
 

 

I  АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

     На основу члана 50. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16),  члана 62., 63. и 66. Закона о задужењу, 

дугу и гаранцијама Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“,  број 

71/12, 52/14), члана 39. став 2, тачка 25. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 35. став. 2 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17) и члана 128. Пословника о раду 

Скупштине Града Добој, („Службени гласник 

Града Добој“ број 1/17) на сједници одржаној  

24. априла 2017. године, донијела је: 

 

ОДЛУКУ 

о кредитном задужењу Града Добој 
 

Члан 1. 

 

 Прихвата се дугорочно кредитно задужење 

Града Добој у износу од 6.000.000,00 КМ 

(шестмилиона КМ и 00/100), ради финансирања 

пренесених обавеза из ранијег периода, 

суфинансирања пројекта главног колектора 

оборинских вода подручја „Усора“ (II сливно 

подручје) и пумпне станице „Усора“ и 

активности на уклањању спрудова из корита 

ријеке Босне од моста на Усори до жељезничког 

моста на ријеци Босни у Руданки. 

 

Члан 2. 

Кредитна средства из члана 1. ове одлуке 

искористиће за финансирање: 

-4.000.000,00 КМ - Финансирање пренесених 

обавеза из ранијег периода; 

-1.700.000,00 КМ – Пројекат главног колектора 

оборинских вода подручја                             

„Усора“ (II сливно подручје) и пумпне станице 

„Усора“; 

-300.000,00 КМ – Уклањање спрудова из корита 

ријеке Босне од моста на Усори до жељезничког 

моста на ријеци Босни у Руданки. 

 

Члан 3. 

           

Кредитна средства реализоваће се по сљедећим 

условима : 

-Рок отплате: 10 година; 

-Грејс период: 1 година; 

-Каматна стопа, трошкови реализације кредита и 

остали услови везани за  

кредитирање, одредиће се према условима 

понуђача у складу са процедуром реализовања 

јавних набавки на тендеру; 

-Максимална каматна стопа: 6% 

-Максимално кредитно оптерећење 8.140.000,00 

КМ ( 6.000.000,00 КМ + 2.140.000,00 КМ.); 

-Интеркаларне камате за 2017. годину до 

211.068,48 КМ; 

-Рок доспијећа прве отплате: по истеку грејс 

периода од најмање једне године, а свака наредна 

рата доспијева мјесечно, према амортизационом 

плану; 

БРОЈ 3 25.АПРИЛ 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--- 
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-Обезбјеђење  отплате: мјенице Града. 

 

Члан 4. 

 

Обавезе Града Добој по кредитима у 2017. 

години су сљедеће: 

        1. Уникредит банка Бања Лука  (задужење 

929.658,41 КМ), а обавеза у  2017.  години је 

82.383,48 КМ; 

        2. Уникредит банка Бања Лука ( задужење 

346.768,45 КМ) а обавеза у  2017. години је 

30.306,12 КМ; 

        3. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење 7.289.394,97 КМ) а обавеза у 2017. 

години је 508.671,38 КМ; 

        4. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење 7.254.906,14 КМ) а обавеза у 2017. 

години је 514.286,38 КМ; 

        5. Раифаисен банка БиХ Сарајево (задужење 

4.776.086,54 КМ) а обавеза у 2017. години је 

453.283,89 КМ; 

       6. Уникредит банка Бања Лука (задужење 

3.427.349,93 КМ) а обавеза у 2017. години је 

253.370,50 КМ; 

       7. Уникредит банка дд Мостар (задужење 

5.718.755,33 КМ) а обавеза у 2017.години је 

809.011,70 КМ; 

       8. Нова банка Бијељина (задужење 

14.511.897,97 КМ) а обавеза у 2017.години је 

1.601.214,48 КМ; 

       9. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење 2.752.534,89 КМ) а обавеза у 

2017.години је 298.949,98 КМ. 

     10. У складу са Меморандумом о 

разумијевању по Споразуму о финансирања 

пројекта хитних мјера опоравка од поплаве 

потписаног између БиХ и Међународне 

асоцијације за развој/Уговором о под-кредиту 

број 15 између Министарства финансија и Града 

Добој, у 2016 години извршена је уплата камата 

у износу од 3.436,30 КМ, а обавеза у 2017. 

години је уплата камата у износу од  5.125,00 

КМ. 

      

Укупне обавезе по кредитним задужењима  у 

2017. години износе 4.560.039,21 КМ. 

 

Потенцијално кредитно задужење по овој 

Одлуци је укупно 8.140.000,00 КМ, а обавезе у 

2017. години 211.068,48 КМ. 

 

Члан 6. 

 

Укупно кредитно задужење у 2017.години по 

претходном и новом  дугу износи 4.771.107,71 

КМ, што чини 16,34% изворних прихода 

остварених у 2016.години (изворни приходи у 

2016. години износили су 29.191.423,00 КМ). 

 

 

Члан 7. 

 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Градоначелник града Добој и Одјељење за 

финансије Градске управе Добој. 

 

Члан 8. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Града 

Добој“, а примјењиват ће се по добијању 

сагласности од Министарства финансија 

Републике Српске. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-167/17.                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

      

    На основу члана 46.,47.,48. и 49. став 2.  

Закона о буџетском систему Републике Српске  ( 

„Сл. Гласник Републике Српске“, бр. 

121/12,52/14. и 103/15. ), Закона о локалној 

самоуправи члан 39. став. 2 тачка 4. , члана 35. 

став 2. Статута Града Добој (’’Службени гласник 

Града Добој’’, број: 1/17.) и члана 128. 

Пословника о раду Скупштине Града Добој ( 

„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17.),  

Скупштина Града Добој на сједници одржаној 

дана 24.  априла 2017. године,   д о н о с и 

О Д Л У К У                                            

о годишњем обрачуну  буџета Града 

Добој за 2016. годину 

Члан 1. 

Усваја се годишњи обрачун буџета Града Добој 

за 2016. годину са укупним приходима и 

извршеним распоредом прихода (расходима) по 

билансу буџета и то: 

 

 Укупна буџетска средства  31.488.362 

КМ  
- остварени порески приходи текуће године  

20.758.174 КМ  

- остварени непорески приходи текуће годинe 

8.402.106 КМ 

- грантови  51.540 КМ 

- трансфери између буџетских јединица 886.932  

КМ 

- примици за нефинансијску имовину 675.520 

КМ 
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- примици од финансијске имовине 574.461 КМ  

- примици од осталог задужења 139.629 КМ  

 Укупно извршени расходи  34.491.360  

КМ  
- расходи за лична примања 8.371.953 КМ 

- расходи по основу коришћења роба и услуга 

7.975.624 КМ  

- текући расходи финансирања и др.финансијски 

трошкови 1.211.400 КМ  

- субвенције 629.261 КМ  

- грантови 6.573.306 КМ 

- дознаке на име социјалне заштите 2.604.669 КМ 

- издаци за произведену сталну имовину 

2.783.206 КМ 

- издаци за непроизведену сталну имовину 

32.450 КМ 

- издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 20.540 КМ 

- издаци по основу пореза на додатну вриједност 

211.259 КМ 

- издаци за отплату дугова 4.077.692 КМ 

 Остали расходи и издаци евидентирани у 2016. 

години  637.467 КМ 

  Разлика између буџетских прихода  и 

расхода (дефицит).. 3.640.465  КМ 

 

Члан 2. 

Извјештај о извршењу буџета Града Добој за 

2016. годину по врстама прихода и распоред 

прихода по eкономским категоријама, као и 

посебни дио распореда средстава по 

организационо-функционалној класификацији 

саставни су дио ове одлуке. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику Града 

Добој». 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-169/17.                ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
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ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2016. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО 



Број 3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 5   
__________________________________________________________________________________________ 
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ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2016.ГОДИНУ -БУЏЕТСКИ 

ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАСИЈСКУ ИМОВИНУ 
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ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2016.ГОДИНУ -БУЏЕТСКИ 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2016.ГОДИНУ -ФИНАНСИРАЊЕ 
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ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2016.ГОДИНУ 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
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  БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2016.ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 
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      На основу члана 47. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 3/16), 

члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 

97/16) и члана 35. Статута Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“ бр. 1/17), 

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној   

24.   априла 2017. године,  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању нацрта  измјене 

дијела регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија,  

(блок 6) 
 

Члан1. 

 

Утврђује  се нацрт  измјена дијела регулационог 

плана „Центар“ Добој – ревизија, (блок 6).  (у 

даљем тексту: нацрт Плана). 

 

Члан 2. 

 

Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид 

од 10.05.2017 – 10.06.2017. године.    

 

Члан 3. 

 

Нацрт Плана биће изложен у просторијама 

Одјељења за просторно  уређење  и носиоца 

израде плана „Добојинвест“ а.д. Добој,  у 

времену од 7-15 часова. Примједбе на Нацрт 

Плана могу се уписати у  књигу примједби у 

Одјељењу за просторно уређење или доставити 

писмено.  

Члан 4. 

 

О мјесту, времену и начину излагања нацрта  

Плана биће обавијештена јавност на начин 

прописан чланом  47. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“  бр. 40/13, 106/15 и 3/16). 

                                                                

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

        РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-171/17.                ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

        На основу  члана 50. став 5. и члана 52.став 

3. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16), и члана 35. Статута Града 

Добој („Службени гласник Града Добој“ 

број:1/17), Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24. априла.2017. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању измјене  дијела 

регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија, 

 (блок 6) 
 

Члан1. 

 

Усваја се измјена  дијела регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија (блок 6). (у даљем 

тексту:  План). 

Члан 2. 

 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. План  садржи: 

 

ОПШТИ ДИО 

I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

 

А.  УВОДНИ ДИО 

Б.  АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА  

В.  ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

Г.  ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА  

Д. УРБАНИСТИЧКО  -  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

II. ГРАФИЧКИ ДИО 

А КАРТЕ СТАЊА  

1. Ажуриран план парцелације 

2. Карта власништва над земљиштем  

3. Подјела обухвата плана на зоне по намјенама, 

типологијама изградње према 

    врстама објеката, заузетости парцела, 

спратности и другим критеријумима  

4. Постојећа функционална организација у 

обухвату плана  

5. Инжињерско-геолошка карта  

6. Извод из измјене важећег РП „Центар“ Добој 

из 2004. – Информациони план 

 

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА  

 1. План парцелације и препарцелације  

 2. План организације простора  

 3. План организације јавних површина и 

објеката 

 4. План саобраћаја  

 5. План хидротехничке инфраструктура  

 6. План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре 

 7. План термоенергетске инфраструктуре  
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 8. План грађевинских и регулационих  линија  

      

Члан 3. 

 

Елаборат  Плана, израдио је „Добојинвест“ а.д. 

Добој у априлу 2017. године, и чини саставни 

дио ове одлуке. 

Елаборат из претходног става овог члана налази 

се у прилогу Одлуке из члана 1. 

 

Члан 4. 

 

План је основа за парцелацију грађевинског 

земљишта по прописима о уређењу простора и 

грађењу. 

Члан  5. 

 

План се излаже на стални јавни увид код органа 

управе надлежног за послове просторног 

уређења. 

Члан  6. 

 

О провођењу ове одлуке стараће се орган из  

члана  5. ове одлуке. 

 

Члан  7. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе 

раније донесени просторно-плански документи 

проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у 

сагласности  са   Планом. 

 

Члан  8. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања  у „Службеном гласнику Града 

Добој“.. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-170/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

 

 

    На основу члана 52. став 2. и 58. став 2. Закона 

о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 

3/16) члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16), и члана 35. Статута Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), 

Скупштина Града Добој на сједници одржаној   

24.  априла 2017. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о  измјени и допуни  Програма мјера 

и активности за утврђивање стања 

и уређења простора 
 

 

Члан1. 

 

У Програму мјера и активности за утврђивање 

стања и уређења простора („Службени гласник 

Града Добој“ број:1/16, 2/16,6/16 и 1/17), (у 

даљем тексту: Програм), у дијелу плана израде 

просторно планске документације, додаје  се 

тачка  42   и гласи:  

  

  „ 42. Израда измјене дијела  регулационог плана 

„Средњошколски  центар - Усора“ Добој, 

           

          Рок израде: 6 мјесеци. 

 

 

Члан 2. 

 

Остали дијелови Програма  из члана 1. ове 

Одлуке остају непромијењени. 

           

 

Члан 3. 

 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-172/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    

 

 

 

    На основу члана 35 став 1. члана 40. став 1. и 

члана 52. став 3. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39.Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16) и члана 35. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број:1/17), Скупштина Града Добој на 
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сједници одржаној   24.  априла 2017. године,  

донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о приступању измјени дијела 

регулационог плана 

 „Средњошколски центар – Усора“ 

Добој 
 

Члан 1. 

 

Приступа се  измјене дијела  регулационог плана 

„Средњошколски центар - Усора“ Добој (у 

даљем тексту:  План). 

 

Члан 2. 

 

Подручје за које се врши израда Плана налази се 

у Добоју у ул. Југ Богдана а обухвата парцеле 

означене као 6813/5, к.ч. 6813/8, к.ч. 6693, к.ч. 

6839/5, к.ч. 6826/1, к.ч.6823/1, к.ч. 6834/1 и к.ч. 

6822/1  у  К.О. Добој.   

Подручје обухвата износи 1,0 ха. 

 

Члан 3. 

 

Саставни дио ове одлуке је графички прилог са 

уцртаном границом обухвата измјене Плана. 

 

Члан 4. 

 

Плански период у смислу члана 40. став 3. под 

в.Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

40/13, 106/15 и 3/16) је 10 година.  

 

Члан 5. 

 

На подручју за које се врши израда Плана, 

планира измјена намјене, габарита и  положаја 

објеката. 

 

За измјену  Плана дефинишу се следеће 

смјернице: 

 

- План израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 40/13,106/16 и 3/16), те другим 

прописима из посебних области 

релевантних за планирање и уређење 

простора (саобраћај, снабдијевање 

водом и енергијом, телекомуникације, 

заштита од природних непогода и 

техничких инцидената, заштита ваздуха, 

воде, тла, природних вриједности, 

културних добара, пољопривредног и 

шумског земљишта и других елемената 

животне средине и др.);  

- Приликом израде Плана потребно је 

водити рачуна о јавном интересу  и 

општим и посебним циљевима 

просторног развоја; 

- Носилац израде Плана обавезан је 

обезбиједити усаглашеност његове 

израде са документом просторног 

уређења ширег подручја, односно да је у 

сагласности са важећим планским 

документом најближег претходног 

нивоа.    

 

Члан 6. 

 

Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца 

израде Плана. 

 

Члан 7. 

 

Средства за израду Плана обезбиједиће 

подносилац захтјева за израду Плана.  

 

Члан 8. 

 

Носилац припреме Плана је Одјељење за 

просторно уређење. Носилац израде Плана биће 

одређен у складу са процедуром прописаном 

Законом о јавним набавкама. град Добој ће 

закључити уговор са носиоцем израде планског 

документа. Инвеститор ће уговорену цијену за 

израду планског документа уплатити граду Добој 

а град Добој након извршене уплате носиоцу 

израде у складу са уговором. 

 

Члан 9. 

 

Скупштина Града  утврђује нацрт  Плана, мјесто, 

вријеме и начин излагања нацрта на јавни увид у 

трајању од  најмање 30. дана. 

О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у 

складу са одлуком Скупштине Града. 

 

Члан 10. 

 

На основу резултата  јавне расправе и заузетих 

ставова по приспјелим примједбама на нацрт 

Плана, носилац припреме утврђује приједлог  

Плана и подноси га на усвајање и доношење. 

 

Члан 11. 

 

Сви субјекти планирања дужни су да дају 

расположиве податке и друге информације 

неопходне за израду Плана. 
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Члан 12. 

 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања   у  „Службеном гласнику  Града 

Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-173/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 43. став1. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 3/16), 

члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16) и члана 35. Статута Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), 

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 

24. априла 2017. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о именовању Савјета за праћење 

израде измјене дијела  регулационог 

плана 

„Средњошколски центар - Усора“ 

Добој 
 

Члан1. 

 

Именује се Савјет за  праћење израде, измјене 

дијела  регулационог плана  „Средњошколски 

центар – Усора““ Добој: 

 

 1. Мишић Радислав,  дипл. инг. арх. предсједник 

 2. Радмила Млинаревић, дипл. правник, члан  

 3. Александар Стјепановић, дипл.инг.ел. члан 

 4. Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан 

 5. Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан 

 

Члан 2. 

 

Савјет се именује за: 

       1. Израду измјене дијела  регулационог 

плана  „Средњошколски центар – Усора“ Добој.  

             

Члан 3. 

 

Савјет плана прати израду документа просторног 

уређења и заузима стручне ставове према 

питањима општег, привредног и просторног 

развоја територијалне јединице, односно 

подручја за које се документ доноси, и заузима 

стручне ставове у погледу рационалности и 

квалитета предложених планских рјешења, 

усаглашености документа  са документима 

просторног уређења, који представљају основу за 

његову израду, као и усаглашеност документа са 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

40/13, 106/15 и 3/16) и другим прописима 

заснованим на закону.  

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-174/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

         

 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 97/16) и 

члана 35. став 2. тачка 2. Статута града  Добој  

(„Сл.  гласник   Града Добој“ број 1/17), 

Скупштина Града Добој на сједници одржаној 

дана  24. априла 2017. године, д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 

о допунама Одлуке о  повјеравању 

послова 
 

Члан 1. 

 

Овом   одлуком  допуњава се Одлука о 

повјеравању послова („Сл.  гласник   Града 

Добој“ број 1/16) у даљем тексту: Одлука). 

 

Члан 2. 

 

У члану 1. Одлуке  на крају текста иза ријечи 

„Добоју“ брише се тачка, ставља зарез и додаје 

текст „ те послове наплате на име наведених 

услуга“. 

 

Члан 3. 

 

Остале одредбе Одлуке остају и даље на снази.   
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Члан 4. 

 

Ова  одлуке  ступа  на  снагу  осмог  дана од  

дана објављивања  у „Службеном гласнику  

Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-175/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________     

    На основу члана 6. Закона о комуналним 

дјелатностима („Сл. гласник РС“, број 124/11),  

члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16), и члана 35. став 2. тачка 

2. Статута Града  Добој  („Сл.  гласник   Града 

Добој“ број 1/17), Скупштина Града Добој на 

сједници одржаној дана  24. априла  2017. 

године, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о измјенама Одлуке о комуналном 

реду 
 

Члан 1. 

 

У складу са одредбама ове одлуке врше се 

измјене Одлуке о измјенама и допунама  Одлуке 

о комуналном реду („Сл. гласник града Добој“, 

број 9/16).    

 

Члан 2. 

Члан 4. , брише се.    

 

Члан 3. 

Члан 5. , брише се. 

 

Члан 4. 

 

Члан 6. који постаје члан 4. мијења се и гласи: 

Члан 63. мијења се и гласи: 

 

„Члан 63. 

Прикупљање и одвоз комуналног отпада врши 

правно лице коме  Град повјери ове послове у 

складу са Законом о јавним набавкама односно 

Законом о комуналним дјелатностима. 

Град Добој може организовати прикупљање и 

одвоз комуналног отпада и из руралних подучја. 

Прикупљање и одвоз комуналног отпада са 

подручја града врши се из индивидуалних 

стамбених и пословних објеката као и са свих 

локација на којима су постављене посуде за 

прикупљање отпада.  

Сва правна и физичка лица  дужна су плаћати 

мјесечну накнаду правном лицу коме Град 

повјери послове сакупљања и одвоза комуналног 

отпада, те са истим закључити уговор о одвозу 

смећа. 

Члан 5. 

 

Члан 7. који постаје члан 5.  мијења се и гласи: 

„У члану 64. став 1. мијења се и гласи: Правно 

лице коме је у складу са Законом о јавним 

набавкама додијељен уговор, односно у складу 

са Законом о комуналним дјелатностима 

повјерена услуга прикупљања и одвоза смећа и 

крупног отпада дужно је да исти одвози 

свакодневно као и да га депонује на градску 

депонију „Карабеговац“ уз обавезу плаћања 

накнаде за депоновање, а према Тарифи 

„Регионалне депоније“ Добој“.  

 

Члан 6. 

 

У члану 8. који постаје члан 6. став 2. мијења се 

и гласи: 

Цијену комуналне услуге утврђује давалац 

комуналне услуге, а сагласност на исту даје 

надлежни орган јединице локалне самоуправе. “. 

  

Члан 7. 

 

Досадашњи чланови 9., 10., 11. и 12. постају 

чланови 7., 8., 9. и 10. 

 

Члан 8. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

Број: 01-013-176/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

  На основу члана члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске, број 97/16) и члана 35. став 2. тачка 18. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“, број 1/17), Скупштина Града Добој на 

сједници одржаној  дана  24. априла 2017. 

године,  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама Плана 

кориштења јавних површина 

 на подручју Града Добоја 
 

Члан 1. 

У Плана кориштења јавних површина на 

подручју Града Добоја („Сл. гласник Општине 
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Добој“, број 4/02, 7/11, 10/11, 6/12, 8/13,10/13, 

1/16 и 3/16) у даљем тексту: План) у дијелу  И 

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАЉАЊЕ КИОСКА, улица 

Светог Саве, локација број 4 иза текста „ситне 

галантерије“ брише се тачка ставља заред и 

додаје текст: „ воћа и поврћа“. 

 

Члан 2. 

 

У осталом дијелу  План  остаје непромијењен. 

 

Члан 3. 

 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  

дана   објављивања  у  „Службеном  гласнику  

Града Добој“ . 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-177/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС “, број 97/16) и 

члана 35. став 2. тачка 2. Статута Града  Добој  

(„Сл.  гласник   Града Добој“ број 1/17), 

Скупштина Града Добој на сједници одржаној 

дана   24. априла  2017. године, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама Одлуке о  

кориштењу  јавних  површина  
 

Члан 1. 

 

Овом   одлуком  мијења се и допуњава се Одлука 

о  кориштењу јавних  површина  („Сл.  гласник   

Града Добој“ број 6/16) у даљем тексту: Одлука). 

 

Члан 2. 

 

У члану 3. Одлуке  иза текста „ и закупца“,  

брише се тачка и додаје текст „као и рјешења о 

утврђивању комуналне таксе“. 

 

Члан 3. 

 

У члану 4. став 1. Одлуке иза текста „уговором о 

закупу брише се тачка и додаје текст „рјешењем 

о утврђеној комуналној такси“. 

 

Члан 4. 

У члану 5. иза става 1. додају се ставови 2., 3. и 

4. који гласе: 

„2) Додјела јавних површина на привремено 

кориштење без лицитације, а на основу 

претходно издатих локацијских услова врши се 

за следеће намјене: постављање грађевинских 

скела, постављање столова и столица испред 

угоститељских објеката (љетне и зимске баште), 

организовање паркиралишта и такси стајалишта, 

постављање реклама испред објеката у циљу 

рекламирања властите дјелатности, постављање 

луна паркова и забавних радњи, постављање 

апарата за продају пића, сладоледа, кокица, 

кестења, кукуруза, сјеменки, постављање тезги за 

продају честитки, разгледница, бижутерије, 

цвијећа, терена за клизање  и прекопавање јавних 

површина и рекламирање књига и штампе и 

других дјелатности. 

 

3) Додјела јавних површина на привремено 

кориштење без урбанистичко-техничке  

документације врши се за следеће намјене: 

излагање робе испред пословног објекта до 5 м2, 

изнајмљивање паркинг мјеста на већ уређеним 

просторима за паркирање моторних возила (јавне 

површине испред стамбених зграда).  

 

4) За намјене из става 2. и 3. утврђује се 

комунална такса рјешењем Одјељења за 

стамбено-комуналне послове града Добој“. 

 

Члан 5. 

 

У члану 6. став 1. Одлуке на крају се брише 

тачка и додаје текст „и рјешење о утврђеној 

комуналној такси“. 

У ставу 2. истог члана иза текста „доказ о 

плаћеној закупнини“ додаје се текст „рјешење о 

утврђеној комуналној такси и доказ о уплати 

исте.“  

 

Члан 6. 

 

Члан 16. мијења се и гласи:  

 

„Члан 16. 

 

Уговор  о  закупу  јавне  површине закључује се 

на  период  од 1 (једне) године уз могућност 

продужења на период до 5 (пет) година уколико 

закупац уредно измирује своје обавезе. 

  Уколико закупац јавне површине у року од 

шест мјесеци прије истека важеће 

урабинистичко-техничке документације не 

приступи обнови исте врши се поновна 

лицитација.  

За  кориштење   јавне  површине  закупнина  се 

плаћа  мјесечно  до 5-ог у мјесецу  за текући 

мјесец“.    

Члан 7. 

 

Остале одредбе Одлуке остају и даље на снази.   
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Члан 8. 

 

Ова  одлуке  ступа  на  снагу  осмог  дана од  

дана објављивања  у „Службеном гласнику  

Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-178/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
 

    На основу члана 6. Закона о комуналним 

дјелатностима („Сл. гласник РС“, број 124/11),  

члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16), и члана 35. став 2. тачка 

2. Статута Града  Добој  („Сл.  гласник   Града 

Добој“ број 1/17), Скупштина Града Добој на 

сједници одржаној дана  24. априла  2017. 

године, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама Одлуке о 

прикупљању и одвожењу  

комуналног отпада 
 

Члан 1. 

 

У складу са одредбама ове одлуке врше се 

измјене и допуне Одлуке о прикупљању и 

одвожењу комуналног отпада  („Сл. гласник 

Града Добој“, број 1/16 и 9/16).    

 

Члан 2. 

Члан 4. мијења се и гласи:  

 

“Члан 4. 

 

Обављање комуналне дјелатности прикупљања и 

одвожења комуналног отпада на територији 

града Добоја (урбано и рурално подручје) врши 

се у складу са одредбама Законом о комуналним 

дјелатностима и одредбама Одлуке о 

комуналном реду .“ 

 

Члан 3. 

 

Члан 3. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 

прикупљању и одвожењу комуналног отпада  

(„Сл. гласник Града Добој“, број  9/16), брише се.    

 

Члан 4. 

 

Члан 4. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 

прикупљању и одвожењу комуналног отпада  

(„Сл. гласник Града Добој“, број  9/16), брише се.    

 

Члан 5. 

 

Члан 5. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 

прикупљању и одвожењу комуналног отпада  

(„Сл. гласник Града Добој“, број  9/16), брише се  

 

Члан 6. 

 

Члан 6. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 

прикупљању и одвожењу комуналног отпада  

(„Сл. гласник Града Добој“, број  9/16), брише се     

 

Члан 7. 

 

Остале одредбе одлуке остају на снази. 

 

Члан 8. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-179/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

     На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи ( „ Службени гласник Републике 

Српске“ број:97/16. ), члана 35. став 2 .тачка 2 . 

Статута Града Добој       ( „Службени гласник 

Града Добој“, број: 1/17. ), и члана 128. 

Пословника о раду Скупштине Града Добој ( 

„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17. ) ,  

Скупштина Града Добој на сједници одржаној 

дана  24.  априла 2017. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о стављању ван снаге одлука 
 

I 

 

 Стављају се ван снаге  одлуке:   

- Одлука број: 01-013-216/09. од 

11.06.2009.године ( „Службени гласник 

општине Добој“, број : 05/09.) ,  

- Одлука број:  01-013-117/2013 од дана 

08.04.2013.године ( „Службени гласник 

Града Добој“, број: 3/13).  

- и Одлуке број: 01-013-115/14. и 01-013-

117/14. од дана 08.04. 2014.  године ( 

„Службени гласник Града Добој“, број: 

3/14.).  
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II 

  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном гласнику Града   

Добој „. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-184/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
 

    На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи ( „ Службени гласник Републике 

Српске“ број:97/16 ), члана 35. став 2 .тачка 2 . 

Статута Града Добој       ( „Службени гласник 

Града Добој“, број: 1/17. ), и члана 128. 

Пословника о раду Скупштине Града Добој ( 

„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17. ) ,  

Скупштина Града Добој на сједници одржаној 

дана  24.  априла 2017. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о стављању ван снаге одлука 
 

I 

 

 Стављају се ван снаге  одлуке:   

- Одлука број: 01-013-215/09 од 

11.06.2009.године ( „Службени гласник 

општине Добој“, број : 05/09) ,  

- Одлука број:  01-013-118/13 од дана 

08.04.2013.године ( „Службени гласник 

Града Добој“, број: 3/13), 

- и Одлука број:  01-013-116/14 од дана 

08.04.2014.године ( „Службени гласник 

Града Добој“, број: 3/14) . 

  

II 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном гласнику Града   

Добој „ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-183/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

 

 

    На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи ( „ Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16. ), члана 35. став 2 .тачка 2 

.Статута Града Добој        ( „Службени гласник 

Града Добој“, број: 1/17.), и члана 128. 

Пословника о раду Скупштине Града Добој ( 

„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17. ), 

Скупштина Града Добој на сједници одржаној 

дана 24. априла 2017. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о висина плате 

 приправника са високом стручном 

спремом 
 

I 

 

У члану 1. Одлуке о висини плате  приправника 

са високом стручном спремом број: 01-013-

173/12 од 31.05.2012. године ( Службени гласник 

општине Добој број: 5/12. ) ријечи „ 370,00  КМ“ 

замјењују се ријечима „395,00 КМ“. 

 

II 

  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном гласнику Града   

Добој „ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-180/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
 

    На основу члана 39.  став 2. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, број 

97/16) и члана 35. став 2. тачка 13. Статута Града  

Добој  („Сл.  гласник   Града Добој“ број 1/17), и 

члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 

број: 1/17), Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној дана 24.  априла 2017. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о начину и условима продаје  

моторних  возила 

 
Члан 1. 

 

Под условима и на начин регулисан овом 

одлуком провешће се лицитацијом продаја 

теретног  моторног  возила у власништву Града 

Добој и то: 
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- ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО, 

марке „CHRYSLER“, тип „JEEP, 

регистарски број: Т32-А-338, број шасије 

1J4FJN8M9TL146311, број мотора 

VM35803895, година производње 1996, 

снага мотора 85 КW, запремина мотора  

2499 цм³, корисна носивост возила 515 

кг, намјена возила „теренско“ са 2 

сједишта,   погонско гориво - дизел, 

зелене боје, у возном стању, власнишво 

града Добој. 

Почетна цијена........................................550,00 КМ 

 

Члан 2. 

 

Под условима и на начине регулисане овом 

одлуком провешће се лицитацијом продаја 

ватрогасних  моторних  возила отписаних из 

евденције основних средстава и одјављених из 

евиденције регистрованих моторних возила у 

власништву Града Добој,  које је користила 

територијална ватрогасна јединица добој и то: 

 

 

- ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО 

(НАВАЛНО ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО), 

година производње 1979; врста возила 

ТЕРЕТНО; марка ТАМ; тип 5500; број 

шасије 78000547; облик каросерије СГ-

РАДНО-ВАТРОГАСНИ; максимална тех. 

дозвољена маса 9400 кг; дозвољена 

носивост 5500 кг; маса возила 3900 кг; 

боја црвена; мјеста за сједење 3; радни 

обим мотора 5500 цм
3
; максимална снага 

мотора 91 КW; број мотора 781000129; 

врста горива и мотора дизел.  

 

       почетна цијена..................................500,00 КМ 

 

 Возило је технички и функционално 

неисправно и није у возном стању. 

 одјављено из евиденције регистрованих 

возила и враћене таблице 13.6.2013.године,    

рег.ознака број: 109-Е-654.  

 

- ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО 

(окретна механичка аутољества), 

година производње 1976; врста возила 

ТЕРЕТНО; марка ТАМ; тип 6500; број 

шасије 750005087; облик каросерије СГ-

РАДНО-ВАТРОГАСНИ; максимална тех. 

дозвољена маса 12000 кг; дозвољена 

носивост 6500 кг; маса возила 5500 кг; 

боја црвена; мјеста за сједење 7; радни 

обим мотора 6500 цм
3
; максимална снага 

мотора 92 КW; број мотора 751003766; 

врста горива и мотора дизел.  

почетна цијена......................................1.200,00 КМ 

 

Возило је технички и функционално неисправно 

и није у возном стању. 

одјављено из евиденције регистрованих возила и 

враћене таблице 02.07.2014.године, рег.ознака 

број: 109-Е-657. 

 

Члан 3. 

 

Почетна продајна цијена моторних возила из 

члана 1. и 2. ове одлуке је утврђена од стране 

сталног судског вјештака.  

 

Члан 4. 

 

За учешће у поступку лицитације учесник је 

дужан уплатити аконтацију у износу од 10% од 

почетне продајне цијене возила које жели 

купити. Уплата се врши на жиро рачун продавца 

број: 555-008-01240202-37 отворен код Нове 

Банке а.д. Бања Лука.  

 

Члан 5. 

 

По извршеној лицитацији у року од 8 дана 

сачиниће се купопродајни уговор са купцем за 

возило које је предмет продаје, када ће се 

извршити уплата цјелокупне купопродајне 

цијене и предаја предметног возила у посјед 

купцу.  

Члан 6. 

 

Поступак лицитације возила из члана 1. и 2. ове 

одлуке спровешће Комисија коју својим актом 

именује Градоначелник Града.  

 

Члан 7. 

 

Оглас за продају возила објавиће се у дневном 

листу „Глас Српске“ и на огласној табли Града 

Добој. 

 

Члан 8. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-181/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
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    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике 

Српске број: 97) члана 35. став 2. Статута Града 

Добој ( Службени гласник Града Добоја број: 

1/17) и члана 128. Пословника Скупштине Града 

Добој  ( Службени гласник Града Добој број: 

1/17), Скупштина Града Добој на сједници 

одржаној  24. априла 2017. године д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о уступању пословног простора на 

кориштење 
 

Члан 1. 

 

Јавној здравственој установи ,,Дом здравља” 

Добој, уступа се на кориштење пословни простор 

високо приземље (Апотека), изграђен на к.ч.5564 

КО Добој у саставу Дома здравља, а који је 

користила Јавна здравствена установа апотека 

“Јован Јовановић Змај” Добој у улици Немањина 

број 18. у Добоју, чија укупна корисна површина 

износи 121,24 м2. 

 

Члан 2. 

 

Укупна корисна површина пословног простора 

који је предмет уступања из члана 1. ове одлуке 

утврђен је на основу премјера извршеног од 

стране овлаштеног вјештака грађевинске струке. 

 

Члан 3. 

 

 Пословни простор који је предмет привременог 

уступања уступа се без накнаде. 

                                                                  

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику Града 

Добој. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-182/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
 

    На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 35. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“, број 01/17) и члана 86. и 128.  

Пословника о раду Скупштине Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“, број 01/17), а 

по захтјеву ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ 

Добој, број 2765/17, од 24.04.2017.године, 

Скупштина Града Добој  на сједници одржаној 

дана 24. априла 2017. године,  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о ангажовању новчаних средстава 
 

Члан 1. 

 

Одобрава се ангажовање  новчаних средстава  у 

износу од 380.000,00 на  име исплате дуга по 

потрошњи воде ЈЗУ Болница „Свети апостол 

Лука“Добој. 

 

Члан 2. 

 

Средства од 380.000,00 КМ, биће уплаћена на 

рачун АД „ Водовод“ Добој са назнаком за 

измирење дуга ЈЗУ Болница „Свети апостол 

Лука“ Добој према АД „ Водовод“ Добој, а на 

основу правоснажне пресуде и Рјешења о 

извршењу. 

Одобрена средства ангажоват ће се из Буџета 

Града Добој. 

Члан 3. 

 

Одлука ће бити достављена тражиоцу извршења 

који ће на основу ове Одлуке привремено 

обуставити извршење. 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће  објављена   у „Службеном гласнику Града  

Добој“ . 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-166/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 
1.Усвајају се измјене и допуне Програма 

кориштења прихода од посебних накнада за 

шуме у 2016. години. 

 



Број 3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 27   
__________________________________________________________________________________________ 
2.Саставни дио закључка чине измјене и допуне 

Програма кориштења прихода од посебних 

накнада за шуме у 2016. години 

                   

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-149/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
     

     На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 
1.Нацрт Програма кориштења средстава за 

унапређење пољопривредне производње на 

подручју Града Добој за 2017. годину суштински 

и формално технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

 

2.Задужује се Одјељење за пољопривреду Града 

Добој да у складу са Одлуком о јавним 

расправама у општини Добој („Службени 

гласник општине Добој“ , број 1/06) организује и 

проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 

сугестије изнесене на јавној расправи и 

припреми приједлог Програма кориштења 

средстава за унапређење пољопривредне 

производње на подручју Града Добој за 2017. 

годину. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-150/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1. Усваја се План уписа ученика у први разред 

средњих школа на подручју Града Добој за 

школску 2017.-2018. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини План уписа 

ученика у први разред средњих школа на 

подручју Града Добој за школску 2017.-2018. 

годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-151/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

      У складу са чланом 39. став 2. тачка 28, а у 

вези са чланом  82.став 2 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 35. став 2. тачка 28. и  

члана 76. Статута Града Добој («Службени 

гласник Града  Добој», број 1/17), члана 128. став 

1  Пословника о раду Скупштине Града Добој 

(«Службени гласник Града Добој», број 1/17),  

Скупштина Града Добој је на сједници одржаној 

дана 24.04.2017. године доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Извјештај о раду 

градоначелника и градске управе 

Града Добој, за период 01.01.2016 – 

31.12.2016.године 

 

2. Уважавајући чињенице: 

- да Град Добој, сходно 

одредбама члана 16. и 17. 

Закона о водама нема 

надлежност за управљање 

водним објектима одбрамбеног 

карактера, 
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- да до потпуне експропријације 

некретнина у обухвату 

израђеног пројекта одбране од 

поплава, са циљем рјешавања 

имовинско-правних односа 

који су претпоставка за 

добијање неопходних дозвола 

за уређење корита ријеке 

Босне, не може доћи, из 

разлога што је за предметно 

подручје и даље на снази 

Уговор о концесији за 

изградњу МХЕ "ДОБОЈ"на 

ријеци Босни, закључен са 

норвешком компанијом 

ТЕЦХНОР ХYДРО 2 АС 

Норвешка, на период од 

28.08.2007. – 28.08.2037, 

- да је  Град Добој у више 

наврата упозоравао Владу 

Републике Српске, надлежна 

министарства и републичке 

организаије о хитности 

предузимања мјера на раскиду 

уговора из претходне алинеје,  

- да  је Град Добој тражио од 

Владе Републике Српске да 

раскине Уговор о концесији за 

изградњу мини 

хидроелектране на ријеци 

Босни, 

- да је раскид предметног 

уговора неопходан из разлога 

обезбјеђења могућности Града 

да приступи реализацији 

пројекта "Заштита од поплава 

и уређења корита ријеке Босне 

на подручју града Добоја" 

обзиром да је над дијелом 

земљишта обухваћеним 

пројектом, Влада Републике 

Српске утврдила општи 

интерес и концесионим 

уговором дала норвешкој 

фирми право за изградњу мини 

хидроелектрана, 

- да уколико се не поступи као 

што је наведено у претходној 

алинеји, Град Добој тражи да 

Влада Републике Српске 

тражи од концесионара да у 

складу са Уговором и Законом 

о концесијама, приступи 

реализацији уговора и започне 

изградњу хидроцентрале на 

ријеци Босни у Добоју, 

обзиром да би изградњом исте 

били извршени и радови на 

подизању насипа као и 

уређењу корита ријеке Босне, 

што је и уговорна обавеза која 

до дана израде овог извјештаја 

није извршена и једино 

извршењем исте би Град Добој 

био заштићен од поплава и 

- да Главна служба за ревизију 

јавног сектора у поступку 

ревизије „Превенција од 

поплава“ , током које је у 

почетној фази предмет 

истраживања био и Град 

Добој, јединицама локалне 

самоуправе није дала 

препоруке, 

 

Скупштина Града Добој констатује да 

су све мјере из надлежности јединице 

локалне самоуправе на благовременој 

одбрани и заштити Града Добој од 

поплава предузимане благовремено и 

континуирано и подржава наставак 

истих током 2017. године. 

 

3. Скупштина Града Добој подржава 

проведене активности подстицања 

привредних субјеката из претходног 

периода и сагласна је да се предметне 

активности наставе и током 

2017.године, у складу са 

расположивим буџетским средствима. 

 

4. Скупштина Града Добој подржава 

проведене активности подстицања 

удружења грађана, мјесних заједница, 

спортских, вјерских и других 

организација и сагласна је да се 

предметне активности наставе и 

током 2017. у складу са 

расположивим буџетским средствима. 

 

5. Скупштина Града Добој подржава 

проведене активности на обезбјеђењу 

средстава за студенте, социјално 

угрожена лица, пензионере, 

вишечлане породице и друге 

категорије и сагласна је да се 

предметне активности наставе током 

2017. године. У складу са 

расположивим буџетским средствима. 
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6. Скупштина Града Добој подржава 

проведене активности уређења 

комуналних дјелатности  и сагласна је 

да се предметне активности наставе и 

током 2017. године. 

 

7. Задужују се организационе јединице 

Градске управе да наставе 

реализацију активности наведених у 

Извјештају из тачке 1 и овом 

Закључку. 

 

8. Саставни дио овог Закључка чини 

Извјештај о раду градоначелника и 

градске управе Града Добој, за период 

01.01.2016 – 31.12.2016.године, 

 

9. Овај Закључак биће објављен у 

„Службеном гласнику Града Добој. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-152/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________     

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Извјештај о утрошку средстава 

остварених од накнаде по основу експлоатације 

минералних сировина у 2016. години 

 

2.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-153/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Извјештај о остваривању Програма 

одржавања, заштите, реконструкције и изградње 

локалних путева у току 2016. године. 

 

2.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-154/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

     

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Извјештај о остваривању Програма 

одржавањаа, санације и реконструкције 

водопривредних објеката и водотокова у 2016. 

години. 

 

 2.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-155/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
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    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Извјештај о раду Одбора за жалбе 

Града Добој за 2016.годину. 

 

2.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-156/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Информација о стању гробља 

„Шушњари“ у  Добоју. 

 

2.Град Добој ће са садржајем ове Информације и 

предузетим активностима обавијестити 

Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију као и Министарство 

управе и локалне самоуправе. 

 

3.Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне 

послове Града Добој да настави активности у 

циљу стварања услова за потпуну примјену како 

Закона о гробљима и погребној дјелатности ( 

„Службени гласник Републике Српске“, број 

31/13 и 6/14) тако и Одлуке о гробљима и 

погребној дјелатности („Службени гласник Града 

Добој“, број 1/16) 

 

4.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-157/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

   

     На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Информација о стању у Јавној 

здравственој установи Апотека „Јован Јовановић 

Змај“ Добој и будућим плановима и 

активностима за 2017. годину. 

 

2.Задужује се орган управљања Јавне 

здравствене установе Апотека „Јован Јовановић 

Змај“ Добој да периодично извјештава 

Скупштину Града Добој о стању у апотеци. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-158/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

     

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  
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Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Информација у вези извршавања 

обавеза Града Добој по питању омогућавања 

откупа другог одговарајућег стана носиоцима 

станарског права чији је стан у саставу ратом 

уништене зграде. 

 

2.Предлаже се Градоначелнику Града Добој да 

кроз учешће у Савезу општина и градова 

иницира измјене Закона о приватизацији 

државних станова („Службени гласник 

Републике Српске“, број 118/11, 67/13 и 60/15) 

како би општинама и градовима било омогућено 

располагање бар једним дијелом стамбеног 

фонда, а имајући у обзир обавезе према 

носиоцима станарског права. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-159/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Информација о утрошку електричне 

енергије за јавну расвјету за период 01.01.2016.-

31.12.2016.године 

2.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-160/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

   На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Информација о водоснабдијевању 

Града Добој у 2016.години. 

 

2.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-161/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

  На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1.Усваја се Акциони план за повећање 

енергетске ефикасности у стамбеном сектору у 

Граду Добој. 

 

2.Саставни дио овог закључка чини Акциони 

план за повећање енергетске ефикасности у 

стамбеном сектору у Граду Добој. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-162/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
       На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Локални акциони План социјалне 

инклузије расељених лица у Граду Добој 

2.Саставни дио закључка чини Локални акциони 

План социјалне инклузије расељених лица у 

Граду Добој 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-163/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

 

       На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1.Усваја се Акциони План за реализацију 

Ревидиране стратегије развоја Града Добој у 

2017. години (1+2) 

 

2.Саставни дио закључка чини Акциони План за 

реализацију Ревидиране стратегије развоја Града 

Добој у 2017. години (1+2) 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“.. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-164/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“ број 1/17), члана 128.  Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града  

Добој, на сједници одржаној дана  24. априла 

2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Нацрт Плана капиталних инвестиција Града 

Добој за период од 2016. – 2020. године 

суштински и формално технички је прихватљив 

за даљу скупштинску процедуру. 

 

2.Задужује се Одсјек за стратешко планирање и 

управљањем развојем да у складу са Одлуком о 

јавним расправама у општини Добој („Службени 

гласник општине Добој“ , број 1/06) организује и 

проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 

сугестије изнесене на јавној расправи и 

припреми приједлог Плана капиталних 

инвестиција Града Добој за период од 2016. – 

2020. Године 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-165/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

 

       На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 
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Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за општу управу 

 
 

1.Миленко Иванчевић,  разријешава се 

дужности в.д. начелника Одјељења за општу 

управу Града Добој са даном 24.04.2017. године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) а у вези са чланом 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ), Миленко Иванчевић именован је као 

вршилац дужности начелника Одјељења за 

општу управу Града Добој.  Поступајући по 

достављеном приједлогу за смјену горе 

именованог, Скупштина Града Добој одлучила је 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-195/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

        

     На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за финансије 
 

1.Мирослав Кршић,  разријешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за финансије Града 

Добој са  даном 24.04.2017. године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) а у вези са  чланом 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ), Мирослав Кршић именован је као 

вршилац дужности начелника Одјељења за 

финансије Града Добој.  Поступајући по 

достављеном приједлогу за смјену горе 

именованог, Скупштина Града Добој одлучила је 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-196/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 
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самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за стамбено-комуналне 

послове 
 

1.Славко Ковачевић,  разријешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за стамбено-комуналне 

послове Града Добој са даном 24.04.2017. 

године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) а у вези са чланом 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ), Славко Ковачевић именован је као 

вршилац дужности начелника Одјељења за 

стамбено-комуналне послове Града Добој.  

Поступајући по достављеном приједлогу за 

смјену горе именованог, Скупштина Града Добој 

одлучила је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-197/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за просторно уређење 
 

1.Милан Ћорић,  разријешава се дужности в.д. 

начелника Одјељења за просторно уређење 

Града Добој са даном 24.04.2017. године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) а у вези са чланом 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ), Милан Ћорић именован је као 

вршилац дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење Града Добој. Поступајући по 

достављеном приједлогу за смјену горе 

именованог, Скупштина Града Добој одлучила је 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-198/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 
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став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности  
 

1.Тихомир Глигорић,  разријешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности Града Добој са даном 

24.04.2017. године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) а у вези са  чланом 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ), Тихомир Глигорић именован је као 

вршилац дужности начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности Града Добој.  

Поступајући по достављеном приједлогу за 

смјену горе именованог, Скупштина Града Добој 

одлучила је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-199/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.02.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

      

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за пољопривреду  
 

1.Душко Паравац,  разријешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за пољопривреду Града 

Добој са даном 24.04.2017. године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) а у вези са чланом 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ), Душко Паравац именован је као 

вршилац дужности начелника Одјељења за 

пољопривреду Града Добој.  Поступајући по 

достављеном приједлогу за смјену горе 

именованог, Скупштина Града Добој одлучила је 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-185/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
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    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за инспекцијске послове 
 

1.Мирослав Лазић,  разријешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за инспекцијске 

послове Града Добој са даном 24.04.2017. 

године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) а у вези са чланом 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ), Мирослав Лазић именован је као 

вршилац дужности начелника Одјељења за 

инспекцијске Града Добој.  Поступајући по 

достављеном приједлогу за смјену горе 

именованог, Скупштина Града Добој одлучила је 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-200/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за послове комуналне 

полиције 
 

1.Зоран Јовић,  разријешава се дужности в.д. 

начелника Одјељења за послове комуналне 

полиције Града Добој са даном 24.04.2017. 

године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) а у вези са чланом 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ), Зоран Јовић именован је као вршилац 

дужности начелника Одјељења за послове 

комуналне полиције Града Добој. Поступајући 

по достављеном приједлогу за смјену горе 

именованог, Скупштина Града Добој одлучила је 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-201/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 



Број 3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 37   
__________________________________________________________________________________________ 
    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за обнову, изградњу и 

развој Града 
 

1.Алмедин Мрковић,  разријешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за обнову, изградњу и 

развој Града Добој са даном 24.04.2017. године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) а у вези са  чланом 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ), Алмедин Мрковић именован је као 

вршилац дужности начелника Одјељења за 

обнову, изградњу и развој Града Добој. 

Поступајући по достављеном приједлогу за 

смјену горе именованог, Скупштина Града Добој 

одлучила је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-193/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 27.02.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________  

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за европске интеграције и 

енергетско-еколошку ефикасност 
1.Петко Станојевић,  разријешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за европске интеграције 

и енергетско-еколошку ефикасност Града Добој 

са даном 24.04.2017. године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) а у вези са чланом 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ), Петко Станојевић именован је као 

вршилац дужности начелника Одјељења за 

европске интеграције и енергетско-еколошку 

ефикасност Града Добој. Поступајући по 

достављеном приједлогу за смјену горе 

именованог, Скупштина Града Добој одлучила је 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-203/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 



Број 3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 38   
__________________________________________________________________________________________ 
    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за послове цивилне 

заштите 
 

1.Слободан Мићић,  разријешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за послове цивилне 

заштите Града Добој са даном 24.04.2017. 

године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) а у вези са  чланом 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ), Слободан Мићић именован је као 

вршилац дужности начелника Одјељења за 

послове цивилне заштите Града Добој. 

Поступајући по достављеном приједлогу за 

смјену горе именованог, Скупштина Града Добој 

одлучила је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-204/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став 

2.  Закона о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 

109/12),  члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града 

Добој („Сл. гласник Града Добој“, број 1/17 ) и 

члана 128. Пословника Скупштине Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 

24. априла 2017. године  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Јавне предшколске 

установе ”Мајке Југовић” Добој 
 

1.Славица Живковић,  разријешава се 

дужности в.д. директора Јавне предшколске 

установе ”Мајке Југовић” Добој са 24.04.2017. 

године. 

 

2. Именована из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном   

гласнику  Града Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом  18. став 

2. Закона о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) 

прописано је да директоре јавне установе 

именује и разријешава оснивач установе.  

У складу са горе наведеним, те да је протекао 

временски период на који је Славица Живковић 

именована као в.д. директора Јавне предшколске 

установе ”Мајке Југовић” Добој, а поступајући 

по добијеном приједлогу за разријешење, 

Скупштина Града Добој одлучила је као у 

диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се поднијети тужба Окружном суду у 

Добоју у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-188/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 



Број 3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 39   
__________________________________________________________________________________________ 
    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став 

2.  Закона о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 

109/12),  члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града 

Добој („Сл. гласник Града Добој“, број 1/17 ) и 

члана 128. Пословника Скупштине Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 

24. априла 2017. године  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

директору Фондације ”Центар за 

дјецу и омладину са сметњама у 

развоју” Добој 
 

1.Златко Спасојевић,  разријешава се дужности 

в.д. директора Фондације ”Центар за дјецу и 

омладину са сметњама у развоју” Добој са 

24.04.2017. године. 

2. Именованаи из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном   

гласнику  Града Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом  18. став  

 

2. Закона о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) 

прописано је да директоре јавне установе 

именује и разријешава оснивач установе.   

У складу са горе наведеним, те да је протекао 

временски период на који је Златко Спасојевић 

именован као в.д. директора Фондације ”Центар 

за дјецу и омладину са сметњама у развоју” 

Добој, а поступајући по добијеном приједлогу за 

разријешење, Скупштина Града Добој одлучила 

је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се поднијети тужба Окружном суду у 

Добоју у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-190/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став 

2.  Закона о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 

109/12),  члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града 

Добој („Сл. гласник Града Добој“, број 1/17 ) и 

члана 128. Пословника Скупштине Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 

24. априла 2017. године  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

директору Јавне установе 

”Спортско-рекреациони центар 

Преслица” Добој 
 

1.Дарко Билић,  разријешава се дужности в.д. 

директора Јавне установе ”Спортско-

рекреациони центар Преслица” Добој са 

24.04.2017. године. 

2. Именованаи из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном   

гласнику  Града Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом  18. став 

2. Закона о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) 

прописано је да директоре јавне установе 

именује и разријешава оснивач установе.   

У складу са горе наведеним, те да је протекао 

временски период на који је Дарко Билић 

именован као в.д. директора Јавне установе 

”Спортско-рекреациони центар Преслица” Добој, 

а поступајући по добијеном приједлогу за 

разријешење, Скупштина Града Добој одлучила 

је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се поднијети тужба Окружном суду у 

Добоју у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-186/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
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     На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике 

Српске број: 97/16), члана 16. Закона о систему 

јавних служби ( Службени гласник Републике 

Српске број: 68/07 и 109/12),   члана 35. став 2. 

Статута Града Добој    ( Службени гласник Града 

Добоја број: 1/17) и члана 128. Пословника о 

раду Скупштине Града Добој  ( Службени 

гласник Града Добој број: 1/17), Скупштина 

Града Добој на сједници одржаној 24. априла 

2017. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о разрјешењу 

дужности Управног одбора Јавне 

предшколске установе „Мајке 

Југовић“ Добој 
 

1.У Рјешењу о разрјешењу дужности Управног 

одбора Јавне предшколске установе „Мајке 

Југовић“ Добој број:01-013-97/17 од 27.02.2017. 

године, („Службени гласник Града Добој“ 

број:1/17), тачка 1. алинеја 3. диспозитива се 

мијења тако што умјесто - Босиљка Стојчиновић, 

члан, стоји - Свјетлана Јокић-Дејановић, члан. 

 

2.Остали текст Рјешења о разрјешењу остаје 

непромијењен. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-216/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 

начелника 

Одјељења за општу управу 
 

1.Алмир Џанић,  именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу 

Града Добој са даном 25.04.2017. године, до 

окончања поступка именовања начелника 

одјељења по конкурсној процедури. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  55. став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) предвиђено је да након 

престанка мандата начелнику одјељења, 

скупштина на приједлог 

начелника/градоначелника, до окончања 

поступка именовања начелника одјељења,  

именује вршиоца дужности начелника одјељења. 

 

Обзиром да  Алмир Џанић,  испуњава опште 

услове за запошљавање у Градској управи, те да 

посједује одговарајући степен стручне спреме, 

има потребно радно искуство и положен стручни 

испит за рад у органима управе, сходно чему 

испуњава и посебне услове за именовање у 

складу са напријед наведеним законом, 

Скупштина Града Добој  је поступајући по 

добијеном приједлогу одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-205/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39.став 2.тачка 21.  Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са 
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чланом 50,54. и 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24. априла 2017. године   д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника  

Одјељења за финансије 

 
1. Мирослав Кршић,  именује се за начелника 

Одјељења за финансије Града Добој са 

25.04.2017. године.  

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног oдноса остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику      

Града Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за спровођење поступка пријема 

службеника на руководећа радна мјеста  у 

Градску управу Града Добој  је након 

спроведеног Јавног конкурса за избор и 

именовање начелника у Градску управу Града 

Добој  број : 02-022- 474/17 од 06.03.2017.године 

објављеног дана 17.03.2017.године у дневном 

листу „ Гласу Српске „ као и у „Службеном 

гласнику РС“ број: 32/17 од дана 

03.04.2017.године  , сачинила извјештај о 

проведеном јавном конкурсу са закључком о 

резултатима истог. 

 

Градоначелник Града Добој је поступајући у 

складу са чланом 59. става 1.тачке 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16), а на основу 

достављеног извјештаја са закључком , 

Скупштини Града Добој предложио именовање 

Кршић Мирослава за  начелника Одјељења за 

финансије  у Градској управи Града Добој. 

 

Обзиром да  Мирослав Кршић,  испуњава опште 

услове за запошљавање у Градску управу , те да 

има завршен Економски факултет, Универзитета 

у Бања Луци,  VII степен стручне спреме, има 

потребно радно искуство и положен стручни 

испит за рад у органима управе, сходно чему 

испуњава и посебне услове за именовање у 

складу са горе наведеним законом, Скупштина 

Града Добој  је поступајући по добијеном 

приједлогу одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-206/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

  

     На основу члана 39.став 2.тачка 21.  Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са 

чланом 50,54. и 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35 став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број: 1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24. априла 2017. године   д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника  

Одјељења за стамбено-комуналне 

послове 

 
1.Славко Ковачевић,  именује се за начелника 

Одјељења за стамбено-комуналне послове Града 

Добој са 25.04.2017. године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном   

             гласнику  Града Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за спровођење поступка пријема 

службеника на руководећа радна мјеста  Градску 

управу Града Добој  је након спроведеног Јавног 

конкурса за избор и именовање начелника у 

Градску управу Града Добој  број : 02-022- 

474/17 од 06.03.2017.године објављеног дана 

17.03.2017.године у дневном листу „ Гласу 

Српске „ као и у „Службеном гласнику РС“ број: 
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32/17 од дана 03.04.2017.године  , сачинила 

извјештај о проведеном јавном конкурсу са 

закључком о резултатима истог. 

 

Градоначелник Града Добој је поступајући у 

складу са чланом 59. става 1.тачке 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16), а на основу 

достављеног извјештаја са закључком , 

Скупштини Града Добој предложио именовање 

Славке Ковачевић за  начелника Одјељења за 

стамбено комуналне послове у Градској управи 

Града Добој. 

 

Обзиром да  Славко Ковачевић,  испуњава опште 

услове за запошљавање у Градску управу, те да 

има завршен четворогодишњи студиј 

одговарајућег смијера, звање дипломирани 

инжењер пољоприведе, има потребно радно 

искуство и положен стручни испит за рад у 

органима управе, сходно чему испуњава и 

посебне услове за именовање  у складу са 

напријед наведеним законом, Скупштина Града 

Добој  је поступајући по добијеном приједлогу 

одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-207/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 

начелника                               

Одјељења за просторно уређење 

1.Милан Ђорић,  именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за просторно 

уређење Града Добој са даном 25.04.2017. 

године, до окончања поступка именовања 

начелника одјељења по конкурсној процедури. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  55. став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) предвиђено је да након 

престанка мандата начелнику одјељења, 

скупштина на приједлог 

начелника/градоначелника до окончања 

поступка именовања начелника одјељења,  

именује вршиоца дужности начелника одјељења. 

 

Обзиром да  Милан Ћорић,  испуњава опште 

услове за запошљавање у Градској управи, те да 

посједује одговарајући степен стручне спреме, 

има потребно радно искуство и положен стручни 

испит за рад у органима управе, сходно чему 

испуњава и посебне услове за именовање у 

складу са напријед наведеним законом, 

Скупштина Града Добој  је поступајући по 

добијеном приједлогу одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-208/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 
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Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за пољопривреду 

 
1.Марина Протић,  именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за пољопривреду 

Града Добој са даном 25.04.2017. године, до 

окончања поступка именовања начелника 

одјељења по конкурсној процедури. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  55. став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) предвиђено је да након 

престанка мандата начелнику одјељења, 

скупштина на приједлог 

начелника/градоначелника до окончања 

поступка именовања начелника одјељења,  

именује вршиоца дужности начелника одјељења. 

 

Обзиром да  Марина Протић,  испуњава опште 

услове за запошљавање у Градској управи, те да 

посједује одговарајући степен стручне спреме, 

има потребно радно искуство и положен стручни 

испит за рад у органима управе, сходно чему 

испуњава и посебне услове за именовање у 

складу са напријед наведеним законом, 

Скупштина Града Добој  је поступајући по 

добијеном приједлогу одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-209/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    На основу члана 39.став 2.тачка 21.  Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са 

чланом 50,54. и 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35 став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број: 1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24. априла 2017. године   д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника  

Одјељења за борачко инвалидску 

заштиту 
 

1.Дарио Нарић  ,  именује се за начелника 

Одјељења за борачко инвалидску заштиту Града 

Добој са 25.04.2017. године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за спровођење поступка пријема 

службеника на руководећа радна мјеста  Градску 

управу Града Добој  је након спроведеног Јавног 

конкурса за избор и именовање начелника у 

Градску управу Града Добој  број : 02-022- 

474/17 од 06.03.2017.године објављеног дана 

17.03.2017.године у дневном листу „ Гласу 

Српске „ као и у „Службеном гласнику РС“ број: 

32/17 од дана 03.04.2017.године  , сачинила 

извјештај о проведеном јавном конкурсу са 

закључком о резултатима истог. 

 

Градоначелник Града Добој је поступајући у 

складу са чланом 59. става 1.тачке 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16), а на основу 

достављеног извјештаја са закључком , 

Скупштини Града Добој предложио именовање 

Нарић Дариа за  начелника Одјељења за борачко 

инвалидску заштиту у Градској управи Града 

Добој. 

 

Обзиром да  Дарио Нарић  ,  испуњава опште 

услове за запошљавање у Градску управу, те да 

има завршен четворогодишњи студиј 
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одговарајућег смјера, звање дипл.економиста , 

има потребно радно искуство и положен стручни 

испит за рад у органима управе , сходно чему 

испуњава и посебне услове за именовање у 

складу са напријед наведеним законом, 

Скупштина Града Добој  је поступајући по 

добијеном приједлогу одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-210/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

 

    На основу члана 39.став 2.тачка 21.  Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са 

чланом 50,54. и 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24. априла 2017. године    д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника  

Одјељења за инспекцијске послове 
 

1.Мирослав (Мирко) Лазић,  именује се 

начелник Одјељења за инспекцијске послове 

Града Добој са 25.04.2017. године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном гласнику  Града 

Добој“. 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за спровођење поступка пријема 

службеника на руководећа радна мјеста  Градску 

управу Града Добој  је након спроведеног Јавног 

конкурса за избор и именовање начелника у 

Градску управу Града Добој  број : 02-022- 

474/17 од 06.03.2017.године објављеног дана 

17.03.2017.године у дневном листу „ Гласу 

Српске „ као и у „Службеном гласнику РС“ број: 

32/17 од дана 03.04.2017.године, сачинила 

извјештај о проведеном јавном конкурсу са 

закључком о резултатима истог. 

Градоначелник Града Добој је поступајући у 

складу са чланом 59. става 1.тачке 9.                    

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16), а на 

основу достављеног извјештаја са закључком , 

Скупштини Града Добој предложио именовање 

Лазић  Мирослава за  начелника Одјељења за 

инспекцијске послове у Градској управи Града 

Добој. 

 

Обзиром да  Мирослав Лазић,  испуњава опште 

услове за запошљавање у Градску управу, те да 

има одговарајућу стручну спрему и стечено 

звање дипломирани економиста- мастер, као и да 

има потребно радно искуство и положен стручни 

испит за рад у органима управе, сходно чему 

испуњава и посебне услове за именовање у 

складу са напријед наведеним законом, 

Скупштина Града Добој  је поступајући по 

добијеном приједлогу одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-211/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 
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број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за послове комуналне 

полиције 
 

1.Зоран Јовић,  именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за послове комуналне 

полиције Града Добој са даном 25.04.2017. 

године, до окончања поступка именовања 

начелника одјељења по конкурсној процедури. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  55. став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) предвиђено је да након 

престанка мандата начелнику одјељења, 

скупштина на приједлог 

начелника/градоначелника до окончања 

поступка именовања начелника одјељења,  

именује вршиоца дужности начелника одјељења. 

 

Обзиром да  Зоран Јовић,  испуњава опште 

услове за запошљавање у Градској управи, те да 

посједује одговарајући степен стручне спреме, 

има потребно радно искуство и положен стручни 

испит за рад у органима управе, сходно чему 

испуњава и посебне услове за именовање у 

складу са напријед наведеним законом, 

Скупштина Града Добој  је поступајући по 

добијеном приједлогу одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-202/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за изградњу, обнову и 

развој 
 

1.Алмедин Мрковић,  именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за изградњу, 

обнову и развој Града Добој са даном 25.04.2017. 

године, до окончања поступка именовања 

начелника одјељења по конкурсној процедури. 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом  55. став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) предвиђено је да након 

престанка мандата начелнику одјељења, 

скупштина на приједлог 

начелника/градоначелника до окончања 

поступка именовања начелника одјељења , 

именује вршиоца дужности начелника одјељења. 

Обзиром да  Алмедин Мрковић,  испуњава 

опште услове за запошљавање у Градској управи, 

те да посједује одговарајући степен стручне 

спреме, има потребно радно искуство и положен 

стручни испит за рад у органима управе, сходно 

чему испуњава и посебне услове за именовање у 

складу са напријед наведеним законом, 

Скупштина Града Добој  је поступајући по 
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добијеном приједлогу одлучила као у 

диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-194/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за европске интеграције и 

енергетско-еколошку ефикасност 
 

1.Петко Станојевић,  именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за европске 

интеграције и енергетско-еколошку ефикасност 

Града Добој са даном 25.04.2017. године, до 

окончања поступка именовања начелника 

одјељења по конкурсној процедури. 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом  55. став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) предвиђено је да након 

престанка мандата начелнику одјељења, 

скупштина на приједлог 

начелника/градоначелника до окончања 

поступка именовања начелника одјељења,  

именује вршиоца дужности начелника одјељења. 

Обзиром да  Петко Станојевић  испуњава опште 

услове за запошљавање у Градској управи, те да 

посједује одговарајући степен стручне спреме, 

има потребно радно искуство и положен стручни 

испит за рад у органима управе, сходно чему 

испуњава и посебне услове за именовање у 

складу са напријед наведеним законом, 

Скупштина Града Добој  је поступајући по 

добијеном приједлогу одлучила као у 

диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-212/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

     

     На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 

став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. 

Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, 

број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 24.04.2017. године д о н о с и 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за цивилну заштиту 

 

1.Мирослав Милошевић,  именује се за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 
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цивилну заштиту Града Добој са даном 

25.04.2017. године, до окончања поступка 

именовања начелника одјељења по конкурсној 

процедури. 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом  55. став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) предвиђено је да након 

престанка мандата начелнику одјељења, 

скупштина на приједлог 

начелника/градоначелника до окончања 

поступка именовања начелника одјељења,  

именује вршиоца дужности начелника одјељења. 

Обзиром да  Мирослав Милошевић,  испуњава 

опште услове за запошљавање у Градској управи, 

те да посједује одговарајући степен стручне 

спреме, има потребно радно искуство и положен 

стручни испит за рад у органима управе, сходно 

чему испуњава и посебне услове за именовање у 

складу са напријед наведеним законом, 

Скупштина Града Добој  је поступајући по 

добијеном приједлогу одлучила као у 

диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-213/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став 

2.  Закона о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 

109/12),  члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града 

Добој („Сл. гласник Града Добој“, број 1/17 ) и 

члана 128. Пословника Скупштине Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 

24. априла 2017. године  д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне предшколске 

установе ”Мајке Југовић” Добој 
 

1. Дејан Старчевић,  именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне предшколске установе 

”Мајке Југовић” Добој са 25.04.2017. године. 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом  18. став 

2. Закона о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) 

прописано је да директоре јавне установе 

именује и разријешава оснивач установе. 

Обзиром да  Дејан Старчевић,  испуњава опште 

услове за вршење дужности директора јавне 

установе, те да има потребан VII степен стручне 

спреме, као и да посједује потребно радно 

искуство, Скупштина Града Добој  је 

поступајући по добијеном приједлогу одлучила 

као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се поднијети тужба Окружном суду у 

Добоју у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-189/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
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    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став 

2.  Закона о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 

109/12),  члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града 

Добој („Сл. гласник Града Добој“, број 1/17 ) и 

члана 128. Пословника Скупштине Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 

24. априла 2017. године  д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности 

директора Фондације ”Центар за 

дјецу и омладину са сметњама у 

развоју” Добој 
 

1. Драган Петковић,  именује се за вршиоца 

дужности директора Фондације ”Центар за дјецу 

и омладину са сметњама у развоју” Добој са 

25.04.2017. године. 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом  18. став 

2. Закона о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) 

прописано је да директоре јавне установе 

именује и разријешава оснивач установе. 

Обзиром да  Драган Петковић,  испуњава опште 

услове за вршење дужности директора јавне 

установе, те да има потребан VII степен стручне 

спреме, као и да посједује потребно радно 

искуство, Скупштина Града Добој  је 

поступајући по добијеном приједлогу одлучила 

као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се поднијети тужба Окружном суду у 

Добоју у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-191/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став 

2.  Закона о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 

109/12),  члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града 

Добој („Сл. гласник Града Добој“, број 1/17 ) и 

члана 128. Пословника Скупштине Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 

24. априла 2017. године  д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе 

”Спортско-рекреациони центар 

Преслица” 
 

1. Милан Пеулић,  именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне установе ”Спортско-

рекреациони центар Преслица” Добој са 

25.04.2017. године. 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом  18. став 

2. Закона о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) 

прописано је да директоре јавне установе 

именује и разријешава оснивач установе. 

Обзиром да  Милан Пеулић,  испуњава опште 

услове за вршење дужности директора јавне 

установе, те да има потребан VII степен стручне 

спреме, као и да посједује потребно радно 

искуство, Скупштина Града Добој  је 
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поступајући по добијеном приједлогу одлучила 

као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења 

може се поднијети тужба Окружном суду у 

Добоју у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-187/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39.  став 2. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, број 

97/16) и члана 35. став 2. тачка 13. Статута Града  

Добој  („Сл.  гласник   Града Добој“ број 1/17), и 

члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 

број: 1/17), Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној дана 24.04.2017. године д о н о с и: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за одабир 

корисника стамбених јединица 

повратницима хрватске 

националности 
 

Члан 1. 

 

Именује се Комисија за одабир корисника 

стамбених јединица повратницима хрватске 

националности у следећем саставу: 

1. Крњић Пејо, предсједник 

2. Букејловић Милош, члан 

3. Кључевић Анто, члан 

4. Берланда Јосип, члан 

5. Крајина Јосип, члан 

Члан 2. 

Задатак Комисије из члана 1. је да сачини 

критерије за додјелу стамбених јединица по 

приоритетима, проведе поступак оглашавања 

путем јавног позива, изврши оцјену приспјелих 

захтјева са документацијом, утврди листу 

додјеле стамбених јединица, те након извршене 

додјеле сачини  и достави извјештај Скупштини 

Града Добој. 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-192/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 24.04.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

 

 

II АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 
    На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 

97/16), члана 60. Статута Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“ број:  1/17) и 

члана 8, 24. и 26. Одлуке о безбједности 

саобраћаја на путевима („Службени гласник 

града Добој“ број: 10/09 и 2/16), градоначелник 

града Добој донио је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о условима, начину коришћења, 

организацији и начину наплате 

комуналне таксе за паркирање на 

јавним површинама на подручју 

града Добој 
 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о условима, начину коришћења, 

организацији и начину наплате комуналне таксе 

за паркирање на јавним површинама на подручју 

града Добој (у даљем тексту: Правилник) 

утврђују се услови, начин коришћења, 

организација и начин наплате комуналне таксе за 

паркирање возила на јавним паркиралиштима (у 

даљем тексту: паркиралишта), као и употреба 

средстава за блокирање и премијештање на депо 
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непрописно паркираних возила на подручју 

града Добој. 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и развој 

града Добој“ д.о.о. (у даљем тексту: ЈП „ДИРГ“ 

д.о.о.), у чију надлежност су Одлуком 

Скупштине општине Добој број: 01-013-105/11 

од 29.03.2011. године пренешена овлашћења 

вршења послова уређења, управљања, наплате и 

евиденције комуналне такcе за паркирање, је при 

вршењу наведених послова дужно примјењивати 

одредбе овог Правилника. 

Члан 2. 

Паркиралишта могу бити уређена за паркирање 

возила на улици и ван улице. Паркиралишта ван 

улице могу бити отвореног и затвореног типа. 

Отворена паркиралишта су она паркиралишта 

која због саобраћајне ситуације није могуће 

физичким препрекама затворити. 

Затворена паркиралишта су она паркиралишта 

која се у циљу контроле улаза и излаза возила 

могу физички затворити, а да се не ремете 

нормални токови саобраћаја. 

Паркиралишта могу бити стална и привремена. 

Члан 3. 

Паркиралишта морају бити означена 

вертикалном и хоризонталном саобраћајном 

сигнализацијом у складу са прописима о 

безбједности саобраћаја. Паркиралишта на 

којима се врши наплата комуналне таксе за 

паркирање морају имати ознаку о времену 

наплате комуналне таксе за паркирање, цијени, 

ознаку зоне, као и бројеве телефона за плаћање 

путем СМС-а. 

Паркиралишта на којима се врши наплата, а која 

имају асфалтну или бетонску подлогу 

обиљежавају се бијелом бојом. 

Члан 4. 

За паркирање возила инвалида осигурава се 

најмање 3% паркинг мјеста на којима се не 

наплаћује комунална такса за паркирање. 

Право коришћења мјеста за паркирање возила 

инвалида остварују инвалидна лица која 

посједују знак приступачности, односно 

међународни знак инвалида, а у складу са 

одредбама члана 29. Закона  о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број: 6/06, 75/06, 

44/07, 84/09, 48/10 и 18/13), у даљем тексту: 

ЗОБС, и одредбама Правилника о обиљежавању 

возила којим управља лице са оштећеним 

екстремитетима („Службени гласник БиХ“, број: 

13/07). 

Члан 5. 

Плаћања комуналне таксе ослобођена су 

службена возила МУП-а, хитне помоћи и 

ватрогасна возила за вријеме интервенција. 

Поред ослобађања из става 1. овог члана плаћања 

комуналне таксе могу бити ослобођена и друга 

лица, а све на основу писмене одлуке 

градоначелника града Добој. 

Члан 6. 

Возила од 8,5 тона највеће дозвољене масе, а која 

врше снабдијевање пословних објеката могу се 

привремено зауставити на паркингу без плаћања 

комуналне таксе за паркирање док трају радње 

утовар/истовар, а најдуже 60 минута и то у 

времену од 09,00 до 12,00 часова или без 

временског ограничења док трају радње 

утовар/истовар у времену од 20,00 до 06,00 

часова наредног дана. 

Члан 7. 

На паркиралиштима на којима је уведена наплата 

комуналне таксе искључено је чување возила, те 

одговорност за настала оштећења и крађу. 

II УТВРЂИВАЊЕ ПАРКИРАЛИШТА, 

ТАРИФНЕ ЗОНЕ И ЦИЈЕНЕ 

Члан 8. 

Наплата комуналне таксе за паркирање врши се 

на затвореним и отвореним паркиралиштима. 

Радно вријеме на затвореним паркиралиштима је 

од 07,00 до 20,00 часова, осим недјеље. 

На паркиралиштима гдје се врши ручна наплата 

радно вријеме је од 07,00 до 15,00 часова, осим 

суботе и недјеље. 

На свим другим паркиралиштима радно вријеме 

је од 07,00 до 18,00 часова, осим недјеље. 
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Члан 9. 

Комунална такса за паркирање на 

паркиралиштима утврђује се према тарифним 

зонама и то: 

• Екстра зона обухвата: отворено паркиралиште у 

улици Светог Саве. 

• 1. тарифна зона обухвата: 

a) затворена паркиралишта: паркиралиште у 

улици Немањина на платоу код „Зелене пијаце“. 

б) отворена паркиралишта: у улицама Краља 

Петра I и паркиралиште из зграде „слатка тајна“ 

у истој улици, Немањиној, Краља Александра, 

Цара Душана, Краља Драгутина, Хиландарска, 

Краља Твртка, Стефана Првовенчаног и Кнеза 

Лазара. 

• 2. тарифна зона обухвата: отворена 

паркиралишта: у улицама Браће Југовића, 

Видовданска, Кнеза Милоша, Николе Пашића, 

Филипа Вишњића , Српских соколова, Војводе 

Степе, Војводе Мишића, Колубарска, Вука 

Кaрађића, Ђенерала Драже, Кнегиње Милице, 

Милоша Обилића, Солунских добровољаца и Југ 

Богдана. 

Члан 10. 

Цијене комуналне таксе на свим 

паркиралиштима без обзира на начин наплате су 

сљедеће: 

• Комунална такса за паркирање у екстра зони 

износи 1,00 КМ за сваки час паркирања, а 

цјелодневна карта за паркирање износи 5,00 КМ; 

• Комунална такса за паркирање на 

паркиралиштима у 1. тарифној зони износи 1,00 

КМ 

за сваки час паркирања, а цјелодневна карта за 

паркирање износи 3,00 КМ; 

• Комунална такса за паркирање на 

паркиралиштима у 2. тарифној зони износи 0,50 

КМ 

за сваки час паркирања, а цјелодневна карта за 

паркирање износи 2,00 КМ; 

• Комунална такса за паркирање која се може 

користити на свим паркиралиштима износи 30,00 

КМ мјесечно, а годишња 150,00 КМ; 

• Комунална такса за теретна моторна возила и 

аутобусе износи 5,00 КМ за цијели дан, а 

мјесечна такса износи 150,00 КМ и важи само на 

паркиралиштима која су одређена за паркирање 

за ту врсту возила. 

Члан 11. 

За коришћење или резервацију паркиралишта 

или његовог дијела плаћа се комунална такса за 

паркирање у износу од 10,00 КМ дневно по 

једном мјесту за паркирање. 

За резервацију паркинг мјеста за период од 

годину дана плаћа се комунална такса за 

паркирање у износу од 400,00 КМ. 

За резервацију паркинг мјеста на вишегодишњи 

период плаћа се комунална такса за паркирање у 

износу од 100,00 КМ на једном мјесту на 

годишњем нивоу. 

Члан 12. 

Паркинг карта купљена за коришћење паркинга у 

екстра зони вриједи и за коришћење паркинга у 

1. и 2. тарифној зони до истека времена. 

Паркинг карта купљена за 1. тарифну зону може 

се користити и у 2. тарифној зони. Паркинг карта 

купљенa у 2. тарифној зони може се користити 

само за ту зону. 

Мјесечне карте од 30,00 КМ, годишње од 150,00 

КМ могу се користити на свим паркинзима, без 

временског ограничења. 

Члан 13. 

Цијена повлашћене карте за станаре на 

паркиралиштима испред стана износи 10,00 КМ 

мјесечно или 50,00 КМ годишње. Цијена 

повлашћене карте за власнике, кориснике 

пословних простора, њихове раднике на 

паркиралиштима испред пословног објекта 

износи 20,00 КМ мјесечно или 100,00 КМ 

годишње.  

Повлашћена карта се може користити само за 

паркиралиште за које гласи. 

 

III НАЧИН НАПЛАТЕ ТАКСЕ И 

ДУЖНОСТИ КОРИСНИКА ПАРКИНГА 
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Члан 14. 

Наплата комуналне таксе за паркирање 

организована је : 

1. путем аутомата за наплату, 

2. путем СМС-а, 

3. путем ручне наплате, 

4. путем полуаутоматских и аутоматских система 

наплате. 

Члан 15. 

Паркинг карта има ознаку Града Добој, ознаку 

ЈП „ДИРГ“ д.о.о., серијски број, знакове којима 

се обиљежава година, мјесец, вријеме 

коришћења паркинга, цијена комуналне таксе за 

паркирање и друге ознаке које су битне за 

коришћење. 

Члан 16. 

Корисником паркиралишта се сматра возач или 

власник возила, ако возач није идентификован. 

Уласком на паркинг мјесто односно 

паркиралиште, корисник паркиралишта прихвата 

опште услове прописане овим Правилником. 

Члан 17. 

Корисник паркиралишта дужан је: 

- унапријед платити комуналну таксу за 

паркирање за планирано вријеме паркирања и 

карту за паркирање истакнути на видном мјесту 

испод предњег вјетробранског стакла, 

- по истеку плаћеног времена за паркирање, 

напустити паркиралиште или новом уплатом 

продужити плаћено вријеме паркирања, 

- ако је паркирање плаћено путем СМС-а, 

сачувати поруку којом је од стране мобилног 

оператера потврђено плаћање паркинга, а такође 

по обавијести о истеку плаћеног времена 

паркирања, продужити за наредни сат или 

напустити паркиралиште, 

- возило паркирати на означеним паркинг 

мјестима унутар обиљежених рубних линија. 

Забрањено је на паркиралиштима: 

- паркирати на паркинг мјестима означеним за 

паркирање возила инвалида, ако на возилу није 

истакнут знак приступачности, 

- паркирати на паркинг мјестима која су 

резервисана и означена ознаком ПР или Р, ако на 

возилу није истакнута картица за резервисано 

мјесто за паркирање, 

- паркирати на пролазу и комуникацијама унутар 

паркиралишта, 

- на паркиралиштима која су намијењена за 

паркирање путничких аутомобила, паркирати 

друга возила, приколице, радне, прикључне 

машине и сл, 

- остављати неисправна и нерегистрована возила, 

- вршити поправке на возилима и сл. 

При коришћењу паркиралишта, корисник је 

дужан поштовати и друге одредбе прописане 

ЗОБС-а и Одлуком о безбједности саобраћаја на 

путевима („Службени гласник града Добој“ број: 

10/09 и 2/16). 

Члан 18. 

На паркиралиштима на којима се плаћање 

комуналне таксе за паркирање врши путем 

аутомата, корисник по доласку на паркиралиште, 

количином убачених кованица у аутомат 

одређује дужину плаћеног паркирања или 

скидањем количине новца са чип картице. 

Члан 19. 

Код затворених паркиралишта на којима је 

плаћање комуналне таксе за паркирање 

организовано путем полуаутоматских, односно 

аутоматских система наплате, корисник плаћа 

комуналну таксу за паркирање при напуштању 

паркинга. 

Комунална такса за паркирање се обрачунава 

према подацима са улазног листића. Кориснику 

паркиралишта без улазног листића биће 

обрачунато вријеме од почетка радног времена 

на паркиралишту. 

Члан 20. 

На паркиралиштима са самоистицањем паркинг 

карти, код полуаутоматске и аутоматске наплате 

комуналних такси за паркирање, може се према 
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потреби обављати и ручна наплата помоћу блок 

карти. 

Члан 21. 

Контролу правилности коришћења 

паркиралишта и наплату паркирања врше 

радници ЈП „ДИРГ“ д.о.о. 

Радници на наплати и контроли паркирања за 

вријеме обављања радних обавеза морају имати 

пластифициране идентификационе легитимације 

на којима је исписано име града Добој, ознакa и 

назив ЈП „ДИРГ“ д.о.о., серијски број, име и 

презиме, функцијa и фотографија овлашћеног 

радника. 

IV БЛОКИРАЊЕ, ДЕБЛОКИРАЊЕ И 

ПРЕМЈЕШТАЊЕ НЕПРОПИСНО 

ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА 

Члан 22. 

Ако се контролом утврде повреде одредаба члана 

17. овог Правилника, примијенити ће се мјерe 

предвиђене одредбама члана 30. и 31. Одлуке о 

безбједности саобраћаја на путевима. 

Члан 23. 

У случају  повреде услова коришћења 

паркиралишта прописаних одредбама члана 17. 

Правилника, односно уколико корисник 

паркинга не плати коришћење паркинга или по 

истеку плаћеног времена за паркирање остане на 

паркингу, а новом уплатом не продужи плаћено 

вријеме паркирања, комунални полицајац по 

обавјештавању од стране овлашћеног радника ЈП 

„ДИРГ“ д.о.о., издаје налог за блокирање возила. 

Члан 24. 

Послове блокирања, премјештања возила врше 

овлашћени радници ЈП „ДИРГ“ д.о.о. 

Прије започетог блокирања или премјештања 

возила, а као прилог налогу, фотографским 

апаратом се снима возило, а све у сврху 

доказивања учињеног прекршаја, односно 

повреде услова коришћења паркиралишта и 

записничког евидентирања оштећења на возилу. 

Налог за блокирање точкова возила односно за 

премјештање возила садржи: податке о 

налогодавцу, датум и вријеме издавања, 

регистарску ознаку возила, фотографију или 

скицу возила и опис прекршаја, са наведеним 

повредама члана прописа на основу којег је 

возило блокирано односно премјештено, као и 

податке о овлаштеном лицу које врши 

премјештање или блокирање возила. 

На налог за премјештање се уноси и регистарски 

број специјалног возила којим се врши 

премјештање. 

У записник се обавезно уносе сва уочена 

оштећења, као и констатација да ли су на возилу 

закључана врата и поклопци мотора и 

пртљажника. 

Записник потписује овлашћени радник МУП-а 

који је наложио мјеру премјештања, односно 

комунални полицајац за предузете мјере 

блокирања возила на паркиралишту. 

Уколико се из било којег разлога не може 

извршити мјера блокирања точкова возила, 

комунални полицајац ће предузети друге мјере 

из оквира своје надлежности. 

Члан 25.  

Код блокирања возила на предње стакло возила 

ставља се налог, односно записник комуналног 

полицајца, уплатница за уплату накнаде за 

деблокирање и обавјештење да је возило 

блокирано са упутама шта возач мора учинити. 

Текст обавјештења исписан је на српском и 

енглеском језику. 

Члан 26. 

Ако власник блокираног возила не преузме 

возило до краја радног времена наплате 

паркинга, или се појави али одбије да плати 

трошкове деблокирања возила, возило ће бити 

одблокирано а комунални полицајац ће 

предузети друге мјере из оквира своје 

надлежности. 

Члан 27. 

Поступак премјештања возила  које је паркирано 

супротно одредбама члана 31. и 32. Одлуке о 

безбједности саобраћаја на путевима, односно 

које је паркирано  на зеленој површини, 

тротоару, бициклистичкој стази, као и на улазу у 

гаражу, пословни простор и приступни пут 

стамбеним и другим објектима, започиње на 

основу писменог налога издатог од стране 
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овлашћеног радника МУП-а којим се налаже ЈП 

„ДИРГ“ д.о.о. предузимање мјере премјештања 

возила. 

Члан 28. 

Радници ЈП „ДИРГ“ д.о.о. који управљају 

специјалним возилом „ПАУК“ дужни су да по 

налогу овлашћеног радника МУП-а обаве 

слиједеће: 

- безбједно утоварање возила, 

- техничко обезбјеђење возила прије транспорта, 

- безбједан превоз возила и 

- безбједан истовар возила. 

Члан 29. 

Премјештање возила се сматра „започетим“ од 

момента када специјално возило „ПАУК“ стигне 

на мјесто рада до одвајања возила од тла. 

У случају да возач стигне у вријеме започетог 

премјештања возила, возач „ПАУК-а“ ће му 

наплатити накнаду за „започето премјештање“. 

Возачу се обавезно издаје потврда о извршеној 

наплати коју потписује и присутно овлашћено 

лице које је наложило мјеру премјештања. 

Члан 30. 

Возач „ПАУКА“ записнички предаје возило 

дежурном раднику ЈП „ДИРГ“ д.о.о. на депоу. 

Уз возило се предаје: 

- два примјерка налога за премјештање, 

- два примјерка записника о затеченом стању 

возила прије премјештања и предаје возила на 

депо. 

Дежурни радник ЈП „ДИРГ“ д.о.о. на депоу 

прима возило на чување и исто одмах евидентира 

у књигу „евиденције депонованих возила“ која 

садржи: 

- регистарске ознаке возила, 

- датум и вријеме пријема, 

- број налога за премјештање, 

- број записника о оштећењима и предаји возила 

на депо, 

- идентификациони број возача „ПАУКА“ и 

регистарски број „ПАУКА“. 

Поред напријед наведеног накнадно при 

преузимању возила у књигу се уноси и: 

- подаци о власнику возила, односно о возачу 

возила, и то име и презиме, ЈМБ, адреса 

становања, број личне карте и мјесто издавања, 

- број записника-рачуна о преузимању возила и 

- износ трошкова накнаде премјештања и чувања 

возила. 

Члан 31. 

Власнику, односно возачу возила, возило ће се 

издати са депоа по извршеној наплати накнаде за 

премјештање. 

У поступку наплате накнаде за паркирање 

обавезно је утврдити идентитет власника, 

односно возача возила, а на основу докумената 

наведених у записнику-рачуну о преузимању 

возила. Један примјерак записника-рачуна се 

обавезно предаје власнику - возачу возила. 

Евентуалне штете на возилу настале за вријеме 

премјештања возила или за вријеме чувања на 

депоу сноси ЈП „ДИРГ“ д.о.о., односно 

осигуравајућа кућа са којом је ЈП „ДИРГ“ д.о.о. 

закључила уговор о осигурању возила приликом 

премјештања. 

Ако возило није преузето у року од 24 часа за 

исто се обрачунава дневна лежарина. 

ЈП „ДИРГ“ д.о.о. је дужна премјештено возило 

чувати на депоу за чување возила до предаје 

возила власнику, односно возачу возила. 

Члан 32. 

Висина накнаде за премјештање, чување и 

деблокирање возила износи: 

a) за премјештање 

- премјештање возила на удаљеност до два 

километра................................................ 40,00 КМ, 

- премјештање возила на удаљеност од два до 

десет километра...................................... 60,00 КМ, 
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- премјештање возила на удаљеност преко десет 

километара................................................90,00 КМ, 

- чување возила на депоу, након истека рока од 

24 часа, по започетом дану ... ................10,00 КМ, 

- започето премјештање .........................30,00 КМ. 

б) за деблокирање непрописно паркираних 

возила 

- за деблокирање камиона, аутобуса, прикључног 

возила и радног строја ............................50,00 КМ, 

- за деблокирање путничког возила које је 

паркирано супротно одредбама Закона о 

основама безбједности саобраћаја на путевима у 

БиХ, Одлуке о безбједности саобраћаја на 

путевима, Одлуке о комуналном реду и 

одредбама овог Правилника ..................30,00 КМ. 

Члан 33. 

Новчаном казном у износу од 500,00 КМ казниће 

се за прекршај предузеће или друго правно лице 

ако са депоа узме ауто без претходно плаћене 

комуналне таксе за премјештање, чување возила, 

односно ако одбије да плати трошкове 

деблокирање возила. 

За прекршај из претходног става казниће се 

новчаном казном од 200,00 КМ и одговорно лице 

у предузећу или другом правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

самостални предузетник новчаном казном од 

100,00 КМ, а физичко лице новчаном казном у 

износу од 60,00 КМ. 

V ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

ПОВЛАШЋЕНУ ТАКСУ 

Члан 34. 

Под повољнијим условима, у складу са чланом 

13. овог Правилника, може се одобрити 

коришћење мјеста за паркирање станарима 

зграда, власницима, односно корисницима 

пословних простора који се баве привредном 

дјелатношћу, њиховим  радницима на 

паркиралиштима испред пословног објекта и 

такси превозницима и то: 

1. у улицама у којима је уведена наплата 

комуналне таксе за паркирање, ако немају других 

простора за паркирање, 

2. на паркиралиштима између зграда, а на којима 

је уведена наплата комуналне таксе за 

паркирање, 

3. ако је такси стајалиште дио јавне површине. 

Повлашћена паркинг карта може се издати 

искључиво за возила у својини подносиоца 

захтјева и за период до годину дана. 

Лица из предходног става подносе захтјев ЈП 

„ДИРГ“ д.о.о. за издавање повлашћене карте за 

паркирање у којем тачно наводе за које 

паркиралиште су заинтересовани. 

Овлашћени орган ЈП „ДИРГ“ д.о.о. одлучује о 

захтјеву за издавање повлашћене карте након 

утврђивања испуњености услова из овог 

Правилника. 

Издата повлашћена карта гласиће само за то 

паркиралиште. Иста не гарантује мјесто за 

паркирање. 

Члан 35. 

За издавање повлашћене паркинг карте из 

претходног члана потребно је приложити: 

1. захтјев за издавање повлашћене карте, 

2. фотокопија потврде о пријави пребивалишта 

(за станаре), 

3. фотокопија рјешења о обављању привредне 

дјелатности (за пословне просторе и таксисте), 

4. фотокопија правног основа кориштења 

пословног простора (за пословне просторе), 

5. фотокопија уговора о раду (за запослене 

раднике корисника пословног простора), 

6. фотокопија саобраћајне дозволе, 

7. доказ о уплати прописане таксе. 

У случају промјене регистарских ознака власник 

возила је дужан вратити раније издату 

повлаштену карту ради издавања нове до истека 

периода важења претходне карте. 

Члан 36. 

Број годишњих односно мјесечних паркинг 

карти не може прећи 20% расположивог броја 

постојећих паркинг мјеста. 
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Ограничење из предходног става не односи се на 

повлашћене карте за станаре, власнике, односно 

кориснике пословних простора који се баве 

привредном дјелатношћу, њихове раднике и 

такси превознике. 

Члан 37. 

Заинтересованом правном или физичком лицу 

може се одобрити коришћење, односно 

резервисање паркиралишта или његовог дијела 

уз прописану накнаду. 

Резервација појединачних мјеста за паркирање, 

ако постоје услови, може се извршити на период 

од више година. 

Овако резервисана мјеста означавају се 

прописаном хоризонталном сигнализацијом, а 

она ван улице уграђују се и паркинг баријере. 

На резервисаним паркинг мјестима није 

дозвољено стављање било каквих физичких 

препрека без сагласности ЈП „ДИРГ“ д.о.о. 

Члан 38. 

На затвореним паркиралиштима на којима се 

наплата врши путем полуаутоматских и 

аутоматских система наплате (рампа) лицима 

која унутар паркиралишта имају гаражу у 

власништву или закупу дозвољен је пролаз до 

гараже. 

Лица из претходног става су дужна уз захтјев за 

одобрење пролаза доставити доказ о правном 

основу коришћења гараже. 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 

Мјесечне, годишње и повлашћене карте издате 

до дана ступања на снагу овог Правилника важе 

до истека времена на које гласе. 

Члан 40. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 

важи Правилник о условима, начину коришћења, 

организацији и начину наплате комуналне таксе 

за паркирање на јавним паркиралиштима на 

подручју општине Добој („Службени гласник 

града Добој“ број: 4/11, 2/14 и 3/14). 

 

Члан 41. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-581/17                ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 28.03.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

    На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике 

Српске „  број : 97/16) , члана 19. Закона о 

систему јавних служби  („ Службени гласник 

Републике Српске „ број : 68/07,109/12 и 44/16) и 

члана 60.  Статута Града Добој , („Службени 

гласник Града Добој“ број : 1/17), Градоначелник 

Града Добој,  доноси : 

 

О Д Л У К А  

о давању сагласности на Статут  

Јавне здравствене установе Дом 

здравља Добој 
 

I 

 

Даје се сагласност на Статут Јавне здравствене 

установе Дом здравља Добој број: 6348/16 од 

26.10.2016. године. 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у Службеном гласнику Града 

Добој. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-802/17                ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 20.04.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

    На основу чланa 59.Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник републике 

Српске,,број:97/16) и чланова 2,4,5,6,7,11 и 12. 

Закона о заштити становништва од заразних 

болести(,,Службени гласник Републике 
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Српске,,,број47/10)  и члана  60.Статута града 

Добој  а у вези са чланом 77.Статута Града 

Добој(,,Службени гласник града Добој,, број 

1/17),Градоначелник Града Добој,д о н о с и: 

 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезној систематској 

дератизацији на цијелој територији 

града                                                                                                    

Добој у 2017.години 
 

I 

 

1.У циљу заштите становништа од појаве и 

ширења заразних болести које преносе мишеви и 

глодари,наређује се вршење обавезне 

систематске дератизације на цијелој територији 

града Добоја. 

2.Дератизацију извршити у периоду април,мај 

,,Прољетна дератизација,, и у периоду 

октобар,новембар ,,Јесења дератизација,, 

2017.године 

3.Систематском дератизацијом обухватити све 

објекте и површине на цијелој територији града 

Добоја и то: 

-друштвена предузећа, 

-здравствене установе, 

-предшколске установе, 

-школске установе, 

-вјерске објекте и установе, 

-депоније смећа, 

-канализациону мрежу, 

-водоводну мрежу, 

-угоститељске објекте, 

-стамбене објекте у друштвеној 

својини(подруми,поткровља  и тавани ), 

-објекте дионичарских друштава, 

-објекте,покретна и непокретна средства 

жељезничког и друмског саобраћаја, 

-приватна предузећа, 

-објекте пошта и телекомуникација,као и објекте 

електродистрибуције, 

-приватне стамбено-породичне куће,пословне и 

помоћне објекте, 

-објекте друштвених установа, 

-пословне објекте у приватном власништву 

(продавнице,угоститељске радње, пекарске 

радње,сластичарске радње,све занатске радње и 

друге пословне просторије и објекте у приватном 

власништву), 

-у свим другим објектима и просторијама,као и 

површинама гдје постоје епидемиолошке 

индикације за дератизацију, 

-војне објекте и установе, 

-полицијске и друге објекте, 

-све објекте у којима се врши производња и 

промет животних намирница и предмета опште 

употребе итд. 

4.Систематску дератизацију ће извршити 

добављач изабран у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

5.Трошкове систематске дератизације у јавном 

сектору сносе предузећа,установе и друга правна 

лица. 

6.Трошкове систематске дератизације буџетских 

потошача(колекторе,депоније смећа и јавне 

површине)сноси Скупштина Града. 

7.Трошкове систематске дератизације у 

пословним објектима у приватним 

власништву,стамбено-породичним 

зградама,пословних и другим помоћним 

објектима у приватном власништву,сносе 

власници приватних пословних 

објеката,стамбено-породичних кућа,пословно-

помоћних објеката. 

8.Непосредан надзор над извођењем систематске 

дератизације вршиће санитарна инспекција 

Града 

II 

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у ,,Службеном гласнику града 

Добој,, 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-647/17                ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 04.04.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 



Број 3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 58   
__________________________________________________________________________________________ 
    У складу са чланом 26.Закона о систему 

интерних финансијских контрола у јавном 

сектору Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 91/16) и тачком 1. 

подтачка 2. Оквирне повеље интерне ревизије 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

24/17), у оквирима Међународних стандарда за 

професионалну праксу интерне ревизије, издатих 

од стране Института интерних ревизора (IIA), 

Градоначелник Града Добој доноси: 

 

Повељу 

интерне ревизије Града Добој 
 

 

1. Опште одредбе 

1) Овом Повељом интерне ревизије (у даљем 

тексту Повеља, у одговарајућем падежном 

облику), уређује се сврха интерне ревизије, 

овлашћења и одговорност за провођење 

активности интерне ревизије, као и природа и 

облици успостављања сарадње и пружања 

савјетодавних  и њима сродних услуга интерне 

ревизије у Граду Добој. 

2) Активности интерне ревизије пружа 

организационо и функционално независна 

јединица за интерну ревизију Града Добој, 

организована и одговорна директно  

градоначелнику Града Добој (у даљем тексту 

Градоначелник, у одговарајућем падежном 

облику). 

3) Под активностима интерне ревизије 

подразумијевају се активности идентификације и 

процјене природе и нивоа ризика у сврху 

планирања послова ревизије, стратешко, 

годишње и појединачно планирање ревизије, 

процјене адекватности и ефикасности система 

финансијског управљања и контроле, 

провођење(обављање) поступка интерне 

ревизије, извјештавање руководства и 

ревидираних субјеката/организационих јединица 

о резултатима проведене интерне ревизије – 

утврђивање налаза, закључака и давање 

препорука, праћење препорука, периодично и 

годишње извјештавање, пружање савјетодавних 

и сродних услуга, као и остале активности у 

складу са Законом о систему интерних 

финансијских контрола у јавном сектору 

Републике Српске (у даљем тексту Закон, у 

одговарајућем падежном облику), Кодексом 

професионалне етике за интерне ревизоре у 

јавном сектору Републике Српске, 

Међународним стандардима за професионалну 

праксу интерне ревизије (у даљем тексту 

Стандарди, у одговарајућем падежном облику) и 

осталим подзаконским актима из области 

интерне ревизије, а из надлежности и дјелокруга 

рада jединице за интерну ревизију Града Добој. 

2. Сврха 

Сврха интерне ревизије у Граду Добој је да се 

путем независног и објективног давања 

мишљења, пружања услуга увјеравања и 

савјетодавних активности, унаприједи рад Града 

Добој, као и рад буџетских корисника чији се 

финансијски извјештаји консолидују у 

финансијске извјештаје Града Добој, односно да 

се истим обезбиједи помоћ у остварењу 

постављених циљева, путем давања стручних 

мишљења и савјета о адекватности система 

финансијског управљања и контрола. 

3. Овлашћења и дјелокруг рада 

1) Запослени у јединици интерне ревизије Града 

Добој са својством интерних ревизора имају 

овлашћења за приступање цјелокупним записима 

и документацији, информацијама, особљу и 

средствима од значаја за извршење ревизија из 

обухвата јединице за интерну ревизију Града 

Добој, захтијевање фото-копија, извода или 

потврда, стављање на увид и остала овлашћења у 

границама Закона. 

2) Дјелокруг рада јединице за интерну ревизију и 

облик њеног организовања уређује се Одлуком о 

унутрашњој организацији Градске управе Града 

Добој, а надлежности запослених у јединици за 

интерну ревизију Града Добој Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Градској управи Града Добој,  у 

оквирима Закона.  

4. Одговорност 

1) Градоначелник је одговоран за успостављање 

јединице за интерну ревизију и пружање 

подршке у раду, обезбјеђење развоја и 

професионалног усавршавања исте. 

2) Запослени у јединици за интерну ревизију 

Града Добој одговарају за законито провођење 

активности интерне ревизије, односно за 

примјену принципа етике, као и за објективност, 
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дужну професионалну пажњу и стручност 

приликом обављања сваког ревизорског 

ангажмана. Обавезе руководиоца интерне 

ревизије и интерног ревизора уређене су 

Законом. 

3) Руководилац јединице за интерну ревизију 

одговоран је за ефективно управљање 

активношћу интерне ревизије у складу са 

Законом, Стандардима и овом Повељом. 

5. Услуге савјетовања 

1) Услуге савјетовања подразумијевају услуге 

консалтинга, односно, савјетодавне и њима 

сродне услуге из дјелокруга интерне ревизије, 

предузете у сврху додавања вриједности, 

унапређења система управљања Градом, свим 

процесима који се у истом одвијају и унапређења 

управљања ризиком. 

2) Савјетодавне услуге подразумијевају посебну 

врсту ангажмана и обављају се по посебном 

захтјеву клијента ангажмана. Интерни ревизори 

морају да сачине споразум с клијентима 

консалтинг ангажмана о циљевима, обухвату, 

одговорностима и осталим очекивањима 

клијента. За значајне ангажмане тај споразум 

мора да буде документован. Циљеви консалтинг 

ангажмана морају бити у складу са циљевима 

Града. 

3) Запослени у јединици за интерну ревизију 

приликом пружања услуга савјетовања требају 

сачувати објективност и не преузимати на себе 

одговорност клијента ангажмана. 

4) Руководилац јединице за интерну ревизију 

неће прихватити консалтинг ангажман уколико 

интерни ревизори немају знање, вјештине или 

друге способности потребне за обављање 

цјелокупног ангажмана или његовог дијела.  

6. Сарадња 

1) Град Добој, путем јединице за интерну 

ревизију Града Добој остварује сарадњу са 

Централном јединицом за хармонизацију у 

границама Закона и Оквирне повеље интерне 

ревизије, уважавајући одредбе посебних закона и 

подзаконских аката из области локалне 

самоуправе. 

2) Град Добој, путем јединице за интерну 

ревизију остварује сарадњу са Главном службом 

за ревизију јавног сектора Републике Српске, у 

циљу унапређења рада и провођења активности 

утврђених Законом, Оквирном повељом интерне 

ревизије и припадајућим стандардима. 

7. Завршне одредбе 

1) За све што није уређено овом Повељом, 

примјењиваће се одредбе Оквирне повеље 

интерне ревизије, Закон и Стандарди. 

2) Руководилац јединице за интерну ревизију 

дужан је извршити анализу примјене ове Повеље 

на годишњем нивоу. 

3) Ова Повеља ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

4) Ступањем на снагу ове Повеље, престаје да 

важи Повеља интерне ревизије број: 02-022-1-

500/12 од 28.02.2012.године, објављена у 

„Службеном гласнику Града Добој“ број 2/12. 

 

Шеф Службе за интерну ревизију 

Дејана Млинаревић 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-533/17                ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 24.03.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

 

III ОГЛАСИ 
 

 

 

ОГЛАС 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-6/17 од 

01.03.2017 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 522/6 упис    промјене 

лица овлашћених за заступање Заједнице 

етажних власниак зграде у улици Краља 
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Драгутина  број: 10 у  Добоју са сљедећим 

подацима : 

Врши се промјена лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици 

Краља Драгутина број: 10  из регистра се брише 

Пеулић Дејан а као ново лице овлаштено за 

заступање Заједнице уписује се Божановић 

Борислав – заступа заједницу самостално и без 

ограничења. 

                

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-6/17    В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 01 .03.2017.         Славко Ковачевић, с.р 

__________________________________________ 

      

ОГЛАС 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-7/17 од 

08.03.2017 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 523/6 упис    промјене 

лица овлашћених за заступање Заједнице 

етажних власниак зграде у улици Југ Богдана  

број: 79 у  Добоју са сљедећим подацима : 

Врши се промјена лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици Југ 

Богдана број: 79 у Добоју. Из регистра се бришу 

ранији заступници :  Јоксимовић Петар и 

Бујаковић Јасминка, а у регистар се уписују лица 

овлашћена за заступање : Вукељић Радојка и 

Бујаковић Јасминка – заступа заједницу 

самостално и без ограничења. 

                

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-7/17    В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 08.03.2017.         Славко Ковачевић, с.р 

__________________________________________ 
 

ОГЛАС 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-8/17 од 

24.03.2017 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 524/6 упис    промјене 

лица овлашћених за заступање Заједнице 

етажних власниак зграде у улици Краља 

Александра  број: 78 А-2, у  Добоју са сљедећим 

подацима : 

Врши се промјена лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици 

Краља Александра број: 78 А-2 у Добоју.  Из 

регистра се бришу ранији заступници : Петковић 

Томислав и Бујадњак Славко, а у регистар се 

уписују лица овлашћена за заступање : Петковић 

Александар и Бујадњак Славко – заступају 

заједницу самостално и без ограничења. 

                

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-8/17    В.Д  Начелник одјељења                                           

 Добој, 24 .03.2017.          Славко Ковачевић, с.р 

__________________________________________ 

 

ОГЛАС 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-9/17 од 

27.03.2017 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 525/6 упис    промјене 

лица овлашћених за заступање Заједнице 

етажних власниак зграде у улици Видовданска 

„Владимирка“ Л-1, Добој  са сљедећим 

подацима: 

Врши се промјена лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици 

Видовданска „Владимирка“ Л-1  у Добоју.  Из 

регистра се брише ранији заступник : Петровић 

Жељко, а у регистар се уписује лице овлашћено 

за заступање : Шарић Драган – заступа  

заједницу самостално и без ограничења. 

                

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-9/17    В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 27 .03.2017.         Славко Ковачевић, с.р 

_________________________________________ 
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