјеву Одјељења за општу управу број:03/052се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
576/16. од 05.12.2016. градоначелник доноси
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
општу управу : 03/052 – 574/16. од 02.12.2016.
са тендерском документацијом.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
При доношењу ове Одлуке Уговорни орган
посебно се руководио чињеницом да је реално
процијењена
виједност набавке , да су
осигурана средства за исплату, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-700/16
Добој: 09.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Услуге колективног
осигурања запослених у градској
управи Добој у 2017. години.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– Услуге колективног осигурања запослених у
градској управи Добој у 2017. години.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
5.000,00 КМ. (словима:
петхиљадаконвертибилнихмарака ).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добоја за 2017. годину– буџетска
позиција 412 700.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
општу управу : 03/052 – 576/16. од 05.12.2016.
са тендерском документацијом.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
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Образложење
ЛОТ2:15.000,00КМ
(Петнаестхиљадаконвертибилнихмарака)
При доношењу ове Одлуке Уговорни орган
посебно се руководио чињеницом да је реално
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
процијењена
виједност набавке , да су
у буџету Града Добоја за 2017. годину– буџетска
осигурана средства за исплату, те предложена
позиција 412 500.
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
Члан 3.
На основу утврђеног чињеничног стања,
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
поступка, а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-701/16
Добој: 09.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, и
члана 25.Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по
захтјеву Одјељења за општу управу број:03/052579/16. од 09.12.2016. градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Услуге сервисирања и
одржавања возила градске управе
Добој у 2017. години
ЛОТ 1: Путничка возила
ЛОТ 2: Теретна возила
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– Услуге сервисирања и одржавања возила
градске управе Добој у 2017. години:

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
општу управу : 03/052 – 579/16. од 09.12.2016.
са тендерском документацијом.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.

Образложење
При доношењу ове Одлуке Уговорни орган
посебно се руководио чињеницом да је реално
процијењена
виједност набавке , да су
осигурана средства за исплату, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

ЛОТ 1: Путничка возила
ЛОТ 2: Теретна возила
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи:
ЛОТ1:24.000,00КМ
(Двадесетчетихиљадеконвертибилнихмарака)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-730/16
Добој: 22.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, и
Члан 7.
члана
25. Закона о јавним набавкама
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
(„Службени гласник БиХ
бр. 39/14“), а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено
Добој“.
комуналне послове број :07 – 37-25/2-928/16. од
02.12.2016. градоначелник доноси
Образложење

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Услуге одржавања
фонтане и аутоматског система за
наводњавање зелених површина у
градском парку у Добоју у 2017.
години.

При доношењу ове Одлуке Уговорни орган
посебно се руководио чињеницом да је реално
процијењена
виједност набавке , да су
осигурана средства за исплату, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– Услуге одржавања фонтане и аутоматског
система за наводњавање зелених површина у
градском парку у Добоју у 2017. години.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
10.070,00 КМ. (словима:
десетхиљадаседамдесетконвертибилнихмарака ).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добој за 2017. годину,буџетска
позиција 412500.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка , а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-731/16
Добој: 22.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, и
члана
25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
уређење број :05 - 600/16. од 01.12.2016.
градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Услуге израде
регулационог плана „Стари мост“
Добој

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 1.

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

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– Услуге израде регулационог плана „Стари
мост“ Добој .

Члан 6.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено комуналне послове број: : 07 – 37-25/2928/16.
од
02.12.2016.
са тендерском
документацијом.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
5.000,00 КМ. (словима:
петхиљадаконвертибилнихмарака ).
Средства за предметну набавку обезбиједиће
подносилац захтјева за израду Плана у складу са
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Одлуком о приступању изради регулационог
На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, и
плана „Стари мост“ Добој ,број : 01-013-116/16.
члана
25. Закона о јавним набавкама
од 13.04. 2016. године.
(„Службени гласник БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
Члан 3.
уређење број :05 - 602/16. од 01.12.2016.
градоначелник доноси
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка , а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Радови на сигнализацији
у раскрсници улице Цара Душана и
Југ Богдана у Добоју.

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

Члан 1.

Члан 6.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– Радови на сигнализацији у раскрсници улице
Цара Душана и Југ Богдана у Добоју

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број: : 05 - 600/16. од
01.12.2016. са тендерском документацијом.

Члан 2.

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

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
79.038,00 КМ. (словима:
седамдесетдеветхиљадатридесетосамконвертиби
лнихмарака ).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добој за 2017. годину,буџетска
позиција 511 100.
Члан 3.

Образложење
При доношењу ове Одлуке Уговорни орган
посебно се руководио чињеницом да је реално
процијењена
виједност набавке , да су
осигурана средства за исплату, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-702/16
Добој: 09.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење број: : 05 - 602/16. од
01.12.2016. са тендерском документацијом.
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Члан 7.
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2017. – буџетска позиција
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
412 500.
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Члан 3.
Образложење
При доношењу ове Одлуке Уговорни орган
посебно се руководио чињеницом да је реално
процијењена
виједност набавке , да су
осигурана средства за исплату, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-703/16
Добој: 12.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25.
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено –
комуналне послове Градске управе Добој број
07-37-25-839/16 од 25.10.2016. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - „Одржавање и санација
градских саобраћајница у граду
Добоју у 2017.“

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе
Добој број 07-37-25-839/16 од 25.10.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предметна
набавка планирана, да је реално процијењена
вриједност предметне набавке на тржишту, да су
осигурана средства за исплату, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
–
„Одржавање и санација градских
саобраћајница у граду Добоју у 2017.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
128.200,00 КМ. (словима:
стодвадесетосамхиљадаидвјестоконвертибилних
марака).

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-672/16
Добој: 24.11.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1),
Члан 7.
те члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
објавиће се у „Службеном гласнику Града
а поступајући по Захтјеву Одјељења за стамбеноДобој“.
комуналне послове Градске управе Добој број
07-37-26-37/17 од 26.1.2017. градоначелник
Образложење
доноси
При доношењу Одлуке, уговорни орган се
ОДЛУКУ
руководио чињеницом да је предметна набавка
о покретању поступка јавне
планирана Планом ЈН за 2017., да су средства за
предметну набавку обезбијеђена у буџету Града,
набавке - набавка и уградња
да је реално процијењена вриједност набавке на
канализационих арматура,
тржишту, те предложена одговарајућа врста
решетки, сливника и поклопаца у
поступка.
граду Добоју у 2017.

путем конкурентског захтјева

На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке набавка и уградња канализационих арматура,
решетки, сливника и поклопаца у граду Добоју у
2017.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 17.000,00 КМ (словима:
седамнаестхиљадаконвертибилнихмарака).
Предметна набавка теретиће буџетску позицију
412 200.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем поступка
конкурентског захтјева у складу са Законом о
јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-53/17
Добој: 30.01.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући
по
захтјеву
Кабинета
градоначелника Градске управе Добој број 02022-1-1093/16 од 29.11.2016. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке – „Израда и емитовање
емисије Хроника Добоја у оквиру
телевизијског програма за 2017.“

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику од стране Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе
Добој број 07-37-26-37/17 од 26.1.2017.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- „Израда и емитовање емисије Хроника Добоја у
оквиру телевизијског програма за 2017.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
85.000,00 КМ. (словима:
осамдесетпетхиљадаконвертибилнихмарака).
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Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
буџету Града Добоја за 2017. годину буџетска
и члана 25. Закона о јавним набавкама
позиција 412 700.
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући по Захтјеву Одјељења за општу
Члан 3.
управу Градске управе Добој број 03/052-606/16
од 14.12.2016. градоначелник д о н о с и
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка у складу
набавкама БиХ.

са

Законом

о

јавним

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке канцеларијског материјала
за потребе Градске управе Добој
путем отвореног поступка набавке

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
Градоначелнику
од
стране
Кабинета
градоначелника Градске управе Добој број 02022-1-1093/16 од 29.11.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-684/16
Добој: 05.12.2016.године

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
канцеларијског материјала за потребе Градске
управе Добој.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи: 35.800,00 КМ (словима:
тридесетпетхиљадаиосамстоконвертибилнихмар
ака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2017. годину буџетска
позиција 412 300.
Члан 3.

При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

Члан 1.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
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 Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
Градоначелнику од стране Одјељења за општу
управу Градске управе Добој број 03/052-606/16
од 14.12.2016.
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Члан 7.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
85.000,00 КМ. (словима:
осамдесетпетхиљадаконвертибилнихмарака).

Образложење

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2017. годину буџетска
позиција 412 700.

При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-744/16
Добој: 28.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући
по
захтјеву
Кабинета
градоначелника Градске управе Добој број 02022-1-1095/16 од 29.11.2016. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке – „медијско праћење
активности Скупштине Града,
градоначелника и Градске управе
Добој у оквиру земаљског и
сателитског телевизијског програма
за 2017.“
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- „медијско праћење активности Скупштине
Града, градоначелника и Градске управе Добој у
оквиру земаљског и сателитског телевизијског
програма за 2017.“

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
Градоначелнику
од
стране
Кабинета
градоначелника Градске управе Добој број 02022-1-1095/16 од 29.11.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-683/16
Добој: 05.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
Образложење
и члана 25. Закона о јавним набавкама
При доношењу Одлуке, уговорни орган се
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
руководио чињеницом да је предметна набавка
поступајући по захтјеву Одјељења за општу
планирана, да је реално процијењена вриједност
управу Градске управе Добој број 03/052-489/16
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
од 12.10.2016. градоначелник д о н о с и
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
ОДЛУКУ

о покретању поступка јавне
набавке – „набавка горива за
потребе Градске управе Добој у
2017.“
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- „набавка горива за потребе Градске управе
Добој у 2017.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
25.600,00 КМ. (словима:
двадесетпетхиљадаишестоконвертибилнихмарак
а). Средства за предметну набавку обезбијеђена
су у буџету Града Добоја за 2017. годину
буџетска позиција 412 600.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.

На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-667/16
Добој: 24.11.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући по Захтјеву Одјељења за општу
управу Градске управе Добој број 03/052-607/16
од 14.12.2016. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке средстава за одржавање
хигијене за потребе Градске управе
Добој путем отвореног поступка
набавке

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.

Члан 1.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
средстава за одржавање хигијене за потребе
Градске управе Добој.

Члан 6.

Члан 2.

Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
Градоначелнику од стране Одјељења за општу
управу Градске управе Добој број 03/052-489/16
од 12.10.2016.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а
износи:
5.000,00 КМ (словима:
петхиљадаконвертибилнихмарака).

Члан 7.

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2017. годину буџетска
позиција 412 300.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
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Члан 3.
07-37-26-801/16 од 10.10.2016. градоначелник
доноси
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним
ОДЛУКУ
набавкама БиХ.
о покретању поступка јавне
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

набавке - „одржавање семафора и
семафорске опреме у граду Добоју у
2017.“

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
Градоначелнику од стране Одјељења за општу
управу Градске управе Добој број 03/052-607/16
од 14.12.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.

При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-745/16
Добој: 28.12.2016.године

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „одржавање семафора и семафорске опреме у
граду Добоју у 2017.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 17.000,00 КМ. (словима:
седамнаестхиљкадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добоја за 2017. годину– буџетска
позиција 412 500.
Члан 3.

Образложење

На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

Члан 1.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбенокомуналне послове Градске управе Добој број

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено комуналне послове Градске управе
Добој број 07-37-26-801/16 од 10.10.2016. са
предмјером радова.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
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Образложење
Члан 3.
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана, да је реално процијењена
њена вриједност на тржишту, да су осигурана
средства за исплату, те предложена одговарајућа
врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
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 Комисија за
јавне набавке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-671/16
Добој: 24.11.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
Градоначелнику
Одјељења
за
стамбенокомуналне послове Градске управе Добој број
07-37-26-804/16 од 10.10.2016.
Члан 7.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбенокомуналне послове Градске управе Добој број
07-37-26-804/16 од 10.10.2016. градоначелник
доноси

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

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке услуга – „редовно
одржавање јавне расвјете на
подручју града Добоја у 2017.“

При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана,
да је реално процијењена
вриједност набавке на тржишту, да су
обезбијеђена средства за исплату, те предложена
одговарајућа врста поступка.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга – „редовно одржавање јавне расвјете на
подручју града Добоја у 2017.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
85.460,00 КМ. (словима:
осамдесетпетхиљадачетристошездесетконвертиб
илнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2017. буџетска позиција
412 500.

Образложење

На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-666/16
Добој: 24.11.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
Члан 5.
и члана 25. Закона о јавним набавкама
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
јавне набавке.
поступајући по Захтјеву Одјељења за општу
управу Градске управе Добој број 03/052-608/16
Члан 6.
од 14.12.2016. градоначелник д о н о с и
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
ОДЛУКУ
Градоначелнику од стране Одјељења за општу
о покретању поступка јавне
управу Градске управе Добој број 03/052-608/16
од 14.12.2016.
набавке услуга:

-Припрема и штампање Службеног
гласника Града Добој
- Књиговезачке и сродне услуге
штампања образаца за потребе
Градске управе Добој
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга:
ЛОТ 1 Припрема и штампање
Службеног гласника Града Добој
ЛОТ 2 – Књиговезачке и сродне услуге
штампања образаца за потребе Градске управе
Добој.
Члан 2.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи:

Број: 02-404-1-738/16
Добој: 28.12.2016.године

За ЛОТ 1 – 2.000,00 КМ
двијехиљадеконвертибилнихмарака)

(словима:

_____________________________

За ЛОТ 2 – 15.000,00 КМ (словима:
петнаестхиљадаконвертибилнихмарака).

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући по Захтјеву Одјељења за општу
управу Градске управе Добој број 03/052-605/16
од 14.12.2016. градоначелник д о н о с и

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2017. годину буџетска
позиција 412 700.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке тонера и кертриџа
за потребе Градске управе Добој
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
тонера и кертриџа за потребе Градске управе
Добој.
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Члан 2.
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
ПДВ-а износи: 34.000,00 КМ (словима:
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбенотридесетчетирихиљадеконвертибилнихмарака).
комуналне послове Градске управе Добој број
07-37-25-890/16 од 14.11.2016. градоначелник
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
доноси
буџету Града Добоја за 2017. годину буџетска
позиција 412 300.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - израда хоризонталне
сигнализације на подручју града
Добоја у 2017.
путем отвореног поступка

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
Градоначелнику од стране Одјељења за општу
управу Градске управе Добој број 03/052-605/16
од 14.12.2016.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга – израда хоризонталне сигнализације на
подручју града Добоја у 2017.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 17.079,00 КМ. (словима:
седамнаестхиљадаседамдесетдеветконвертибилн
ихмарака).

Члан 7.

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2017. годину буџетска
позиција 412 500.

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

Члан 3.

Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-745/16
Добој: 28.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
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 Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
Градоначелнику
Одјељења
за
стамбенокомуналне послове Градске управе Добој број
07-37-25-890/16 од 14.11.2016.
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Члан 7.
зимској сезони путем преговарачког поступка
без објаве обавјештења о набавци.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Члан 2.
Добој“.
Процијењена вриједност јавне набавке без
Образложење
урачунатог ПДВ-а износи 24.970,00 КМ
(словима:двадесетчетирихиљадедеветстоседамде
При доношењу Одлуке, уговорни орган се
сетконвертибилнихмарака.
руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана Планом јавних набавки за 2017., да је
Јавна набавка ће се провести путем
реално процијењена
вриједност набавке на
преговарачког поступка без објаве обавјештења о
тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату,
набавци.
те предложена одговарајућа врста поступка.
Поступак јавне набавке провешће се у складу са
На основу утврђеног чињеничног стања,
Законом о јавним набавкама.
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Евиденциони број јавне набавке је 4/17.
Члан 3.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-711/16
Добој: 14.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1). члана 18. став (1),
члана 21. став (1), тачка д), члана 23. став (1).
тачка б). члана 28. став (1) Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник
БиХ“, број 39/14), а поступајући по захтјеву
Одјељења за стамбено-комуналне послове
Градске управе Добој бр. 07-37-25-42/17 од
27.1.2017. градоначелник је донио:

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке зимска служба за сезону 2016/2017.
(чишћење улица, коловоза и
тротоара, трга и парка у граду
Добоју од снијега и леда у времену
специјалних зимских услова)
путем преговарачког поступка без
објаве обавјештења о набавци

Тендерску документацију сачиниће Одсјек за
јавне набавке.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда провешће комисија за
јавне набавке, у саставу од три члана, слиједеће
квалификационе структуре:
Мирослав Кршић, дипл. ек – предсједник,
Есмин Махмутовић, дипл. крим. - члан,
Нада Катанић, дипл.инж.грађ. – члан,
Јасна Лукић, дипл. ек. – секретар комисије.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
Одјељења за стамбено-комуналне послове
Градске управе Добој бр. 07-37-25-42/17 од
27.1.2017.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуге чишћења улица, коловоза и тротоара, трга
и парка у граду Добоју од снијега и леда у

Об разложење
Поступајући по захтјеву Одјељења за стамбенокомуналне послове Градске управе Добој бр. 07-

Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 32
__________________________________________________________________________________________
37-25-42/17 од 27.1.2017. утврђено је да је исти
ЗТС 10/0,4 kV, 1000 kVА „Слатка тајна“
основан и да садржи све потребне елементе за
МБТС 10/0,4 kV, 630 kVА „Полицајка“.
покретање поступка предметне набавке.
При доношењу ове одлуке, градоначелник се
посебно руководио чињеницом да је за
предложену набавку реално процијењена
вриједност на тржишту, да су осигурана средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
На темељу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 2.137.00 КМ. (Словима:
двијехиљадестотинутридесетседамконвертибилн
ихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2017. са буџетске позиције 511 100.
Члан 3.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-49/17
Добој: 27.01.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући по Захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој број 05-625/16 од
09.12.2016. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
услуга израде урбанистичкотехничких услова за
трафостанице и прикључне 10
kV далеководе
путем директног споразума

Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број
05-625/16 од 09.12.2016.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење

При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је набавка планирана,
да је реално процијењена вриједност набавке на
тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату
у Буџету Града, те предложена одговарајућа
врста поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга израде урбанистичко-техничких услова за
трафостанице и прикључне 10 kV далеководе:
-

БТС 10/0,4 kV, 630 kVА „ Борачка“

БТС 10/0,4 kV, 250 kVА „Сунчана
падина“
-

БТС 10/0,4 kV, 630 kVА „Дијаманти“

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-739/16
Добој: 28.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 18. став (1), члана 90.
На основу утврђеног чињеничног стања,
Закона о јавним набавкама („Службени гласник
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
БиХ“ бр. 39/14),
Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“
бр. 90/14), Правилника о поступку директног
РЕПУБЛИКА СРПСКА
споразума („Службени гласник Града Добој“ бр.
ГРАД ДОБОЈ
2/15), а
поступајући по Захтјеву Кабинета
ГРАДОНАЧЕЛНИК
градоначелника Градске управе Добој број 02022-1-1223/16 од 28.12.2016. градоначелник
Број: 02-404-1-758/16
ГРАДОНАЧЕЛНИК
доноси
Добој: 30.12.2016.године Обрен Петровић,с.р

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
рекламног материјала (календара и
роковника) за 2017.
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
рекламног материјала (календара и роковника) за
2017.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 5.950,00 КМ. (Словима:
петхиљададеветстопедесетконвертибилнихмарак
а). Средства су обезбијеђена из буџета Града
Добоја за 2017. са буџетске позиције 412 700.

_____________________________
На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући
по
Захтјеву
Територијалне
ватрогасне јединице Градске управе Добој број
41/16 од 15.9.2016. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
производно – услужне опреме, алата
и инвентара за потребе сервисне
радионице ТВЈ Градске управе
Добој путем директног споразума

Члан 3.

Члан 1.

Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
производно – услужне опреме, алата и инвентара
за потребе сервисне радионице ТВЈ Градске
управе Добој.

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета
градоначелника Градске управе Добој број 02022-1-1223/16 од 28.12.2016.

Члан 2.

Члан 5.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 2.000,00 КМ. (Словима:
двијехиљадеконвертибилнихмарака).

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

Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2017. са буџетске позиције 516 100.

Образложење

Члан 3.

При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је набавка планирана,
да је реално процијењена вриједност набавке на
тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату
у Буџету Града, те предложена одговарајућа
врста поступка.

Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.
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Члан 4.
Члан 2.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Територијалне ватрогасне јединице
управе Добој број 41/16 од 15.9.2016.

Захтјев
Градске

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.
Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је набавка планирана,
да је реално процијењена вриједност набавке на
тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату
у Буџету Града, те предложена одговарајућа
врста поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-757/16
Добој: 30.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући
по
Захтјеву
Кабинета
градоначелника Градске управе Добој број 02022-1-1142/16 од 02.12.2016. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
дневних новина за потребе Градске
управе Добој у 2017. путем
директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
дневних новина за потребе Градске управе Добој
у 2017.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 1.300,00 КМ. (Словима:
хиљадуитристоконвертибилнихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2017. са буџетске позиције 412 700.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета
градоначелника Градске управе Добој број 02022-1-1142/16 од 02.12.2016.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је набавка планирана,
да је реално процијењена вриједност набавке на
тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату
у Буџету Града, те предложена одговарајућа
врста поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-735/16
Добој: 28.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

На основу члана 14. став (1), члана 18. став
(1), те члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући
по
Захтјеву
Кабинета
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градоначелника Градске управe Добој 02-022-1Образложење
90/17 од 01.2.2017. градоначелник доноси
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
ОДЛУКУ
набавка планирана Планом ЈН, да је реално
о покретању поступка јавне
процијењена њена вриједност на тржишту, да су
набавке - „услуге кориштења
осигурана средства за исплату, те предложена
фотокопир апарата за потребе
одговарајућа врста поступка јавне набавке.

Градске управе Добој у 2017.“
путем конкурентског захтјева

На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „услуге кориштења фотокопир апарата за
потребе Градске управе Добој у 2017.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
15.000,00 КМ. (словима:
петнаестхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добој у 2017. – буџетска позиција
412 700.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета
градоначелника Градске управe Добој 02-022-190/17 од 01.2.2017.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-73/17
Добој: 06.02.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те
члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбенокомуналне послове Градске управе Добој, број
07-37-28-812/16 од 14.10.2016. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - „набавка и уградња
вертикалне сигнализације на
подручју града Добоја у 2017“
путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „набавка и уградња вертикалне сигнализације
на подручју града Добоја у 2017.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
8.540,00 КМ. (словима:
осамхиљадапетсточетрдесетконвертибилнихмара
ка). Средства за предметну набавку обезбијеђена
су у буџету Града Добој у 2017. – буџетска
позиција 412 500.
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Члан 3.
ОДЛУКУ
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.

о покретању поступка јавне
набавке - „Израда Пројекта
система за узбуњивање и
обавјештавање грађана града
Добоја“ путем конкурентског
захтјева
Члан 1.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „Израда Пројекта система за узбуњивање и
обавјештавање грађана града Добоја“.

Члан 6.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе
Добој, број 07-37-28-812/16 од 14.10.2016.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
6.000,00 КМ. (словима:
шестхиљадаконвертибилнихмарака).

Члан 7.

Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добој у 2016. – буџетска позиција
412 500.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана, да је реално процијењена
њена вриједност на тржишту, да су осигурана
средства за исплату, те предложена одговарајућа
врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-669/16
Добој: 24.11.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1),
те члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а поступајући по захтјеву Одјељења за цивилну
заштиту Градске управе Добој, број 16-20243/2016 од 16.11.2016. градоначелник доноси

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
цивилну заштиту Градске управе Добој, број 1620-243/2016 од 16.11.2016., као и Пројектни
задатак систама за за узбуњивање и
обавјештавање грађана града Добоја.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
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Образложење
Члан 4.
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана Планом ЈН за 2016., да је
реално процијењена њена вриједност на
тржишту, да су осигурана средства за исплату, те
предложена одговарајућа врста поступка јавне
набавке.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-686/16
Добој: 05.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те
члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој, број 05-572/16 од
22.11.2016. градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Израда Регулационог
плана „Општа болница“ Добој
путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– Израда Регулационог плана „Општа болница“
Добој.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
5.900,00 КМ. (словима:
петхиљадаидеветстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добој у 2017. – буџетска позиција
511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

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

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана, да је реално процијењена
њена вриједност на тржишту, да су осигурана
средства за исплату, те предложена одговарајућа
врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-668/16
Добој: 24.11.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1),
те члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући
по
захтјеву
Кабинета
градоначелника Градске управе Добој, број 02022-1-1094/16 од 29.11.2016. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - „Услуге оглашавања
Града Добоја у дневној штампи у
2017.“ путем конкурентског захтјева
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Члан 1.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке „Услуге оглашавања Града Добоја у дневној
РЕПУБЛИКА СРПСКА
штампи у 2017.“
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Члан 2.
Број: 02-404-1-685/16
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
Добој: 05.12.2016.године Обрен Петровић,с.р
ПДВ-а износи
9.500,00 КМ. (словима:
_____________________________
деветхиљадаипетстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добој у 2017. – буџетска позиција
412 700.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1),
те члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а поступајући по Захтјеву Oдјељења за општу
управу Градске управе Добој 03-052-601/16 од
13.12.2016. градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - „услуге одржавања
рачунара, рачунарске и ИТ опреме
за потребе Градске управе Добој у
2017.“ путем конкурентског захтјева

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Кабинета
градоначелника Градске управе Добој, број 02022-1-1094/16 од 29.11.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.

Образложење

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана, да је реално процијењена
њена вриједност на тржишту, да су осигурана
средства за исплату, те предложена одговарајућа
врста поступка јавне набавке.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „услуге одржавања рачунара, рачунарске и ИТ
опреме за потребе Градске управе Добој у 2017.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
6.800,00 КМ. (словима:
шестхиљадаиосамстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добој у 2017. – буџетска позиција
412 500.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
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Члан 5.
Члан 1.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења за
општу управу Градске управе Добој 03-052601/16 од 13.12.2016.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „услуге прања моторних возила и
вулканизерске услуге за возила у власништву
Града Добој у 2017.“
Члан 2.

Члан 7.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
5.500,00 КМ. (словима:
петхиљадаипетстоконвертибилнихмарака).

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

Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добој у 2017. – буџетска позиција
412 500.

Образложење

Члан 3.

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана, да је реално процијењена
њена вриједност на тржишту, да су осигурана
средства за исплату, те предложена одговарајућа
врста поступка јавне набавке.

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

На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-717/16
Добој: 16.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1),
те члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а поступајући по Захтјеву Oдјељења за општу
управу Градске управе Добој 03-052-600/16 од
13.12.2016. градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - „услуге прања моторних
возила и вулканизерске услуге за
возила у власништву Града Добој у
2017.“ путем конкурентског захтјева

Члан 4.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења за
општу управу Градске управе Добој 03-052600/16 од 13.12.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана, да је реално процијењена
њена вриједност на тржишту, да су осигурана
средства за исплату, те предложена одговарајућа
врста поступка јавне набавке.
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На основу утврђеног чињеничног стања,
Члан 5.
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
РЕПУБЛИКА СРПСКА
јавне набавке.
ГРАД ДОБОЈ
Члан 6.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-716/16
Добој: 16.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења за
општу управу Градске управе Добој 03-052599/16 од 13.12.2016.
Члан 7.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1),
те члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а поступајући по Захтјеву Oдјељења за општу
управу Градске управе Добој 03-052-599/16 од
13.12.2016. градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - „набавка материјала за
текуће одржавање објеката и
инсталација Градске управе Добој у
2017.“ путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „набавка материјала за текуће одржавање
објеката и инсталација Градске управе Добој у
2017.“
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана, да је реално процијењена
њена вриједност на тржишту, да су осигурана
средства за исплату, те предложена одговарајућа
врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-718/16
Добој: 16.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
3.400,00 КМ. (словима:
трихиљадеичетристоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добој у 2017. – буџетска позиција
412 500.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1),
те члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а поступајући по Захтјеву Oдјељења за општу
управу Градске управе Добој 03-052-34/17 од
27.1.2017. градоначелник доноси

Члан 3.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - „услуге прања моторних
возила и вулканизерске услуге за
возила у власништву Града Добојa у
2017.“ путем конкурентског захтјева

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

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „услуге прања моторних возила и
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вулканизерске услуге за возила у власништву
На основу утврђеног чињеничног стања,
Града Добојa у 2017.“
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
5.500,00 КМ. (словима:
петхиљадаипетстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добојa у 2017. – буџетска
позиција 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-54/17
Добој: 30.01.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ“
бр. 39/14), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено –
комуналне послове Градске управе Добој, број
07-37-25-49/17 од 30.1.2017. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- зимска служба за сезону
2017/2018. - чишћење улица
(коловоза и тротоара), трга и парка
у граду Добоју од снијега и леда
путем отвореног поступка

Члан 6.

Члан 1.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења за
општу управу Градске управе Добој 03-052-34/17
од 27.1.2017.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– зимска служба за сезону 2017/2018. - чишћење
улица (коловоза и тротоара), трга и парка у граду
Добоју од снијега и леда.

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

Образложење

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана Планом ЈН, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту, да су
осигурана средства за исплату, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 170.930,00 КМ (словима:
стоседамдесетхиљададеветстотридесетконвертиб
илнихмарака).
Средства за предметну набавку
биће
обезбијеђена у буџету Града Добоја за буџетску
2017-2018. буџетска позиција 412 800.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
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Члан 5.
за потребе Градске управе Добој у 2017.“
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе
Добој, број 07-37-25-49/17 од 30.1.2017.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
30.000,00 КМ. (словима:
тридесетхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 511 300.

Члан 7.

Члан 3.

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

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

Образложење

Члан 4.

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предметна
набавка оправдана, да ће се уврстити у План ЈН,
да ће се обезбиједити буџетска средства за
предметну набавку, да је реално процијењена
вриједност набавке на тржишту, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику Одјељења за финансије Градске
управе Добој број 06/403-1-96/17 од 21.2.2017.
Члан 7.

Члан 6.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-72/17
Добој: 06.02.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући по захтјеву Одјељења за финансије
Градске управе Добој број 06/403-1-96/17 од
21.2.2017. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - „Набавка рачунара и
рачунарске опреме за потребе
Градске управе Добој у 2017.“
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- „Набавка рачунара и рачунарске опреме

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добоја“.
Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом
да је предметна
набавка планирана Планом јавних набавки за
2017. да је реално процијењена
вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-107/17
Добој: 27.02.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 43
__________________________________________________________________________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
Члан 7.
и члана 25. Закона о јавним набавкама
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбеноДобоја“.
комуналне послове Градске управе Добој број
07-37-26-72/17 од 06.2.2017. градоначелник
Образложење
доноси
При доношењу Одлуке, уговорни орган
ОДЛУКУ
руководио се чињеницом да је предметна
о покретању поступка јавне
набавка планирана Планом ЈН за 2017., да је
реално процијењена
вриједност набавке на
набавке - „одржавање фонтане и
тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату,
аутоматског система за
те предложена одговарајућа врста поступка.
наводњавање зелених површина у

градском парку у Добоју у 2017.“
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- „одржавање фонтане и аутоматског система за
наводњавање зелених површина у градском
парку у Добоју у 2017.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
10.070,00 КМ. (словима:
десетхиљадаиседамдесетконвертибилнихмарака
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
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 Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику
Одјељења
за
стамбенокомуналне послове Градске управе Добој број
07-37-26-72/17 од 06.2.2017.

На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-89/17
Добој: 15.02.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући по захтјеву Одјељења за цивилну
заштиту Градске управе Добој број 16-20-262/16
од 30.12.2016. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - санација клизишта на
подручју града Добоја у 2017.
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- санација клизишта на подручју града Добоја у
2017.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
247.000,00 КМ. (словима:
двјесточетрдесетседамхиљадаконвертибилнихма
рака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2017. буџетске позиције
412 500, 511 200.
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Члан 3.
ОДЛУКУ

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

о покретању поступка јавне
набавке - „извођење радова на
уклањању спрудишта ријеке Босне
од моста на Усори до жељезничког
моста на ријеци Босни у Руданци“
путем отвореног поступка набавке

Члан 5.

Члан 1.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- „извођење радова на уклањању спрудишта
ријеке Босне од моста на Усори до жељезничког
моста на ријеци Босни у Руданци“.

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.

Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику Одјељења за цивилну заштиту
Градске управе Добој број 16-20-262/16 од
30.12.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добоја“.
Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом да је предметна
набавка планирана Планом јавних набавки за
2017., да је реално процијењена
вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-30/17
Добој: 16.01.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
1.100.000,00 КМ. (словима:
милионистотинухиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја у износу од 50% и теретиће
буџетску позицију 511 100, а преостали дио у
износу од 50% финансираће Фонд солидарности
за обнову Републике Српске, све у складу са
Споразумом о реализацији активности на
подручју града Добоја по Закључку Управног
одбора Фонда солидарности за обнову Републике
Српске из 2015. (бр. 04.ФС/414-319/15 од
15.5.2015.).
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
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 Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући по захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој
број 04/30-1-71/17 од 09.2.2017. градоначелник
доноси

Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој
број 04/30-1-71/17 од 09.2.2017.
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Члан 7.
Средства за предметну набавку теретиће
буџетску позицију 412 200.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Члан 3.
Добоја“.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
Образложење
поступка у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
При доношењу Одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом
да је реално
процијењена вриједност набавке на тржишту, да
су обезбијеђена средства за исплату, те
предложена одговарајућа врста поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-88/17
Добој: 15.02.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (5), члана 17. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбенокомуналне послове Градске управе Добој број
07-37-28-12/17 од 13.1.2017. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - услуге одвоза и
депоновања комуналног отпада у
граду Добоју у 2017.
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- услуге одвоза и депоновања комуналног отпада
у граду Добоју у 2017.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
600.000,00 КМ. (словима:
шестохиљадаконвертибилнихмарака).

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику
Одјељења
за
стамбенокомуналне послове Градске управе Добој број
07-37-28-12/17 од 13.1.2017.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добоја“.
Образложење

При доношењу Одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом да је реално
процијењена вриједност набавке на тржишту, да
су обезбијеђена средства за исплату, те
предложена одговарајућа врста поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-41/17
Добој: 20.01.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
Члан 7.
и члана 25. Закона о јавним набавкама
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
(„Службени гласник
БиХ“
бр. 39/14), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено објавиће се у „Службеном гласнику Града
комуналне послове Градске управе Добој број
Добој“.
07-37-24-885/16 од 09.11.2016. градоначелник
доноси
Образложење

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - „чишћење и одржавање
јавних зелених и асфалтних
површина на подручју града Добоја
у 2017.“ путем отвореног поступка
набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- чишћење и одржавање јавних зелених и
асфалтних површина на подручју града Добоја у
2017.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
247.833,00 КМ. (словима:
двјесточетрдесетседамхиљадаосамстотридесеттр
иконвертибилнемарке).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добој за 2017. буџетска позиција
412 800.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
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 Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе
Добој број 07-37-24-885/16 од 09.11.2016.

При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-670/16
Добој: 24.11.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку додјеле уговора о
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 66/16),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући
по
Захтјеву
Кабинета
градоначелника Градске управе Добој број 02022-1-243/17 од 28.2.2017. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
услуга хотелског смјештаја у граду
Добоју за учеснике пројекта
прекограничне сарадње
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга хотелског смјештаја у граду Добоју за
учеснике пројекта прекограничне сарадње у
периоду од 03.3.2017. до 05.3.2017. (16
двокреветних соба, два ноћења и доручак за 32
учесника).
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Члан 2.
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1),
те члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а поступајући по захтјеву Одјељења за финансије
ПДВ-а износи 3.100,00 КМ. (Словима:
Градске управе Добој број 06/403-1-78/17 од
трихиљадеистотинуконвертибилнихмарака).
21.2.2017. градоначелник д о н о с и
Средства су обезбијеђена из донаторских
ОДЛУКУ
средстава Европске Уније и уплаћена на рачун
Града Добоја, буџетска позиција 412 900.
о покретању поступка јавне
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.
Члан 4.

Члан 1.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета
градоначелника Градске управе Добој број 02022-1-243/17 од 28.2.2017., те Споразум о
партнерству у проведби Пројекта путевима ЕУ
између Опћине Ердут и Града Добоја бр. 02-0221493/16 од 15.8.2016.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-109/17
Добој: 01.03.2017.године

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- „Набавка и монтажа канцеларијског намјештаја
за потребе Градске управе Добој у 2017.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
15.000,00 КМ. (словима:
петнаестхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 511 300.
Члан 3.

При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је реално процијењена
вриједност набавке на тржишту, да су
обезбијеђена средства за исплату из донације
Европске Уније, те у складу са чланом 1. став (3)
Правилника о поступку додјеле уговора о
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 66/16)
за набавку предметних услуга предложена
одговарајућа врста поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

набавке - „Набавка и монтажа
канцеларијског намјештаја за
потребе Градске управе Добој у
2017.“ путем конкурентског захтјева

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Јавна набавка спровести ће се путем поступка
конкурентског захтјева у складу са Законом о
јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику Одјељења за финансије Градске
управе Добој број 06/403-1-78/17 од 21.2.2017.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добоја“.
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Образложење
-главница 141.366,46 КМ,
При доношењу Одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом
да је предметна
набавка планирана Планом јавних набавки за
2017. да је реално процијењена
вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-106/17
Добој: 27.02.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 72. став (2) Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 71/12, 52/14) и члана 60. Статута града
Добој („Службени гласник Града Добој“, број
1/17 ), Градоначелник Добоја 16.03.2017.године,
донио је

ИЗВЈЕШТАЈ
о стању дуга и гаранцијама Града
Добој на дан 31.12.2016. године
1. Стање дуга Града Добој на дан
31.12.2016. године износи укупно
21.216.158,43
КМ
(
главница
17.961.394,01 КМ, камата 3.254.764,42
КМ ), и то по основу сљедећих
дугорочних обавеза:

-камата 8.309,48 КМ;
2.) сврха задужења: стамбена изградња за
РВИ и ППБ,
-

назив банке/добављача: UniCredit Bank
Бања Лука,

-

износ укупног задужења: 346.768,45 КМ,

-

повучена средства од кредита: 213.630,00
КМ,

-

период задужења: 15 година,

-

отплаћени износ: 286.679,96 КМ,

-

стање дуга: 60.088,49 КМ:

-главница 56.409,82 КМ,
-камата 3.678,67 КМ;
3.) сврха
задужења:
финансирање
инфраструктурних пројеката,
-

назив банке/добављача: Reiffeisen banka
dd БиХ Сарајево,

-

износ укупног задужења: 4.776.086,54
КМ,

-

повучена
средства
4.000.000,00 КМ,

-

период задужења: 10 година,

-

отплаћени износ: 4.211.310,38 КМ,

-

стање дуга: 564.776,16 КМ:

од

кредита:

-главница: 557.432,44 КМ,
-камата: 7.343,72 КМ;
4.) сврха задужења: инвестиције,

1.) сврха задужења: стамбена изградња за
РВИ и ППБ,

-

назив банке/добављача: НЛБ Развојна
банка а.д. Бања Лука,

-

назив банке/добављача: UniCredit Bank
Бања Лука,

-

износ укупног задужења: 7.289.394,97
КМ,

-

износ укупног задужења: 929.658,41 КМ,

-

-

повучена средства од кредита: 572.743,00
КМ,

повучена
средства
5.000.000,00 КМ,

-

период задужења: 15 година,

-

период задужења: 15 година,

-

отплаћени износ: 4.354.241,41 КМ,

-

отплаћени износ: 779.982,47 КМ,

-

стање дуга: 2.935.153,56 КМ:

-

стање дуга: 149.675,94 КМ:

од

кредита:

Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 49
__________________________________________________________________________________________
-главница 2.471.637,26 КМ,
-главница 2.467.502,72 КМ,
-камата 463.516,30 КМ;

-камата 316.827,90 КМ;

5.) сврха задужења: инвестиције,
-

назив банке/добављача: НЛБ Развојна
банка а.д. Бања Лука,

-

износ укупног задужења: 7.254.906,14
КМ,

-

повучена
средства
5.000.000,00 КМ,

-

период задужења: 15 година,

-

-

назив банке/добављача: Нова банка ад
Бања Лука

-

износ укупног задужења: 14.511.897,97
КМ,

-

повучена
средства
10.000.000,00 КМ,

отплаћени износ: 4.121.823,81 КМ,

-

период задужења: 10 година,

стање дуга: 3.133.082,33 КМ:

-

отплаћени износ: 5.710.095,30 КМ,

-

стање дуга: 8.801.802,67 КМ:

од

кредита:

-главница 2.610.560,87 КМ,
-камата 522.521,46 КМ;

од

кредита:

-главница 7.210.132,09 КМ,

6.) сврха
задужења:
капиталних инвестиција,

финансирање

-

назив банке/добављача: UniCredit Bank
Бања Лука

-

износ укупног задужења: 3.427.349,93
КМ,

-

повучена
средства
3.000.000,00 КМ,

-

период задужења: 5 година,

-

-камата 1.591.670,58 КМ;
9.) сврха задужења: финансирање обавеза из
претходног периода,
-

назив банке/добављача: НЛБ Развојна
банка а.д. Бања Лука,

-

износ укупног задужења: 2.752.534,89
КМ,

-

повучена
средства
2.000.000,00 КМ,

отплаћени износ: 3.173.979,42 КМ,

-

период задужења: 10 година,

стање дуга: 253.370,51 КМ:

-

отплаћени износ: 863.672,07 КМ,

-

стање дуга: 1.888.862,82 КМ:

од

кредита:

-главница 251.451,55 КМ,
-камата 1.918,96 КМ;

од

кредита:

-главница 1.549.885,47 КМ,

7.) сврха задужења: покриће кумулативног
дефицита из ранијих година,
-

8.) сврха задужења: финансирањe пројеката
за
изградњу
и
реконструкцију
инфраструктурних објеката,

назив банке/добављача: Unicredit bank dd
Мостар

-

износ укупног задужења: 5.718.755,33
КМ,

-

повучена
средства
4.600.000,00 КМ,

од

-камата 338.977,35 КМ.
10.) Кредитна средства у реализацији
-

сврха
задужења:
санација
и
реконструкција локалне инфраструктуре
оштећене услед поплаве по хитном
пројекту опоравка од поплава одобрењем
свјетске банке,

-

назив банке/добављача: Влада РС –
Министарство финансија,

-

одобрена средства:
( 480.000 SDR ),

-

повучена средства од кредита: 645.015,33
КМ,

кредита:

-

период задужења: 8 година,

-

отплаћени износ: 2.934.424,71 КМ,

-

стање дуга: 2.784.330,62 КМ:

1.181.000,00 КМ,
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- период задужења: 25 година, укључујући
ОГЛАСИ
5 година периода одгоде плаћања,
-

каматна стопа: 1,25 % годишње,

-

валута плаћања: КМ или
еквивалентном износу SDR.

Еуро,

у

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Републике
Српске“ и у „Службеном гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-1-443/2017
Добој: 16.03.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
Одјељење за финансије Града Добој
издаје
САОПШТЕЊЕ
1. Просјечна бруто плата запослених у Градској
управи
Града Добој, не укључујући плате
функционера, у 2016. години износи 1.485 КМ.
2. Просјечна нето плата запослених у Градској
управи
Града Добој, не укључујући плате
функционера, у 2016. години износи 915 КМ.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ДОБОЈ
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Мирослав Кршић дипл.екон.,с.р
________________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-23/15 од
20.05.2015 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 330/4 упис оснивања
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Војводе Степе број : 17 у Добоју са сљедећим
подацима :
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Војводе Степе број 17 Добој, па се из Регистра
бришу : Зеленковић Милосав и Марковић Перо
ранији заступници, а у Регистар се уписују као
нова лица овлаштена за заступање : Ристић
Душко предсједник ЗЕВ-а, заступа заједницу
самостално и без ограничења и Зеленковић
Милосав заступа заједницу самостално и без
ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-23/15 В.Д Начелник одјељења
Добој, 20.05.2015.
Славко Ковачевић, с.р

_____________________________
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-46/16 од
12.12.2016 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 514/6 упис оснивања
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Николе Пашића број : 26 у Добоју са сљедећим
подацима :
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Николе Пашића број 26 из Регистра се бришу :
Гајић Момир , Благојевић Сорел и Ђекић Сања а
у Регистар се уписују као нова лица овлаштена за
заступање : Мишић Драган , заступа заједницу
самостално и без ограничења и Шуматић Младен
заступа заједницу самостално и без ограничења.
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ГРАД ДОБОЈ
се : Пејић Весељко предсједник УО, заступа
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
заједницу самостално и без ограничења и сувајац
ПОСЛОВЕ
Жељко предсједник ЗЕВ-а, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број:07-372-1-46/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 12.12.2016.
Славко Ковачевић, с.р
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
__________________________________________
ПОСЛОВЕ
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-47/16 од
16.12.2016 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 515/6 упис оснивања
Заједницa етажних власника зграде,
улица
Видовданска број : 26 Б, Добој са сљедећим
подацима :
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде улица Видовданска број : 26 Б, Добој.
Оснивачи
:
четрнаест
етажних
власника.Дјелатност : управљање зградом за
рачун етажних власника, иступа у правном
промету самостално у оквиру дјелатности, за
обавезе одговара цјелокупном имовином,
чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.Заједницу заступају самостално и без
ограничења : Жарић Невенка
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-47/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 16.12.2016.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-1/17 од
01.02.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 517/6 упис оснивања
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власниак зграде у улици
Хиландарска број: 8 у Добоју са сљедећим
подацима :
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у ул.
Хиландарска број 8 из Регистра се бришу:
Цвијановић Радислав и Вуковић Раде а као нова
лица овлаштена за заступање Заједнице уписују

Број:07-372-1-1/17 В.Д Начелник одјељења
Добој, 01.02.2017.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-2/17 од
02.02.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 518/6 упис оснивања
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власниак зграде у улици
Ђенерала Драже број: 21 у Добоју са сљедећим
подацима :
Врши се промјена назива Заједнице Ђенерала
Драже број 21 у ЗЕВ Ћупријска број 21 такође се
врши промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице, па се из Регистра брише Зарић Боро а
као ново лице овлаштено за заступање Заједнице
уписује се Ристић Бошко предсједник ЗЕВ-а,
заступа самостално и без ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-2/17 В.Д Начелник одјељења
Добој, 02.02.2017.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-48/16 од
22.12.2016 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 518/6 упис оснивања
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власниак зграде у улици
Солунских добровољаца број: Ц-2/Л-5 Добој са
сљедећим подацима :
Врши се промјена лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Солунских добровољаца број: Ц-2/Л-5 у

Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 52
__________________________________________________________________________________________
Добоју.Из регистра се брише ранији заступник:
Богдана број : 77 у Добоју са сљедећим
Илкић Синиша , а у регистар се уписује лице
подацима :
овлашћено за заступање : Брестовац Александар
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
– заступа заједницу самостално и без
Заједнице етажних власника зграде у улици Југ
ограничења.
Богдана број 77 па се из Регистра бришу :
Грбић Фадил и Ђурић Обрад а као нова лица
ГРАД ДОБОЈ
овлаштена за заступање Заједнице уписују се :
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
Зечевић Игор , заступа заједницу самостално и
ПОСЛОВЕ
без ограничења и Тукарић Борис, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број:07-372-1-48/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 22.12.2016.
Славко Ковачевић, с.р
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
__________________________________________
ПОСЛОВЕ
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
Број:07-372-1-4/17 В.Д Начелник одјељења
на основу рјешења број 07-372-1-3/17 од
Добој, 08.02.2017.
Славко Ковачевић, с.р
03.02.2017 године, извршио је у регистру
__________________________________________
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 519/6 упис оснивања
ОГЛАС
Заједницa етажних власника зграде у улици Цара
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
Душана број: Д1 у Добоју са сљедећим подацима
на основу рјешења број 07-372-1-5/17 од
:
08.02.2017 године, извршио је у регистру
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
заједница етажних власника стамбених зграда, у
зграде у улици Цара Душана број : Д1 у Добоју.
регистарском листу број: 521/6 упис оснивања
Оснивачи : двадесет и четири етажна власника
промјене лица овлашћених за заступање
зграде, дјелатност 81.10 - управљање зградом за
Заједнице етажних власника зграде у улици
рачун етажних власника, иступа у правном
Књегиње Милице број : 5 у Добоју са сљедећим
промету самостално у оквиру дјелатности, за
подацима :
обавезе одговара цјелокупном имовином,
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
чланови одговарају супсидијарно до висине
Заједнице етажних власника зграде у улици
удјела у плаћању трошкова одржавања
Књегиње Милице број 5 па се из Регистра
зграде.Заједницу заступају Алексић Дејан и
бришу : Гогић Борислав и Богданић Горан а
Лазаревић Слађан самостално и без ограничења.
као нова лица овлаштена за заступање Заједнице
уписују се : Гогић Борислав , заступа заједницу
самостално и без ограничења и Марковић
ГРАД ДОБОЈ
Верица, заступа заједницу самостално и без
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ограничења.
ПОСЛОВЕ
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
Број:07-372-1-3/17 В.Д Начелник одјељења
ПОСЛОВЕ
Добој, 03.02.2017.
Славко Ковачевић, с.р
Број:07-372-1-5/17 В.Д Начелник одјељења
__________________________________________
Добој, 08.02.2017.
Славко Ковачевић, с.р
ОГЛАС
__________________________________________
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-4/17 од
08.02.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 520/6 упис оснивања
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици Југ
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