
 

 

I  АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

       На основу члана 33. и члана 69. Статута Града  

Добој («Службени гласник  Града  Добој», број 

9/12, 3/14 и 12/14), те члана 146. Пословника 

Скупштине града Добојa («Службени гласник 

града  Добоја», број 2/13 и 3/14 )  Скупштина 

града  на сједници одржаној дана  02. јуна  2016  

године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч A K       

  1. Усваја се Извод из записника  са 30-те редовне 

сједнице Скупштине града      

       Добоја одржане 13. априла 2016. године. 

 

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добоја“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-143/16.                   ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.06.2016.године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

     Есмин Махмутовић,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 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

101/04, 42/05, 118/05 и  98/13), и члана 33. Статута 

града Добоја („Службени гласник града Добоја“ 

број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја 

на сједници одржаној 02. јуна 2016. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

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 Добоја“ број:1/16 и  

2/16), (у даљем тексту: Програм), у дијелу плана 

израде просторно планске документације, додају  

се тачке  36. и 37. и  гласе:  

  „ 36. Израда измјене дијела регулационог плана 

„Центар “ Добој – ревизија, (блок 4) 

         Рок израде: 6 мјесеци 

БРОЈ 3 09.JУН 2016. 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--- 



Број II СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 2 
__________________________________________________________________________________________ 

     37.  Израда измјене дијела регулационог плана 

„Доњи град“ Добој – ревизија, (блок 3)           

          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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-173/16                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој:02.06.2016.године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                             Есмин Махмутовић,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 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 33. Статута града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“ број: 9/12, 3/14 

и 12/14), Скупштина града Добоја на сједници 

одржаној        02. јуна  2016. године,  донијела је 

О Д Л У К У 

о приступању измјени дијела  регулационог 

плана „Доњи град“  Добој – ревизија 

(блок 3) 

 

Члан1. 

      Приступа се измјени дијела регулационог 

плана „Доњи град“ Добој – ревизија (блок 3) (у 

даљем тексту:  План). 

Члан 2. 

        Подручје за које се врши измјена Плана  

налази у насељу Пијескови, а обухвата парцелу 

означену као: к.ч. 5097 и  к.ч.5098 (нови премјер)  

у  К.О. Добој.   

Подручје обухвата износи 0,5 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 годинa.  

Члан 5. 

       На подручју за које се врши измјена Плана, 

планира  доградња командно-погонске зграде у 

склопу пoстојећег комплекса трафостанице Добој 

2.  

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. 
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Члан 6. 

Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца 

израде Плана. 

 

Члан 7. 

Средства за израду Плана обезбиједиће 

подносилац захтјева за измјена 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. 

Члан 12. 

     Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања   у  „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-169/16                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој:02.06.2016.године     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                             Есмин Махмутовић,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 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута 

града Добоја („Службени гласник града Добоја“ 

број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја, 

на сједници одржаној 02.  јуна 2016. године, 

донијела је   

О Д Л У К У 

о именовању Савјета за праћење 

израде измјене дијела регулационог плана 

 „Доњи град“ Добој – ревизија, 

  (блок 3)      

                  

Члан1. 

   Именује се Савјет за  праћење израде, измјене 

дијела регулационог плана  „Доњи град“ Добој – 

ревизија (блок 3): 

                1. Мишић Радислав,  дипл. инг. арх. 

предсједник 

                2. Небојша Марић, 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  

„Доњи град “  Добој – ревизија (блок 3) .   
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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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-167/16                  ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                            Есмин Махмутовић,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 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 33. Статута града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“ број: 9/12, 3/14 

и 12/14), Скупштина града Добоја на сједници 

одржаној        02. јуна  2016. године,  донијела је  

О Д Л У К У 

о приступању измјени дијела  регулационог 

плана „Центар“  Добој – ревизија 

(блок 4) 

 

 

 

Члан 1. 

       Приступа се измјени дијела регулационог 

плана „Центар“ Добој – ревизија (блок 4) (у даљем 

тексту:  План). 

Члан 2. 

        Подручје за које се врши измјена Плана, 

налази се на углу улица Светог Саве и Краља 

Твртка у Добоју, а обухвата парцелу означену као: 

к.ч. 5679/3 и к.ч.5673 (нови премјер)  у  К.О. 

Добој.   

Подручје обухвата износи 0,5 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 годинa.  

Члан 5. 

       На подручју за које се врши измјена Плана, 

планира  доградња постојећег пословног објекта.  

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; 
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- 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 измјену  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. 

 

Члан 12. 

     Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања   у  „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-168/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,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 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута 

града Добоја („Службени гласник града Добоја“ 

број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја, 

на сједници одржаној 02.   јуна 2016. године, 

донијела је 

О Д Л У К У                                                                      

о именовању Савјета за праћење 

израде измјене дијела регулационог плана 

 „Центар“ Добој – ревизија 

  (блок 4) 

 

Члан1. 

        Именује се Савјет за  праћење израде, измјене 

дијела регулационог плана  „Центар“ Добој – 

ревизија (блок 4): 

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

2. Небојша Марић, дипл. правник, члан, 

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

4. Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан, 

5. Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан 
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Члан 2. 

Савјет се именује за: 

       1. Израду измјене дијела  регулационог плана  

„Центар“  Добој – ревизија (блок 4) .              

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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-166/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 

       На основу члана 47. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

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

30. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05,118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града 

Добоја („Службени гласник града Добоја“ 

бр.9/12,3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја, на 

сједници одржаној   02.   јуна  2016. године,  

донијела је   

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању нацрта  измјене дијела 

регулационог плана „Доњи град“ Добој – 

ревизија, (блок 4) 

 

Члан1. 

Утврђује се нацрт измјене дијела регулационог 

плана „Доњи град“ Добој – ревизија, (блок 4) (у 

даљем тексту: нацрт Плана). 

Члан 2. 

      Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид 

од 15.06.2016 – 15.07.2016. 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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-170/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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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 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и 

члана 33. Статута града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), 

Скупштина града Добоја, на сједници одржаној 

02.  јуна 2016. године, донијела је  

      

О Д Л У К У                                                        

о усвајању измјене  дијела регулационог 

плана„Доњи град“ Добој – ревизија       

(блок 10) 

Члан1. 

        Усваја се измјена  дијела регулационог плана 

„Доњи град“ Добој – ревизија (блок 10) (у даљем 

тексту:  План). 

Члан 2. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. План  садржи: 

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 по постојећим 

катастарским парцелама, на зоне по намјени, 

типологијама изградње према врстама и 

спратности објеката  и по  

         заузетости парцела и другим критеријумима 

     4. Постојећа функционална организација у 

обухвату плана 

     5. Инжињерско-геолошка карта 

     5а Извод из Урбанистичког плана –намјена 

површина, 

     5б Извод из важећег РП „Доњи град“ Добој, 

ревизија 2004. године, 

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

    6. Границе плана одређене по постојећим кат. 

честицама                                       

    7. План парцелације и препарцелације  

    8. План организације простора  

    9. План организације јавних површина и 

објеката 

   10. План саобраћаја 

   11. План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре  

   12. План термоенергетске инфраструктуре 

   12. План хидротехничке инфраструктуре. 

   13. План уређења зелених и рекреационих 

површина 

   14. План грађевинских и регулационих линија. 

Члан 3. 

       Елаборат  Плана, израдио је „Добојинвест“ 

а.д. Добој у мају  2016. 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. 
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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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-162/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 47. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

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

30. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05,118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града 

Добојa („Службени гласник града Добојa“ бр. 

9/12, 3/14 и 12/14)), Скупштина града Добојa, на 

сједници одржаној  02.  јуна  2016. године,  

донијела је 

О Д Л У К У                                                               

о утврђивању нацрта  измјене 

дијеларегулационог плана „Центар“ Добој 

– ревизија, (градска топлана) 

 

 

Члан1. 

      Утврђује  се  измјена дијела регулационог 

плана „Центар“ Добој – ревизија, (у даљем тексту: 

нацрт Плана). 

Члан 2. 

      Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид 

од 15.06.2016 – 15.07.2016. 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 

Добојa“.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-171/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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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 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05,118/05 и 

98/13) и члана 33. Статута града Добојa 

(„Службени гласник града Добојa“ бр.9/12, 3/14 и 

12/14), Скупштина града Добојa, на сједници 

одржаној      02.  јуна  2016. године,  донијела је 

 

O Д Л У К У 

о утврђивању нацрта  регулационог плана  

„Медицинска школа“ Добој 
 

Члан 1. 

 

 

Утврђује  се  нацрт регулационог  плана 

„Медицинска школа“ Добој (у даљем тексту: 

нацрт Плана). 

Члан 2. 

 

      Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид 

од 15.06.2016 – 15.07.2016. 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 

Добојa“ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-174/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

 На основу члана 47. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

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

30. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05,118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града 

Добојa („Службени гласник града Добојa“ бр. 

9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добојa, на 

сједници одржаној    02.   јуна  2016. године,  

донијела је 

ОДЛУКУ                                                                            

о утврђивању нацрта  измјене дијела 

регулационог плана „Центар“ Добој – 

ревизија, (блок 7) 

Члан1. 

      Утврђује  се  измјена дијела регулационог 

плана „Центар“ Добој – ревизија (блок 7) (у даљем 

тексту: нацрт Плана). 

Члан 2. 

      Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид 

од 15.06.2016 – 15.07.2016 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.  
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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 

Добојa“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-175/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

                На основу члана 47. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

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

30. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05,118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града 

Добојa („Службени гласник града Добојa“ бр. 

9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добојa, на 

сједници одржаној 02. јуна 2016. године,  донијела 

је 

О Д Л У К У 

о утврђивању нацрта  измјене дијела 

регулационог плана  „Доњи град“ Добој – 

ревизија, 

                                          

Члан1. 

      Утврђује  се нацрт  измјене дијела 

регулационог плана „Доњи град“ Добој - ревизија  

(у даљем тексту: нацрт Плана). 

Члан 2. 

      Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид 

од 15.06.2016 – 15.07.2016. 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 

Добојa“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-159/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

_____________________________ 
 

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 40/13,106/15 и 3/16), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05,118/05 и 

98/13) и члана 33. Статута града Добојa 

(„Службени гласник града Добоја“ бр. 9/12, 3/14 и 

12/14)), Скупштина града Добоја, на сједници 

одржаној 02. јуна 2016. године,  донијела је 

О Д Л У К У 

о утврђивању нацрта  измјене дијела 

регулационог плана  „Центар“ Добој 

ревизија, 

(блок 2) 

Члан 1. 

 Утврђује  се нацрт измјене дијела 

регулационог плана „Центар“ Добој - ревизија 

(блок 2) (у даљем тексту: нацрт Плана). 
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Члан 2. 

      Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид 

од 15.06.2016 – 15.07.2016. 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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-160/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,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 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и 

члана 33. Статута града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), 

Скупштина града Добоја, на сједници одржаној02.  

јуна 2016. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене  дијела регулационог 

плана„Центар“ Добој – ревизија 

 (блок 1А) 

 

Члан 1. 

           Усваја се измјена  дијела регулационог 

плана „Центар“ Добој – ревизија (блок 1А). (у 

даљем тексту:  План). 

Члан 2. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. План  садржи: 

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. Ажуран план парцелације 

     2. Карта власништва над земљиштем 

     3. Подјела обухвата плана по постојећим 

катастарским парцелама, на зоне по    намјени, 

типологијама изградње према врстама и 

спратности објеката  и по  заузетости парцела и 

другим критеријумима 

     4. Инжињерско-геолошка карта 

     5а Извод из измјена важећег РП „Центар“ 

Добој, ревизија –информациони план, 

     5б Извод из важећег РП „Центар“ Добој, 

ревизија –план организације простора, 
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     5в.Извод из РП „Центар“ Добој, ревизија - план 

саобраћаја , 

     5г. Извод из РП „Центар“ Добој, ревизија – 

намјена површина  

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

    1. Границе плана одређене по постојећим кат. 

честицама                                       

    2. План парцелације и препарцелације  

    3. План организације простора  

    4. План организације јавних површина и 

објеката 

    5. План саобраћаја 

    6. План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре  

    7. План хидротехничке инфраструктуре 

    8. План уређења зелених и рекреационих 

површина 

    9. План грађевинских и регулационих линија  

Члан 3. 

       Елаборат  Плана, израдио је „Добојинвест“ 

а.д. Добој у мају  2016. 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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-165/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,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 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и 

члана 33. Статута града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), 

Скупштина града Добоја, на сједници одржаној 

02.  јуна .2016. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене  дијела регулационог 

плана„Центар“ Добој – ревизија 

 (блок 5) 

 

Члан 1. 

Усваја се измјена  дијела регулационог 

плана „Центар“ Добој – ревизија (блок 5). (у 

даљем тексту:  План). 
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Члан 2. 

 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног 

и графичког дијела. План  садржи: 

 

I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

 

А.  Уводнo образложење 

Б.  Стање организације, уређења и 

коришћење простора  

В.  Потребе, могућности и циљеви 

организације, уређења и коришћења простора 

Г.  План организације, уређења и 

коришћења простора 

 

 

II. ГРАФИЧКИ ДИО 

 А. КАРТЕ СТАЊА   

     1. Ажуран план парцелације 

     2. Карта власништва  

     3. Подјела обухвата плана 

     4. Постојећа функционална 

организација 

     5. Инжињерско-геолошка карта 

     6а План намјене, 

     6б.Извод из РП „Центар“ Добој, 

ревизија , 

     6в. Извод из РП „Центар“ Добој, 

ревизија – план парцелације  

 

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

    1. Границе плана                                       

    2. План парцелације  

    3. План организације простора  

    4. План саобраћаја 

    5. План  инфраструктуре 

    6. План грађевинских и регулационих 

линија. 

 

Члан 3. 

 

       Елаборат  Плана, израдио је 

„Добојинвест“ а.д. Добој у мају  2016. 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 Добоја“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-164/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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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 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и 

члана 33. Статута града Добојa („Службени 

гласник града Добојa“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), 

Скупштина града Добојa, на сједници одржаној 

02.  јуна 2016. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене  дијела регулационог 

плана „Центар“ Добој  – ревизија  

 
Члан1. 

        Усваја се измјена  дијела регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија (у даљем тексту:  

План). 

Члан 2. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. План  садржи: 

I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

А.  Уводни дио  

Б.  Анализа и оцјена стања 

В.  Проблеми стања и циљеви просторног 

развоја   

Г.  Програм (концепт) планa 

II. ГРАФИЧКИ ДИО 

 Размјера 1:500   

     1. Геодетска подлога –постојеће стање 

     1а. Валоризација постојећег грађевинског 

фонда –бонитет 

          - Спратност и намјена објеката 

     1б. Валоризација постојећег грађевинског 

фонда  

          - Бонитет 

     1в. Функционална организација постојеће јавне 

инфраструктуре 

     2. Карта власничке структуре  

     3. Инжињерско-геолошка карта 

     4. Извод из измјена важећег РП „Центар“ 

Добој, ревизија из 2010. године, 

     5. План  просторне организације, 

     6. План инфраструктуре – Синтезна карта , 

     7. План саобраћаја и нивелације 

     8. План инфраструктуре-хидротехника 

     9. План инфраструктуре- електроенергетика  и 

телекомуникације 

    10. План инфраструктуре термоенергетика  

    11. План грађевинских и регулационих линија 

    12. План парцелације. 

Члан 3. 

       Елаборат  Плана, израдио је ЈУ  „Институт за 

урбанизам, грађевинарство и екологију РС“ Бања 

Лука у мају  2016. 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. 



Број II СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 15 
__________________________________________________________________________________________ 

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 

Добојa“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-163/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,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 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и 

члана 33. Статута града Добојa („Службени 

гласник града Добојa“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), 

Скупштина града Добојa, на сједници одржаној 

02. јуна 2016. године, донијела је : 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене  дијела регулационог 

плана„Доњи град“ Добој – ревизија 

 (Полицајка) 

 
Члан1. 

        Усваја се измјена  дијела регулационог плана 

„Доњи град“ Добој – ревизија (у даљем тексту:  

План). 

Члан 2. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. План  садржи: 

 

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. Ажуран план парцелације 

     2. Карта власништва над земљиштем 

     3. Подјела обухвата плана по постојећим 

катастарским парцелама, на зоне по  

         намјени, типологијама изградње према 

врстама и спратности објеката  и по  

         заузетости парцела и другим критеријумима 

     4. Постојећа функционална организација у 

обухвату плана 

     5. Инжињерско-геолошка карта 

     5а Извод из Урбанистичког плана –намјена 

површина, 

     5б Извод из важећег РП „Доњи град“ Добој, 

ревизија 2004. године, 

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

    6. Границе плана одређене по постојећим кат. 

честицама                                       

    7. План парцелације и препарцелације  

    8. План организације простора  

    9. План организације јавних површина и 

објеката 

   10. План саобраћаја 
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   11. План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре  

   12. План хидротехничке инфраструктуре 

   13. План уређења зелених и рекреационих 

површина 

   14. План грађевинских и регулационих линија.  

Члан 3. 

       Елаборат  Плана, израдио је „Добојинвест“ 

а.д. Добој у мају  2016. 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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-161/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 47. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

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

30. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05,118/05 и 98/13) и члана 33. Статута града 

Добоја („Службени гласник града Добоја“ бр. 

9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја, на 

сједници одржаној   02.   јуна  2016. године,  

донијела је 

О Д Л У К У 

о утврђивању нацрта  измјене дијела 

регулационог плана „Центар“ Добој – 

ревизија, 

(блок 10) 

 

Члан1. 

      Утврђује  се  измјена дијела регулационог 

плана „Центар“ Добој – ревизија, (блок 10) (у 

даљем тексту: нацрт Плана). 

Члан 2. 

      Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид 

од 15.06.2016 – 15.07.2016. 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.  
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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 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-176/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

          На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број : 101/04, 42/05, 18/06, 98/13 ) члана 

33. Статута града Добој („Службени гласник града 

Добој“ број : 9/12, 3/14, 12/14) и члана 146. 

Пословника  Скупштине града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“ број: 2/13, 3/14) и Одлуке о 

поступку, условима и начину давања у закуп и 

привремено коришћење земљишта, јавних 

површина, пословних простора и гаража 

(„Службени гласник општине Добој“ број :6/08, 

2/10 и  7/10 ) , Скупштина града Добоја на 

сједници одржаној  02. јуна 2016.      године 

донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели пословног простора 

 

Члан 1. 

 Удружењу пословних субјеката и 

предузетника „Привредник“ Добој, додјељује се у 

закуп пословни простор број 20. у улици 

Немањиној број 20 у Добоју чија укупна корисна 

површина износи 66,08 м2, а који је изграђен на 

парцели означеној као к.ч.5663 КО Добој те који 

се налази у власништву града Добој. 

Члан 2 . 

 За додјељени  послoвни простор закупац 

ће плаћати закупнину  у мјесечном износу од  0,10 

КМ/М2 а почев од момента закључивања Уговора 

о закупу предметног пословног простора. 

Члан 3. 

 Утврђени износ закупнине за пословни 

простор  из члана 1. ове Одлуке  увећава се за 

износ пореза на додану вриједност те за износ 

комуналне накнаде и осталих обавеза које 

проистичу из важећих законских прописа 

(комуналне обавезе и друго). 

Члан 4. 

 Овлашћује се  Градоначелник града Добој 

да у складу са одредбама ове Одлуке са закупцем  

потпише Уговор о закупу којем ће закупнина бити 

утврђена у складу са чланом 2. ове Одлуке. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-182/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број : 101/04, 42/05, 18/06, 98/13 ) члана 

33. Статута града Добој („Службени гласник града 

Добој“ број : 9/12, 3/14, 12/14) и члана 146. 

Пословника  Скупштине града Добојa („Службени 

гласник града Добојa“ број: 2/13, 3/14) и Одлуке о 

поступку, условима и начину давања у закуп и 

привремено коришћење земљишта, јавних 

површина, пословних простора и гаража 

(„Службени гласник општине Добој“ број :6/08, 

2/10 и  7/10 ) , Скупштина града Добојa на 

сједници одржаној 02. јуна 2016.    године 

донијела је 

О Д Л У К У 

о додјели пословног простора 

 

Члан 1. 

 Рукометном клубу „Слога“ Добој, 

додјељује се у закуп пословни простор број 18. у 

улици Немањиној број 18 у Добоју чија укупна 

корисна површина износи 56,00м2, а који је 

изграђен на к.ч.5663 КО Добој a исти се налази у 

власништву града Добој. 

Члан 2 . 

 За додјељени  послoвни простор закупац 

ће плаћати закупнину  у мјесечном износу од  0,10 

КМ/М2 а почев од момента закључивања Уговора 

о закупу предметног пословног простора. 

Члан 3. 

 Утврђени износ закупнине за пословни 

простор  из члана 1. ове Одлуке  увећава се за 

износ пореза на додану вриједност те за износ 

комуналне накнаде и осталих обавеза које 

проистичу из важећих законских прописа 

(комуналне обавезе и друго). 

Члан 4. 

 Овлашћује се  Градоначелник града Добој 

да у складу са одредбама ове Одлуке са закупцем  

потпише Уговор о закупу којем ће закупнина бити 

утврђена у складу са чланом 2. ове Одлуке. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добојa“ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-183/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

  На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број : 101/04, 42/05, 18/06, 98/13 ) члана 

33. Статута града Добој („Службени гласник града 

Добојa“ број : 9/12, 3/14, 12/14) и члана 146. 

Пословника  Скупштине града Добојa („Службени 

гласник града Добојa“ број: 2/13, 3/14) и Одлуке о 

поступку, условима и начину давања у закуп и 

привремено коришћење земљишта, јавних 

површина, пословних простора и гаража 

(„Службени гласник општине Добој“ број : 6/08, 

2/10 и  7/10) , Скупштина града Добојa на 

сједници одржаној 02. јуна 2016.   године донијела 

је 

ОДЛУКУ 

о додјели пословног простора 

 

Члан 1. 

 Међуопштинској организацији слијепих и 

слабовидих Добој, додјељује се у закуп пословни 

простор број 7 у улици Војводе Мишића број 7 у 

Добоју чија укупна корисна површина износи 

92,00 м2, а који се налази у власништву града 

Добој. 

Члан 2 . 

 За додјељени  послoвни простор закупац 

ће плаћати закупнину  у мјесечном износу од  0,10 

КМ/М2 а почев од момента закључивања Уговора 

о закупу предметног пословног простора. 
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Члан 3. 

 Утврђени износ закупнине за пословни 

простор  из члана 1. ове Одлуке  увећава се за 

износ пореза на додану вриједност те за износ 

комуналне накнаде и осталих обавеза које 

проистичу из важећих законских прописа 

(комуналне обавезе и друго). 

Члан 4. 

 Овлашћује се  Градоначелник града Добој 

да у складу са одредбама ове Одлуке са закупцем  

потпише Уговор о закупу којем ће закупнина бити 

утврђена у складу са чланом 2. ове Одлуке. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добојa“ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-181/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 33. Статута града Добој 

(„Службени гласник града Добојa“, број: 9/12, 

3/14. и 12/14.) и члана 13. став 1. Одлуке о 

признањима и наградама („Службени гласник 

општине Добојa“,  број 1/02.) Скупштина  града  

Добојa, на сједници од   02. јуна  2016. године,      

д о н о с и 

ОДЛУКУ 

о додјељивању признања и награда у 2016. 

години 

 

Члан 1. 

 За допринос општем значају у свим 

областима рада и стваралаштва за изузетне 

заслуге у области науке, културе, спорта, те за 

изузетно хумана дјела, додјељује се плакета, 

амблем и новчана награда. 

ПЛАКЕТА ГРАДА  ДОБОЈ,  уз новчани износ 

од 5.000,00 КМ додјељује се: 

1. Драго Хандановић, академски вајар - за 

изузетан допринос у области културе и 

умјетности. 

2. Др Фикрет Хускић, специјалиста 

педијатар - за изузетан допринос у области 

здравства. 

АМБЛЕМ ГРАДА  ДОБОЈ, додјељује се: 

1. Звјездан Вишт - за изузетна остварења на 

пољу иновација. 

2. Фондација Фами, канцеларија у Добоју  

-за унапређење квалитета социјалне и здравствене 

заштите. 

  НОВЧАНА НАГРАДА  у  износу од по   

3.000,00 КМ , додјељује се: 

1. Градска организација Црвеног крста у 

Добоју - за изузетна залагања у области 

хуманитарног рада. 

2. Удружење жена  „Жене Добоја“- за 

изузетна залагања за положај жена.  

Члан 2. 

 Уручење признања и награда из члана 1. 

ове Одлуке извршиће се на Свечаној академији, 

која ће се одржати поводом Дана града Добој  -  

28. јуна 2016. године. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-172/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 33. 

Статута Града Добојa („Службени гласник Града 

Добоја“, број: 9/12), члана 146. Пословника 

Скупштине Града Добоја, („Службени гласник 

Града Добоја“, број 2/13 и 3/14),  и Елабората о 

процјени вриједности електроопреме вјештака 

електротехничке струке,  Скупштина Града 

Добоја, на сједници одржаној дана  02. јуна 2016. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о преносу, уз накнаду, електроопреме чија 

је изградња финансирана средствима из 

буџета Града Добој на ЗП „Електро Добој“ 

ад Добој 

 

Члан 1. 

 

            Скупштина Града Добој одобрава пренос, 

уз накнаду, зависном предузећу „Електро Добој“ 

ад Добој електроопреме чија је изградња 

финансирана средствима из буџета Града Добој, и 

то: 

• Трансформаторска станица 10/0,4 кV, 250 

kVA, „Сунчана падина“ у Добоју и прикључни VN 

вод, реална тржишна вриједност 38.025,00 КМ; 

• Трансформаторска станица 10/0,4 кV, 100 

kVA, „Болеро“ у Добоју и прикључни VN вод, 

реална тржишна вриједност 15.093,00 КМ; 

• Трансформаторска станица 10/0,4 кV, 630 

kVA, „Дијаманти“ у Добоју и прикључни VN вод, 

реална тржишна вриједност 59.248,80 КМ; 

• Трансформаторска станица 10/0,4 кV, 630 

kVA, „Ламела“ у Добоју и прикључни VN вод, 

реална тржишна вриједност 65.637,00 КМ; 

• Трансформаторска станица 10/0,4 кV, 630 

kVA, „Ћирилица“ у Добоју и прикључни VN вод, 

реална тржишна вриједност 63.443,25 КМ; 

• Трансформаторска станица 10/0,4 кV, 1000 

kVA, „Слатка тајна“ у Добоју и прикључни VN 

вод, реална тржишна вриједност 89.943,75 КМ; 

• Трансформаторска станица 10/0,4 кV, 630 

kVA, „Борачка“ у Добоју и прикључни VN вод, 

реална тржишна вриједност 70.586,10 КМ; 

• Трансформаторска станица 10/0,4 кV, 630 

kVA, „Полицајка“ у Добоју и прикључни VN вод, 

реална тржишна вриједност 73.306,35 КМ. 

 

Члан 2. 

 

          Висина накнаде за пренос електроопреме из 

члана 1. ове Одлуке износи укупно 475.283,25 КМ, 

што представља реалну тржишну вриједност по 

процјени овлаштеног процјенитеља 

електротехничке струке. 

         Пренос електроопреме Зависном предузећу 

„Електро Добој“ ад Добој ће се извршити након 

уплате накнаде из става 1. овог члана. 

         

Члан 3. 

 

          Град Добој је сагласан да, након исплате 

цјелокупног износа, ЗП „Електро Добој“ ад Добој 

може несметано користити и управљати 

пренесеном имовином, као и извршити 

укњижавање у своје књиговодствене евиденције 

пословне имовине. 

          Сви трошкови одржавања и реконструкције 

пренесене електроопреме падају на терет ЗП 

„Електро Добој“, ад Добој. 

 

Члан 4. 

 

              За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије Града Добој 

 

Члан 5. 

 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеног гласнику Града 

Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-193/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                            Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске, број 101/04, 42/05, 118/08, 98/13), члана 

33. Статута града Добоја („Службени гласник 

града Добоја број 9/12, 3/14 и 12/14), и члана 146. 

Пословника Скупштине града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“, број 2/13 и 3/14), 

Скупштина града Добоја  на сједници одржаној 

дана  02. јуна 2016. године,  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о ангажовању новчаних средстава 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се ангажовање  новчаних 

средстава Удружењу ратних војних заробљеника „ 

Вијенац – Возућа и остали“ Добој, у износу од 

100,00 КМ мјесечно  сваком члану Удружења са 

подручја Града Добој, а  на основу списка 

достављеног од Удружења.  

Члан 2. 

 

 Одобрена средства ангажоват ће се из 

Буџета Града Добој, а теретиће потрошачку 

јединицу 00280180 Одјељење за борачко 

инвалидску заштиту, група конта 415 200, 

економски код 180 006 Грантови организацијама и 

удружењима из области борачке и инвалидске 

заштите. 

Члан 3. 

 

Обавезује се Удружење да Одјељењу за финансије 

сваки мјесец доставља списак чланова Удружења, 

са доказом о мјесту пребивалишта, потврдом, 

односно увјерењем о статусу заробљеног лица. 

 

 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Града  

Добоја“ . 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-189/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске, број 101/04, 42/05, 118/08, 98/13), члана 

33. Статута града Добоја („Службени гласник 

града Добоја број 9/12, 3/14 и 12/14), и члана 146. 

Пословника Скупштине града Добоја („Службени 

гласник града Добоја, број 2/13 и 3/14), 

Скупштина града Добоја  на сједници одржаној 

дана  02. јуна 2016. године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о ангажовању новчаних средстава 

 

Члан 1. 

 Одобрава се ангажовање  новчаних 

средстава у износу од 50.000,00 КМ,  ДОО за 

производњу ,трговину и услуге „АГРОМИКС“ 

Добој, на име помоћи у повећању производног 

капацитета и ширења асортимана производа. 

Члан 2. 

 Одобрена средства ангажоват ће се из 

Буџета Града Добој, а теретиће потрошачку 

јединицу 00280150 Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности , група конта 414 100, 

економски код 150 039 Субвенције јавним 

нефинансијским субјектима.   
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Члан 3. 

Реализацију ове Одлуке извршиће се преносом 

средстава на жиро рачун ДОО за производњу, 

трговину и услуге „АГРОМИКС“ Добој, број  199-

561-00309452-16.  

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 

објављивања  у „ Службеном гласнику Града  

Добоја“ . 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-198/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске, број 101/04, 42/05, 118/08, 98/13), члана 

33. Статута града Добоја („Службени гласник 

града Добоја број 9/12, 3/14 и 12/14), и члана 146. 

Пословника Скупштине града Добоја („Службени 

гласник града Добоја, број 2/13 и 3/14), 

Скупштина града Добоја  на сједници одржаној 

дана  02. јуна 2016. године,  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о ангажовању новчаних средстава 

 

Члан 1. 

 Одобрава се ангажовање  новчаних 

средстава у износу од 50.000,00 КМ,  ДОО 

„WISCHT“, на име помоћи у циљу унапређења 

иноваторства за допринос развоју 

предузетништва. 

Члан 2. 

 Одобрена средства ангажоват ће се из 

Буџета Града Добој, а теретиће потрошачку 

јединицу 00280150 Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности , група конта 414 100, 

економски код 150 039 Субвенције јавним 

нефинансијским субјектима.   

Члан 3. 

Реализацијa ове Одлуке извршиће се преносом 

средстава на жиро рачун ДОО „WISCHT“ Добој. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 

објављивања  у „ Службеном гласнику Града  

Добоја“ . 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-190/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 

 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске, број 

101/04, 42/05, 118/08, 98/13), члана 33. Статута 

града Добоја („Службени гласник града Добоја 

број 9/12, 3/14 и 12/14), и члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја („Службени гласник 

града Добоја“, број 2/13 и 3/14), Скупштина града 

Добоја  на сједници одржаној дана  02. јуна 2016. 

године,  д о н о с и 

О Д Л У К У  

о ангажовању новчаних средстава  

Члан 1. 

 Одобрава се ангажовање  новчаних 

средстава Удружењу дијализираних и 

трансплантираних бубрежних болесника регије 

Добој, у износу од 100,00 КМ мјесечно  сваком 

дијализном пацијенту са подручја Града Добој, а  

на основу списка достављеног од Удружења.  

Члан 2. 

 Одобрена средства ангажоват ће се из 

Буџета Града Добој, а теретиће потрошачку 

јединицу 00280150 Одјељење за привреду и 
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друштвене дјелатности, група конта 415 200, 

економски код 150 036 Текуће грантови 

организацијама и удружењима. 

Члан 3. 

Обавезује се Удружење да Одјељењу за финансије 

сваки мјесец доставља Списак дијализираних 

пацијената, потврде о мјесту боравка и рјешења о 

успостављеној дијагнози. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Града  

Добоја“ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-199/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

 На основу члана 30.став 1 алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи ( „Службени 

гласник РС „ број:101/04,42/05,118/05 и  98/13.) и  

члана 33.  Статута града Добоја    ( „Службени 

гласник грда Добоја, број: 9/12) Скупштина града 

Добоја на сједници одржаној дана  02. јуна 2016. 

године, д о н о с и 

О Д Л У К У  

о преносу новчаних средстава 

Члан 1. 

Одобрава се пренос новчаних средстава у износу 

153.036,22 КМ са Посебног рачуна за 

водопривредне накнаде број: 562-005-80623754-

40, на Јединствени рачун трезора града  Добој, 

број: 562-005-00000700-90 отворен код НЛБ 

Развојне банке, за реализацију пројекта из 

Програма одржавања, санације и реконструкције 

водопривредних објеката и водотокова. 

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добоја „ . 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-191/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС “, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута 

града  Добоја  („Сл.  гласник   града Добоја“ број 

9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја на 

сједници одржаној дана   02.  јуна 2016. године, д 

о н о с и 

ОДЛУКУ 

о  давању на управљање водоводне мреже 

Члан 1. 

 Предузећу „Водовод“ АД Добој даје се на 

управљање  изграђена водоводна мрежа у Мјесној 

заједници Чаире. 

Члан 2. 

 Сви корисници водоводне мреже у Мјесној 

заједници наведеној у члану 1. ове одлуке дужни 

су у сарадњи са „Водовод“ АД Добој обавити све 

неопходне радње за прикључење на водоводну 

мрежу, а у складу са одредбама Закона о 

комуналним дјелатностима („Сл. гласник РС“, 

број 124/11 и одредбама Одлуке о водоводу и 

канализацији („Сл. гласник града Добој“, број 

1/16). 
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Члан 3. 

 Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана 

од  дана објављивања  у „Службеном гласнику  

града  Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-186/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 33. Статута 

града Добојa („Службени гласник града Добојa“, 

број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146. Пословника 

Скупштине града Добојa („Службени гласник 

града Добојa“, бр. 2/13 и 3/14), Скупштина града 

Добојa на сједници одржаноj дана 02. јуна  2016. 

године, доноси 

О Д Л У К У 

о подршци изградње спомен обиљежја 

погинулим борцима Војске Републике Српске и 

учешћу Владе Републике Српске у изградњи 

                                    

Члан 1. 

             Овом Одлуком Град Добој у потпуности 

подржава изградњу спомен обиљежја погинулим 

борцима Војске Републике Српске у Добоју. 

Члан 2. 

         Тражи се од Владе Републике Спрске да 

обезбиједи новчана средства за изградњу 

споменика погинулим борцима Војске Републике 

Српске у Добоју. 

Члан 3. 

            Обавезује се Град Добој да за изградњу 

споменика издвоји новчана средства до износа 

који за ову намјену буде издвојен од стране Владе 

Републике Српске.   

 

Члан 4. 

            Овa oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоj“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-195/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени Гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 18/06 и 98/13), члана 

33. Статута града Добој („Службени Гласник 

града Добојa“ број: 9/12, 3/14 и 12/14), члана 146. 

Пословника  Скупштине града Добојa („Службени 

Гласник града Добојa“ број: 2/13 и 3/14) 

Скупштина града Добојa на сједници одржаној 

дана  02.  јуна  2016. године донијела је  

ОДЛУКУ 

о приступању процесу израде средњорочног 

Плана капиталних инвестиција Града 

Добоја 

Члан 1. 

Приступа се процесу израде средњорочног Плана 

капиталних инвестиција Града Добоја за период 

од 2016. до 2020. године (у даљем тексту ПКИ) . 

Члан 2. 

Градоначелник ће именовати Координациони тим 

за израду средњорочног ПКИ, а који би требао да 

буде састављен од представника градске 

управе,Скупштине града, представника 

привредног савјета и пословне заједнице, 

представника градских јавних предузећа и 

установа, представника из области образовања, 

науке, културе, спорта, здравства, туризма, 

представника мјесних заједница, младих као и 

других потенцијалних тијела за којима се укаже 

потреба у циљу што квалитетније припреме овог 

документа. 
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Члан 3. 

Градоначелник се обавезује да разради и 

предложи Скупштини нацрт Плана капиталних 

инвестиција за 2016.до 2020. године, заједно са 

одговарајућим предлогом одлуке Скупштине. 

Члан 4. 

Градоначелник ће именовати Координациони тим 

из члана 2. ове одлуке у року од 15 дана од дана 

објављивања ове одлуке у Службеном гласнику 

Града. 

Члан 5. 

Капиталне инвестиције, у смислу ове одлуке, су 

инвестиције вриједности од 100.000 КМ и више. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добојa“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-185/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 

 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

33. Статута града Добоја („Службени гласник 

града Добоја“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146. 

Пословника Скупштине града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“, бр. 2/13 и 3/14), 

Скупштина града Добоја на сједници одржаноj 

дана 02. јуна 2016. године, доноси  

О Д Л У К У 

о изради идејног рјешења за изградњу 

спомен обиљежја погинулим борцима 

Војске Републике Српске 

 

Члан 1 

             Град Добој ће расписати Јавни позив за 

израду идејног рјешења за изградњу спомен 

обиљежја погинулим борцима Војске Републике 

Српске у Добоју. 

Члан 2. 

       Јавни позив за израду идејног рјешења за 

изградњу спомен обиљежја погинулим борцима 

Војске Републике Српске у Добоју  и рок за 

достављање приједлога по овом основу ће трајати 

три мјесеца од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 3. 

            Сва пристигла идејна рјешења ће бити 

оцјењивана од стране стручне Комисије коју ће 

именовати Градоначелник Града Добоја.   

Члан 4. 

Обавезује се Град Добој да на име награде за 

идејно рјешење које од стране Комисије буде 

оцјењено као најбоље издвоји новчана средства у 

износу од 5.000 КМ. 

Члан 5. 

            Овa oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоjа“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-196/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

_____________________________ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

30. Закона о концесијама ( "Службени гласник 

Републике Српске", број: 25/02), члана 33. Статута 

града Добоја („Службени гласник града Добоја“, 

број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја („Службени гласник 

града Добоја“, бр. 2/13 и 3/14), Скупштина града 

Добоја на сједници одржаноj дана 02. јуна  2016. 

године, доноси  

О Д Л У К У 

о реализацији пројекта заштите града 

Добоја од поплава 

Члан 1. 

             Град Добој овим путем тражи од Владе 

Републике Српске да раскине Уговор о концесији 

за изградњу мини хидроелектране на ријеци Босни 

закључен 28.08.2007. са норвешком компанијом  

„Technor Hydro 2 AS“ односно „Technorenergy 

ASА“, а који важи до 28.08.2037. године. 

Члан 2. 

 Раскид горе наведеног уговора неопходан је из 

разлога да би се могло приступити 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. 

Члан 3. 

            Уколико се не поступи као што је наведено 

у члану 1. ове Одлуке, 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 уређену корита ријеке 

Босне, чиме би Град Добој био заштићен од 

поплава. 

Члан 4. 

            Овa Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоjа“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-158/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана члана 30. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута града 

Добоја („Службени гласник града Добоја“, број 

9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја на 

сједници одржаној  дана  02. јуна 2016. године,  д 

о н о с и 

О Д Л У К У  

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 Добој“, број 

4/02, 7/11, 10/11, 6/12, 8/13, 10/13 и 1/16) у даљем 

тексту: План) у дијелу  I ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ПОСТАЉАЊЕ КИОСКА  локација број 15 – 

брише се. 

На локацији 23 умјесто текста „планирано 6 

киоска“  мијења се текст и гласи:  „планирана 2 

киоска“. 

Умјесто текста „УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА“ 

мијења се текст и гласи: „РАСКРСНИЦА УЛИЦА 

КРАЉА АЛЕКСАНДРА И НЕМАЊИНА“. 

Иза текста „улица Цељска, локација број 

30“,додаје се нови текст и гласи: „РАСКРСНИЦА 

УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА И ЈУГ БОГДАНА 

(преко пута маркета „Ђурић“ 
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ЛОКАЦИЈА БРОЈ 31 планиран 1 киоск, тип 1, 

Намјена: продаја воћа и поврћа. 

Члан 2. 

 У осталом дијелу  План кориштења јавних 

површина на подручју града Добоја остаје 

непромијењен. 

Члан 3. 

 Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  

од  дана   објављивања  у  „Службеном  гласнику  

града Добоја“ . 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-187/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 

 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 348. Закона о стварним 

правима („Службени гласник РС“ број: 124/08, 

58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“ број: 20/12), члана 33. Статута града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“ број: 9/12) и 

Процјене тржишне вриједности некретнина 

вјештака грађевинско-архитектонске струке 

Сејада Мехмедагића из Добоја број: ГД/1/16 од 

20.05.2016. године Скупштина града Добоја, на 

сједници одржаној дана 02. јуна 2016.  године 

донијела је 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном 

погодбом ради обликовања грађевинске 

честице у КО Добој 

Члан 1. 

Продаје се ДОО „ПРОДА-МОНТ“ Добој 

неизграђено градско грађевинско земљиште 

непосредном погодбом ради обликовања 

грађевинске честице, и то некретнине означене 

као к.ч. број: 6765/2 Блок центар градилиште 

површине 124 м2, уписана у ПЛ број 737 КО 

Добој (новог премјера), а што по старом премјеру 

одговара к.ч. број: 638/3 Двориште двориште 

површине 124 м2, уписана у ЗК улошку број 4034 

КО СП Добој и к.ч. број: 6766/1Блок центар 

градилиште површине 643 м2 уписана у ПЛ број 

737 КО Добој (новог премјера), а што по старом 

премјеру одговара к.ч. број: 638/4 Блок центар 

градилиште површине 538 м2 и к.ч. број: 638/5 

Блок центар градилиште површине 105 м2, укупне 

површине 643 м, уписане у ЗК улошку број 236 

КО СП Добој, све укупне површине 767 м2. 

Члан 2. 

Продајна цијена земљишта из члана 1. ове одлуке 

износи 84.370,00 КМ за укупну површину од 767 

м2 по процјени тржишне вриједности вјештака 

грађевинско-архитектонске струке Сејада 

Мехмедагића из Добоја. 

Члан 3. 

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја да на 

основу ове Одлуке може закључити купопродајни 

уговор са подносиоцем захтјева за непосредну 

куповину непокретности. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања а биће објављена у „Службеном 

гласнику града Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-200/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 348. Закона о стварним 

правима („Службени гласник РС“ број: 124/08, 

58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“ број: 20/12), члана 33. Статута града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“ број: 9/12) и 

Процјене тржишне вриједности некретнина 

вјештака грађевинско-архитектонске струке 

Сејада Мехмедагића из Добоја број: ГД/2/16 од 

24.05.2016. године Скупштина града Добоја, на 

сједници одржаној дана 02. јуна 2016. године 

доноси  

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном 

погодбом ради обликовања грађевинске 

честице у КО Добој 

Члан 1. 

Продаје се АД „ВОДОВОД“ Добој неизграђено 

градско грађевинско земљиште непосредном 

погодбом ради обликовања грађевинске честице, и 

то некретнине означене као к.ч. број: 8269/4 Пут 

десетци улица површине 177 м2, уписана у ПЛ 

број 724 КО Добој (новог премјера), а што по 

старом премјеру одговара к.ч. број: 509/98 Пут 

Десетци улица површине 177 м2, уписана у ЗК 

улошку број 395 КО СП Добој. 

Члан 2. 

Продајна цјена земљишта из члана 1. ове одлуке 

износи 3.584,25 КМ за укупну површину од 177 

м2 по процјени тржишне вриједности вјештака 

грађевинско-архитектонске струке Сејада 

Мехмедагића из Добоја. 

Члан 3. 

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја да на 

основу ове Одлуке може закључити купопродајни 

уговор са подносиоцем захтјева за непосредну 

куповину непокретности. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-197/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

 На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 18/06 и 98/13), члана 

348. став 6. Закона о стварним правима РС 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

124/08,  3/09, 58/09, 95/11 и 60/15),  члана 33. 

Статута града Добојa („Службени гласник града 

Добоја“ број: 9/12, 3/14 и 12/14 ) Скупштина града 

Добоја је на сједници одржаној дана 02.  јуна 2016. 

године, донијела је  

О Д Л У К У 

о додјели градског грађевинског земљишта 

Окружном тужилаштву у Добоју 

Члан 1. 

Додјељује се градско грађевинско земљиште 

Окружном тужилаштву у Добоју и то парцела 

означена као к.ч. број: 5684/15 „Кућиште град“-

двориште, површине 36,00 м2, уписана у ПЛ број 

729/206 КО Добој (новог премјера), а што по 

старом премјеру одговара к.ч. број: 632/15 

„Кућиште град“ –двориште, површине 36,00 м2, 

уписано у З.К. извадак број 2770 КО СП Добој. 

Члан 2. 

Додјељено градско грађевинско земљиште 

преноси се на  Републику Српску односно 

Окружно тужилаштво Добој без накнаде. 
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Члан 3. 

Ова одлука ће се примјенити након добијања 

писмене сагласности од стране Правобранилашва 

Републике Српске – сједиште Замјеника 

Републичког Правобраниоца у Добоју. 

Члан 4. 

 Овлашћује се  Градоначелник града Добој 

да у складу са одредбама ове Одлуке  потпише 

Уговор којим ће се извршити пренос некретнина 

на Републику Српску односно Окружно 

тужилаштво Добој. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања а биће објављена у „Службеном 

гласнику града Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-184/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 18/06 и 98/13), члана 

348. став 6. Закона о стварним правима РС 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

124/08,  3/09, 58/09, 95/11 и 60/15),  члана 33. 

Статута града Добоја („Службени гласник града 

Добоја“ број: 9/12, 3/14 и 12/14 ) Скупштина града 

Добоја је на сједници одржаној дана 02. јуна 2016. 

године  донијела је  

О Д Л У К У 

о додјели градског грађевинског земљишта  

Члан 1. 

Додјељује се градско грађевинско земљиште 

Министарству унутрашњих послова Републике 

Српске, Центру јавне безбједности Добој означено 

као к.ч. број: 4882/1 Саобраћајна милиција, кућа и 

зграде површине 683 м2 и двориште површине 

513 м2, укупне површине 1196 м2, уписано у ПЛ 

број 728 КО Добој (новог премјера) а што по 

старом премјеру одговара к.ч.број 833/2 

Саобраћајна милиција, кућа и зграде површине 

683 м2 и двориште површине 513 м2, укупне 

површине 1196 м2 уписана у ЗК улошку број 328 

КО СП Добој. 

Члан 2. 

Додјељене некретнине преносе се на  Републику 

Српску, Министарству унутрашњих послова 

Републике Српске, ЦЈБ Добој  без накнаде. 

Члан 3. 

Ова одлука ће се примјенити након добијања 

писмене сагласности од стране Правобранилашва 

Републике Српске – сједиште Замјеника 

Републичког Правобраниоца у Добоју. 

Члан 4. 

Овлашћује се  Градоначелник града Добој да у 

складу са одредбама ове Одлуке  потпише Уговор 

којим ће се извршити пренос некретнина на 

Републику Српску, Министарству унутрашњих 

послова Републике Српске, ЦЈБ Добој. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања а биће објављена у „Службеном 

гласнику града Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-201/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 14. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

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

члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута града 

Добоја („Службени гласник града Добоја“, број: 

9/12, 3/14, 12/14), Скупштина града Добоја, на 

сједници одржаној дана 02. јуна  2016. године, 

донијела је  

ОДЛУКУ 

о распоређивању буџетског суфицита 

оствареног по обрачуну Буџета Града Добој 

за 2015. годину 

Члан 1. 

Одобрава се распоређивање оствареног буџетског 

суфицита у 2015. години, у износу од 486.061 КМ, 

у корист оствареног буџетског дефицита по 

коначном обрачуну буџета за 2012. годину. 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије Града Добој.  

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-192/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

 

 

На основу члана 14. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

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

члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 33. Статута 

града Добоја („Службени гласник града Добоја“, 

број: 9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја, 

на сједници одржаној дана  02. јуна  2016. године, 

донијела је 

ОДЛУКУ 

о покрићу буџетског дефицита исказаног 

по обрачуну Буџета Града Добој за 2012. 

годину 

Члан 1. 

Одобрава се покриће буџетског дефицита 

исказаног по обрачуну Буџета Града Добој за 

2012. годину у износу од 1.319.390 КМ. 

Члан 2. 

Покриће исказаног буџетског дефицита у износу 

од 1.319.390 КМ ће бити извршено на сљедећи 

начин: 

• Смањењем текуће буџетске потрошње и 

смањењем издатака за нефинансијску имовину у 

износу од 100.000,00 КМ у 2016. години, 

• Смањењем текуће буџетске потрошње и 

смањењем издатака за нефинансијску имовину у 

износу од 800.000,00 КМ у 2017. години, 

• Смањењем текуће буџетске потрошње и 

смањењем издатака за нефинансијску имовину у 

износу од 419.390 КМ у 2018. години 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеног гласнику Града 

Добоја“. 
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Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука број: 01-013-413/15 од 01.12.2015. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-194/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 33. Статута града Добој („Службени гласник 

града Добој“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146. 

Пословника Скупштине града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“, бр. 2/13,  3/14) и члана 9. 

став 1. тачка б) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ , бр. 

106/09 и 44/15) Скупштина града Добоја на 

сједници одржаноj дана  02. јуна 2016. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о распореду – мрежи амбуланти породичне 

медицине на подручју Града Добоја 

Члан 1. 

             Овом Одлуком успоставља се распоред – 

мрежа амбуланти породичне медицине на 

подручју града Добоја, како слиједи:  

1.Амбуланте породичне медицине у Добоју у 

простору ЈЗУ „Дом здравља“ Добој. За градско и 

приградско подручје на 1 800 корисника оснива се 

један тим породичне медицине. 

2. Амбуланта породичне медицине Осјечани за 

два тима породичне медицине за насељена мјеста 

Осјечани, Осјечани Горњи, Осјечанске Чивчије и 

дио Бушлетића; 

  

3. Амбуланта породичне медицине Кожухе за 

један тим породичне медицине за насељено мјесто 

Кожухе; 

4. Амбуланта породичне медицине Палежница 

Горња за један тим породичне медицине за 

насељена мјеста Палежница Горња, Палежница 

Доња, Зелиња Горња и Скиповац; 

5. Амбуланта породичне медицине Сјенина Ријека 

за један тим породичне медицине за насељена 

мјеста Сјенина Ријека, Сјенина и Порјечје; 

6. Амбуланта породичне медицине Грапска за 

један тим породичне медицине за насељено мјесто 

Грапска; 

7. Амбуланта породичне медицине Костајница за 

један тим породичне медицине за насељена мјеста 

Костајница и Прањковци; 

8. Амбуланта породичне медицине Подновље за 

један тим породичне медицине за насељена мјеста 

Подновље, Глоговица и Божинци; 

 9. Амбуланта породичне медицине Мајевац за 

један тим породичне медицине за насељена мјеста 

Мајевац, Трњани и Ритешић; 

10. Амбуланта породичне медицине Которско за 

један тим породичне медицине за насељено мјесто 

Которско 

11. Амбуланта породичне медицине Јоховац за 

један тим породичне медицине за насељена мјеста 

Јоховац и Фоча; 

12. Амбуланта породичне медицине Зарјеча за 

један тим породичне медицине за насељена мјеста 

Зарјеча, Мали Прњавор, Опсине и Торине; 

13. Амбуланта породичне медицине Велика 

Буковица за један тим породичне   медицине за 

насељена мјеста Велика Буковица, Мала 

Буковица, Буковачке Чивчије и Плочник; 

14. Амбуланта породичне медицине Грабовица – 

Станови за један тим породичне медицине за 

насељена мјеста Станови, Грабовица и дио Велике 

Буковице; 
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15. Амбуланта породичне медицине Љескове Воде 

за један тим породичне медицине за насељена 

мјеста Љескове Воде, Тисовац и дио Грабовице; 

16. Амбуланта породичне медицине Макљеновац 

за један тим породичне медицине за насељена 

мјеста Макљеновац, Вила и Присаде; 

17. Амбуланта породичне медицине Пакленица 

Доња за један тим породичне медицине за 

насељена мјеста Пакленица Доња, Пакленица 

Горња, Трбук, Осојница и Рјечица; 

18. Амбуланта породичне медицине Шеварлије за 

један тим породичне медицине   за насељено 

мјесто Шеварлије; 

19. Амбуланта породичне медицине Бољанић за 

један тим породичне медицине за насељено мјесто 

Бољанић; 

20. Амбуланта породичне медицине Суво Поље за 

један тим породичне медицине за насељена мјеста 

Суво Поље, Текућица и Јошава. 

Члан 2. 

            Овa Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоjа“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-188/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
На основу члана 33. и члана 69. Статута 

Града  Добој («Службени гласник  Града  Добој», 

број 9/12, 3/14 и 12/14), те члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града  Добоја», број 2/13 и 3/14 )  Скупштина 

града  на сједници одржаној дана  02. јуна  2016  

године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Нацрт Одлуке о начину подршке 

запошљавања у привреди суштински и формално 

технички је прихватљив за даљу скупштинску 

процедуру. 

2. Задужује се Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности  да у складу са Одлуком о 

јавним расправама у општини Добој („Сл. гласник 

општине Добој“, број: 1/06.) организује и проведе 

јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 

изнесене на јавној расправи и припреми приједлог 

Одлуке о начину подршке запошљавања у 

привреди. 

              3.   Овај закључак биће објављен у 

„Службеном гласнику Града  Добоја“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-177/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 33. и члана 69. Статута 

Града  Добој («Службени гласник  Града  Добој», 

број 9/12, 3/14 и 12/14), те члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града  Добоја», број 2/13 и 3/14 )  Скупштина 

града  на сједници одржаној дана  02. јуна  2016  

године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

 

Нацрт Одлуке о суфинансирању камата на 

кредитно задужење       привредних друштава и 

предузетника у сврху нових инвестиција 

суштински и формално технички је прихватљив за 

даљу скупштинску процедуру. 

2. Задужује се Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности  да у складу са Одлуком о јавним 

расправама у општини Добој („Сл. гласник 

општине Добој“, број: 1/06.) организује и проведе 

јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 

изнесене на јавној расправи и припреми приједлог 

Одлуке о суфинансирању камата на кредитно 

задужење привредних друштава и предузетника у 

сврху нових инвестиција. 
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              3.   Овај закључак биће објављен у 

„Службеном гласнику Града  Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-178/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
На основу члана 33. и члана 69. Статута 

Града  Добој («Службени гласник  Града  Добој», 

број 9/12, 3/14 и 12/14), те члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града  Добоја», број 2/13 и 3/14 )  Скупштина 

града  на сједници одржаној дана  02. јуна  2016  

године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Нацрт Одлуке о начину додјеле буџетских 

средстава привредним друштвима и самосталним 

предузетницима суштински и формално технички 

је прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

2.  Задужује се Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности  да у складу са Одлуком о јавним 

расправама у општини Добој („Сл. гласник 

општине Добој“, број: 1/06.) организује и проведе 

јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 

изнесене на јавној расправи и припреми приједлог 

Одлуке о начину додјеле буџетских средстава 

привредним друштвима и самосталним 

предузетницима 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-179/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

 

На основу члана 33. и члана 69. Статута 

Града  Добој («Службени гласник  Града  Добој», 

број 9/12, 3/14 и 12/14), те члана 146. Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града  Добоја», број 2/13 и 3/14 )  Скупштина 

града  на сједници одржаној дана  02. јуна  2016  

године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.  Нацрт Одлуке о кориштењу јавних површина 

суштински и формално технички је прихватљив за 

даљу скупштинску процедуру . 

2. Задужује се Одјељење за стамбено комуналне 

послове да у складу са Одлуком о јавним 

расправама у општини Добој („Сл. гласник 

општине Добој“, број: 1/06.) организује и проведе 

јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 

изнесене на јавној расправи и припреми приједлог 

Одлуке о кориштењу јавних површина. 

 3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-180/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

 

 

На основу члана 33. и   69. Статута Града 

Добој («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  02. јуна 

2016. 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 2016-2017. годину. 
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2. Саставни дио закључка чини План уписа 

ученика у први разред средњих школа на  

подручју  Града Добој за школску 2016-2017. 

годину. 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-144/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

 

На основу члана 33. и   69. Статута Града 

Добој («Службени гласник Града  Добој», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  02. јуна 

2016. године  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се План утрошка средстава са посебног 

рачуна за водопривредне   накнаде. 

2. Саставни дио закључка чини План утрошка 

средстава са посебног рачуна      за водопривредне   

накнаде. 

 3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-145/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 

 

На основу члана 188. Закона о водама 

(«Службени гласник Републике Српске» број 

50/06 ) и члана 33. Статута града Добоја  ( 

Службени гласник града Добоја, број: 9/12) 

Скупштина града Добоја на сједници одржаној 

дана 02. јуна 2016. године,               д о н о с и 

П Л А Н 

утрошка средстава са посебног рачуна за 

водопривредне накнаде 

                                                                

Овим планом утврђује се износ финансијских 

средстава и намјена коришћења средстава. 

Предвиђено је да се финансијска средства користе 

у сврху санације и одржавања водопривредних 

токова и капиталне изградње водних објеката. 

Чланом 188. Закона о водама утврђује се 

коришћење прихода за: 

1. изградњу привремених планова управљања 

водама, 

2. припрему планова управљања водама , 

3. спровођење праћења стања вода 

4. успостављање и рад Информационог система 

5. одржавање објеката у власништву Републике 

Српске, јединица локалне самоуправе или трећих 

лица, ако су од општег интереса, 

6. спровођење интервентних активности у сектору 

вода на просторима Републике, 

7. трошкове рада и функционисања агенција за 

воде, 

8. трошкове рада и функционисања јавних 

предузећа за воде, 

9.трошкова развоја, успостављању и вођењу 

информационог система, научног и стручног рада, 

10. подршци, формирању и развоју 

квалификованих институција или субјеката, 

битних за сектор вода, 

11. развоју сектора кроз финансирање изградње 

водних објеката и система, побољшање 
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техничких, материјалних, кадровских и других 

капацитета. 

Средства предвиђена за ове намјене су 

прикупљена на посебном рачуну за 

водопривредне накнаде града Добој. 

Новчана средства за водопривредну накнаду у 

износу од 153.036,22 КМ утрошиће се у следеће 

сврхе:  

- 6.318,00 КМ – израда пројектног задатка за 

израду генералног пројекта канализационог 

система оборинских и употребљених вода насеља 

и индустрије ширег урбаног подручја града Добој 

и главног пројекта Главног колектора оборинских 

вода подручја „Усора“; 

- 26.196.66 КМ – радови на уређењу 

грађевинског земљишта до парцеле означене као 

кч.5679/24 – водовод и канализација КО Добој; 

- 120.521,56 КМ – извођење радова на 

водоснабдјевању у МЗ Липац; 

 

У складу са Програмом одржавања, санације и 

реконструкције водоприврених објеката и 

водотокова у 2016.години Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности предвиђен је план по 

основу кога ће се средства са посебног рачуна за 

водопривреду пребацити на рачун Града Добој и 

којима ће се измирити обавезе према извођачима 

радова. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-145-1/16               ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

 

 

На основу члана 33. и   69. Статута Града 

Добој («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  02. јуна 

2016. године  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се План заштите и спасавања од поплава 

Града Добој. 

2. Саставни дио закључка чини План заштите и 

спасавања од поплава Града  Добој. 

  3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-146/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 86.  став 3. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12), и члана 33. став 1. тачка 10. Статута града 

Добоја („Службени гласник града Добоја“, број: 

9/12, 3/14 и 12/14), Скупштина града Добоја, на 

сједници одржаној 02. јуна 2016.године, д о н о с и 

 

П Л А Н 

 заштите и спасавања од поплава града 

Добоја 

 

I -  УВОД 

 

 

Градски План заштите и спасавања од поплава  

града Добој  израђује се у складу са члан 86. став 

3. Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама  („Службени гласник Републике 
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Српске“, број 121/12). Заштита и спасавање од 

поплава на територији града Добој организује се и 

спроводи према одредбама Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама и 

подзаконских аката, Плана заштите и спасавања 

града Добој од елементарне непогоде и друге 

несреће и овог Плана заштите и спасавања од 

поплава на територији града Добој.     

                                                                                        

Општи план заштите и спасавања од поплава 

Републике Српске доноси се у циљу заштите 

одређених подручја од поплава, водотокове на 

којима постоје изграђени објекти за заштиту од 

штетног дјеловања вода, односно за водотокове 

који су уређени, као и за мелиорациона подручја 

на којима су изграђени заштитни системи за 

одводњавање (каналска мрежа и црпне станице). 

Општи план доноси се за Републику Српску а 

израђује га Јавна установа Воде Српске која 

управља водама, јавним водним добром, као и 

хидротехничким објектима и системима, ријекама, 

потоцима, језерима на начин прописан Законом о 

водама и другим одговарајућим прописима. 

 

План заштите и спасавања од поплава на 

територији града Добој односи се на угроженост и 

плављење унутрашњим и вањским водама. Под 

унутрашњим водама се подразумевају подземне 

воде и плављење терена површинским водама, као 

последица наглог отапања снијега, јаких киша, као 

и потапање услед корелације наведених фактора. 

Под вањским водама се подразумјевају плавњење 

града Добој водама ријечног слива ријеке Саве 

ријека Босне, Спрече и Усоре као последица  

дуготрајних падавина на ширем простору слива 

ријеке Босне.  

 

Цјелокупан план за заштиту и спасавање од 

поплава, а посебно дио који се односи на процјену 

угрожености, урађен је на основу тренутно 

расположивих података, искуства из претходног 

периода и  процјене урађене на основу 

расположивих података.   

 

Градски План заштите и спасавања од поплава  

града Добој  је превасходно усклађен са 

Законом о водама Републике Српске и 

Законом о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама Републике Српске, поштујући 

надлежност јединице локалне самоуправе. 

Овај план утемељен је и на Плану одбране од 

поплава у Републици Српској.  

 

 

 

 

II - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

 

Анализа хазарда 

 

Поплава је плављење ужег или ширег комплекса 

земљишта, објеката, и инфра структуре, 

излијевањем воде из ријечног корита и језера. 

Настаје од великих дуготрајних киша, наглог 

отапања снијега, јаких земљотреса и вјетрова и 

других природних несрећа. Поплаве се смањују  

или спречавају изградњом насипа, брана, канала 

или великих акумулација базена који прихватају 

највећи дио плавне воде. Поплаве могу бити 

природне и поплаве изазване људским фактором. 

 

Водотоци, језера и акумулације који могу бити 

узрок поплава на територији града Добој 

 

 СЛИВ  РИЈЕКЕ “БОСНЕ“ 

 

Ријеке које теку територијом града Добој, а 

припадају „Савском“ сливу су: Босна, Усора и 

Спреча. 

 

Ријека Босна извире у подножју планине Игман на 

500 м надморске висине.   

Површина слива износи око 10.500 km
2 

од чега у 

Републици Српској 2.865 km
2 
. 

У горњем току ријека Босна протиче кроз 

Сарајевско, Височко,Какањско и Зеничко поље. У 

средњем току рјека Босна  протиче кроз клисуре 

усјечене у чврсте стијене, а у доњем току, од 

Добоја до ушћа протиче нестабилним коритом 

кроз алувијалне равнице гдје прави рукавце и аде 

и улијева се у ријеку Саву. 

 

Хидролошке карактеристике ријека Босне, 

Усоре и Спрече 

 

Ријека Босна је дуга 275 км, ширина се креће од 35 

до 150 м, дубина од 1 до 7 м. Средњи просјек 

протока износи 100 м
3
 у секуди. 

 

Ријека Усора је лијева притока ријеке Босне у коју 

се улијева јужно од Добоја. Извире у општини 

Теслић спајањем Мале  и Велике Усоре. Дужина 

ријеке Усоре је 82 км. 

Ријека Усора  је највећим дијелом бујичастог 

карактера просјечне ширине 10 м, док дубина 

варира, а  најдубљи вирови су око 4 м. 

 

Ријека Спреча је десна притока ријеке Босне. 

Извире испод Снагова. Укупна дужина тока је 127 

km. У ријеку Босну се улијева у Добоју. Укупна 
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површина слива је 1947 км
2  

надморска висина 

изворишта  је 261 м, а на  ушћу 237 м. Ријека 

Спреча се протеже од акумулације језера Модрац 

па до ушћа у ријеку Босну у дужини од 65 км. 

Низводно од акумулације ријека Спреча улази у 

Спречанско Поље. Ток ријеке Спрече је 

нестабилан и склон промјенама због ниских обала, 

те малог профила корита због чега често долази до 

излијевања воде из корита.  

 

 

Ријечни токови I. категорије на подручју града 

Добој 

 

Назив 

ријеке 

Дужина 

у  

километ

рима 

Плавна 

површи

на у 

хектри

ма 

Назив угрожених  мјесних 

заједница 

 

 

 

 

1. 

Босна 

 

 

 

 

42,5 

 

 

 

 

11.000 

Десна страна ријеке Босне: 
Ријечица, Пакленица Доња, 

Трбук- Осојница, Јабучић 

Поље, Шеварлије, Придјел 

Горњи, Придјел Доњи, Добој 

Нови, Пољице, Костајница, 

Бушлетић, Осјечани и Кожухе. 

Лијева страна ријеке Босне: 

Усора, Центар I, Центар 

II,Доњи Град,Баре, Буковица 

Мала, Буковица 

Велика,Чивчије 

Буковичке,Кладари,Трњачани,Ј

оховац, Буковац, Которско, 

Ритешић, Мајевац, Трњани и 

Подновље. 

2. 

Спреча 
15,5 400 

Бољанић,Текућица, Суво Поље, 

Липац,   Добој Нови и 

Свјетлича. 

3. 

Усора 
2,0 30 Макљеновац 

 

Табела број 1- Преглед плављених површина и МЗ 

у зони ријека Босне, Спрече и Усоре 

 

У периоду од марта  до августа мјесеца 2014. 

године, подручје БиХ било је изложено серији 

циклона који су условили сталну кишу, а у 

појединим данима и енормне падавине. Обилне 

падавине су  нарочито биле изражене  од 14 до 18 

маја  на претходно засићену земљу (Тузла 250 

л/м
2
, Сарајево и Зеница 140 л/м

2
, Добој 150 л/м

2
, 

Бијељина 180 л/м
2
), a које су условиле нагли 

пораст водостаја ријека. 

 

Као други значајан фактор који је проузроковао да 

се хидролошка ситуација изузетно погорша на 

брани Модрац и ријеци Спречи је нагли доток 

воде у језеро. То доказује  нагло повећање дотока 

воде.  Доток воде у језеро износио је дана 15.05. у 

15 сати  1.600 м
3
 у секунди, а да је истицање воде 

из језера 16.05. било 1.137 м
3
 у секунди у 13. Сати, 

што је последица истовременог  дјеловања два 

фактора: обилне падавине и истицања огромних 

количина воде из језера Модрац изазвало је 

катастрофалну хидролошку ситуацију на 

хидролошким системима ријекa Босне, Спрече и 

Усоре, а што је даље имало за посљедицу 

катастрофалну поплаву у граду Добој. 

 

На хидролошкој станици на ријеци Босни код 

прецрпне станице у граду Добој 15.05.2014. 

године  измјерен је највећи  водостај од када се 

врши мјерење и износио је 730 цм . Поређења 

ради, 13.05. 1965. године водостај је измјерен од 

578 цм. 

 

 

Критичне тачке угрожености градског  

подручја 

 

Град Добој је угрожен од поплава на четири 

критичне тачке -локације и то:  

 

Прва критична тачка – локација 

 

При великом водостају ријеке Босне на коти од 

+4,80 м, мјереној на водомјерној летви, вода  

пролази испод моста на магистралном путу М-17, 

ствара успор току потока Лијешањ и заједно са 

водом ријеке Босне и потока Лијешањ може  

изазивати плављење великог дијела МЗ Усоре и 

цијело градско подручје до Прецрпне станице у 

Лукама. Међутим, регулацијом и чишћењем 

потока Лијешањ у дужини од 700 м знатно су 

смањене могућности плављења овог подручја. 

 

Друга критична тачка - локација 

 

Код водостаја ријеке Босне на коти +6,00 м, када 

је доток воде ријеке Босне већи него што може 

протећи њеним коритом, тада долази до 

прелијевања  одбрамбеног насипа. Водени талас  

прелијева одбрамбени насип који је уједно и 

магистрални пут М-17 чија је дужина 4.150 m од 

Прецрпне станице до ушћа ријеке Усоре у ријеку 

Босну. У дужини од 3.200 m долази до 

прелијевања одбрамбеног насипа на релацији од 

пута који се спаја са магистралним путем М-17,  а 

који води за МЗ Макљеновац до трафо станице 

Електро Добој, затим од пута за скретање 

базенима Џунгла са магистралног пута М-17 до 

Прецрпне станице на излазу из града према МЗ 

Баре. Тада се вода брзо шири са великом разорном 

моћи плавећи насељено подручје МЗ Усора,  
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Центар и Доњи град, при чему су угрожени 

људски животи и материјална добра у зони 

плавног таласа. 

 

Од поплава у мају 2014. године град је у 2015. 

години урадио заштиту од прелијевања великих 

вода ријеке Босне преко одбрамбеног насипа, пута 

М-17 на дужини од 2.400 m на релацији од  пута 

који се спаја са магистралним путем М-17, а који 

води за МЗ Макљеновац до трафо станице 

Електро Добој од мобилних бетонских елемената 

за одбрану од поплава (New Jersy елементи), чиме 

су знатно смањене могућности плављења МЗ 

Усора и градског простора, али још увијек не и 

отклоњене. 

 

Трећа критична тачка-локација 

 

Опасност од поплава представља и могући квар на 

Прецрпној станици градске канализације због 

интензивних падавина-кише, углавном у облику 

пљускова.  Воде које се сливају са околних 

узвишења на градско подручје изазивају 

плављење доњих етажа свих врста објеката, као и 

180 хектара земљишта.Треба напоменути да нема 

допунског извора снабдијевања електричном 

енергијом на Прецрпној станици што представља 

додатну опасност за поплаву. 

 

Четврта критична тачка-локација 

 

Код водостаја ријеке Босне +5,30 м и више, били 

би поплављени  објекти дуж канала званог 

„Шећеране“ на Усори, црпилиште градског 

водовода „Луке“ и црпилиште водовода „Босанка“ 

ради повратних вода ријеке Босне и неизграђене 

црпне станице на воденом каналу површине око 

60 хектара. 

 

Исти водостај би имао поплавни учинак на 

објекату Градске топлане у Придјелу Доњем 

(приземни дио кота 0) и објекте у низинском 

дијелу Пољица уз ушће ријеке Спрече у Босну, 

десна обала.                                                                                                                                                           

 

Угроженост ванградског подручја 

 

Код водостаја ријеке Босне на +5,50 подручје 

града Добој,  угрожено је дуж ријеке Босне, 

Спрече и Усоре,  ради неизграђених објеката за 

одбрану од поплава, од високих вода ових ријека.  

 

На коти од +6,00 m водостаја ријеке Босне  била 

би поплављена подручја и то дуж ријеке Босне 

појас од магистралног пута на лијевој обали од 

регионалног пута   Маглај – Добој, Модрича, 

односно жељезничке пруге на десној обали ријеке 

Босне са обрадивим површинама, и 

инфраструктурним објектима у овом појасу, на 

подручју МЗ: Рјечица, Пакленица Доња, Трбук, 

Јабучић Поље, Шеварлије, Придјел Горњи, 

Придјел Доњи, Добој Нови, Пољице, Костајница, 

Грапска, Бушлетић, Осјечани,  Кожухе, Баре, 

Буковица Велика и Мала, Чивчије Буковачке, 

Кладари, Јоховац, Которско, Буковац, Врандук, 

Ритешић, Мајевац и Подновље укупне површине 

око 3.000 хектара. 

 

Дуж ријеке Спрече, посебно ради успора водама 

ријеке Босне, између магистралног пута за Тузлу 

са мањим одступањем на десној обали ријеке 

Босне и жељезничке пруге за Тузлу на лијевој 

обали, било би поплављено земљиште површине 

око 300 хектара са објектима на истом на подручју 

насеља: Пољице, Липац,  Суво Поље, Текућица и 

Бољанић. 

 

Ради неизграђених насипа и  неуређених 

постојећих водних објеката, подручја: 

Буковица Велика  ради лошег и недовољног 

профила пропуста на  магистралном путу    М-17 и 

изграђене бране за снабдјевање водом рибњака то 

подручје буде често плављено водом  ријеке 

Руданке те се вода излијева и наставља ток према 

МЗ Чивчије Буковичке. Подручје насеља Станови 

и Љескове Воде ради неодржавања корита ријеке 

Руданке те неодговарајућих профила пропуста на 

путним правцима овог подручја, посебно у 

подручју жељезничке станице Станови. На 

читавом правцу регионалног пута Добој Бања 

Лука, десна страна затрпани канал у дужини од 

300 до 400м и сужење профила протока на 

излазном жељезничком блоку (направљен пут за 

путничке аутомбиле). 

 

 

Брана Модрац 

 

Брана Модрац се налази на подручју општине 

Лукавац. Акумулацију језера Модрац формирају 

ријеке Спреча и Турија са притокама. Површина 

акумулације је 17,10 м
2
. Укупан капацитет 

акумулације је 77 милиона м
3
. Надморска кота 

прелива је 200м. Вода из акумулације истиче 

преко три отвора. У случају када је доток воде у 

акумулацију велики, а вода се не може избацити 

преко три отвора вода се диже до прелива и тако 

преко три слапишта (скакаонице) на брани 

излијева у ријеку Спречу.  
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У случају рушења бране језера Модрац водени 

талас стигао би на подручје града Добој, тачније 

насеље Суво Поље, за 230-240 минута, до клисуре 

у Станић Ријеци, за 260 минута (или 4 сата и 20 

минута), те до ушћа у ријеку Босну за 4 сата и 33 

минута. 

 

Брзина кретања чела воденог таласа је око 4,70 м у 

секунди. Дубина воде у ријеци Спречи у односу на 

максималан просјечан водостај је на граници 

града Добој  око 5 м, и плавило би око 300 м 

подручја ван корита у профилу Суво Поље, пред 

клисуром дубина воде би била 9,8 м, у клисури 

која иначе ствара успор току воденог вала дубина 

би била  око 8 м, потапала би асфалтни пут и 

жељезничку пругу за Тузлу и жељезнички тунел 

Добој-Тузла. Током поплаве маја 2014. године 

вода је текла читавим профилом тунела. 

 

Угроженост становништва и материјалних добара 

на правцу кретања поплавног таласа огледа се у 

следећем: 

- били би угрожени сви објекти и земљиште 

унутар подручја које покрива поплавни талас 

воде. Сам град  није угрожен од поплавног таласа 

ријеке Спрече због изграђеног одбрамбеног 

насипа на лијевој обали ријеке Босне који се 

протеже од ушћа ријеке Усоре до насеља Бара. 

Све од магистралног пута до насеља Пољице, 

Свјетлича, насеље Српских озренских бригада и 

Робна пијаца били би угрожени воденим таласом 

ријеке Босне  уз садејство ријеке Спрече. 

 

 

Бујичасти водотоци II. категорије на подручју 

града Добој 

 

Назив 

ријека - 

потока 

Дужина у 

километрим

а 

Плавна 

површин

а у  

хектрима 

Назив угроженог 

подручја – мјесне 

заједнице 

1. 

Придјелск

и  поток 

„Јендек“ 

4,0 30 
Придјел Горњи и 

Придјел Доњи 

2.  Грапски 

поток 
3,0 50 

Грапска Горња и 

Грапска Доња 

3.  

Лукавица 

ријека 

14,8 90 

Бушлетић,  

Сјенина Ријека и 

Сјенина 

4.  

Карталов 

поток 

7,0 140 
Осјечани и 

Кожухе 

5.  Поток 

„Бајковац“ 
5,0 100 

Осјечани и 

Кожухе 

Раковац 

6. Руданка 

 

3,0 

10,0 

20 

100 

Љескове Воде, 

Грабовица, 

Станови, 

Буковица Велика  

Буковиц Мала и 

Трњачани. 

7.  Поток 

Поповац 
5,0 50 

Буковица 

Велика, Чивчије 

Буковичке и 

Трњачани 

8. Фоча 8,0 60 

Прњавор 

Мали,Прњавор 

Велики, Фоча, 

Јоховац и 

Кладари 

9. 

Величанка 
8,0 10 

Комарица, Фоча, 

Ритешић, 

Буковац и 

Врандук. 

10. Љутез 

поток 
3,0 40 

Мајевац и 

Трњани 

11. 

Ловница 
5,0 40 

Мајевац и 

Ритешић 

14. 

Глоговица 
4,0 40 

Глоговица, 

Подновње и 

Божинци Доњи. 

12. 

Текућица 
3,0 60 Текућица 

13. 

Јошавачка 

ријека 

5,0 20 
Суво Поље и 

Липац. 

14. Зарјеча 2,5 15 
Зарјеча. Прњавор 

Мали и Кладари 

15. 

Палешки 

поток 

8,8 150 

Палежница 

Горња,Палежниц

а Доња и Сјенина 

Ријека 

16. Телица 

поток 
7,0 60 

Чивчије  

Осјечанске и 

Сјенина 

    

 

Табела број 2.  Преглед плављених површина и 

насеља у зони бујичних токова 

 

Сви стални и повремени  бујични водотоци  

завршавају у пољопривредним подручјима уз 

ријеку Босну. Све ове ријеке и потоци у свом 

горњем току и цијелом дужином бујичног су 

карактера, што значи да постоје велике разлике 

протока већих и мањих вода и редовне појаве 

бујичних таласа са знатном концетрацијом наноса 

које  угрожавају саобраћајнице и  насеља.  

 

На овом сливном подручју, најзначајнија бујична 

подручја су смјештена у приобалном појасу, од 

Шеварлија до Кожуха са десне стране ријеке 

Босне, и  од Добоја  до Подновља са лијеве стране 

ријеке Босне. 

 

Водостаји у појединим коритима ријека и њених 

притока, промјенњиве су вриједности и зависе од 

годишњих доба, односно количине падавина. У 

јесен и прољеће   највећи су максимални 
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водостаји, а крајем љета и почетком јесени мањи – 

минимални водостаји. 

 

Поплаве већег дијела територије града Добој 

углавном може проузроковати ријека Босна те 

дијелом ријеке  Спреча, Усора, и Лукавица Ријека. 

Директни узроци поплаве најчешће су обилне 

кишне падавине, нагло топљење снијега или 

комбинација једног и другог. На висину 

поплавног таласа, на првом мјесту утиче количина 

падавина посебно велика и брза концентрација  

дуготрајних падавина. Пљускови кише ако трају 

кратко имају локални карактер поплава,  док 

дуготрајне кише утичу на цијели слив ових ријека 

или велике њихове дијелове, засите земљиште 

водом и доводи до пораста водостаја у читавом 

ријечном сливу. 

 

Поплаве на подручју града Добој су углавном 

последица дуготрајних падавина на ширем 

простору слива ријеке Босне. Одбрана од поплава 

града Добој веома је отежана због велике зоне 

излијевања ријеке Босне преко магистралног пута 

у дужини око 4.150 метара од ушћа ријеке Усоре 

до Прецрпне станице. Поток Лијешањ је следећа 

критична тачка која додатно компликује одбрану 

од поплава.   

 

Поплављена подручја  ван урбаног градског 

подручја града Добој током поплава 2014. године: 

 

 

Ред. 

бр. 

НАЗИВ 

МЗ 

БРОЈ 

ПОРОДИЧНИХ 

КУЋА 

БРОЈ ЧЛАНОВА 

ДОМАЋИНСТАВА 

1. 
Јабучић 

Поље 
5 15 

2. Ритешић 16 48 

3. Шеварлије 43 172 

4. 
Трбук 

Осојница 
7 21 

5. Мајевац 33 100 

6. 
Придјел 

Доњи 
14 42 

7. 
Чивчије 

Буковичке 
38 152 

8. 
Придјел 

Горњи 
196 784 

9. Баре 148 450 

10. Суво Поље 31 120 

11. Трњани 39 117 

12. Кожухе 19 57 

13. Усора 608 1824 

14. 
Буковица 

Велика 
33 95 

15. 
Доња 

Пакленица 
100 300 

16. Кладари 18 54 

17. Речица 28 74 

18. 
Буковац - 

Шешлије 
32 96 

19. Пољице 87 336 

20. Текућица 18 54 

21. Липац 22 66 

22. Трњачани 5 16 

23. Подновље 16 43 

24. 
Придјел 

Доњи 
14 42 

25. Бољанић 8 24 

26. Бушлетић 6 6 

27. 
Добој 

Нови 
89 356 

28. Костајница 37 105 

29. Осјечани 6 30 

30. Поткамен 28 112 

 УКУПНО: 1.744 5.935 

 

Подаци из маја 2014. године Градске комисије за 

процјену штете 

 

Дуж ријеке Спрече, посебно ради успора воде  

ријеке Босне, између магистралног пута за Тузлу 

са мањим одступањем на десној обали  

жељезничке пруге за Тузлу тада би на лијевој 

обали, биле  поплављене земљишне површине око 

300 хектара са објектима  на подручју насеља: 

Пољице, Липац, Суво Поље, Текућица и Бољанић. 

 

Дакле, према подацима Градске комисије за 

процјену штете из маја 2014. године, од укупног 

броја власника стамбених јединица на подручју 

града Добој (3.024), укупан број поплављених 

стамбених објеката (породичних кућа) на подручју 

града Добој био је 2.850. Укупна штета на  

грађевинском дијелу свих поплављених стамбених 

јединица 25.061.269,63 КМ, укупна штета на 

намјештају, апаратима и опреми у свим 

поплављеним стамбеним јединицама износи 

20.784.446,60 КМ, тако да укупна штета на 

грађевинским објектима и имовини у својини 

грађана износи 45.845.716,23 КМ. 

 

Укупна штета нанесена правним  лицима на 

грађевинским објектима, опреми, осталим 

средствима и добрима и идиректна штета износи 

123.059.227,62 КМ . 

Укупна штета  на путној инфраструктури на 

подручју града Добој износи 3.784.030,00 КМ. 

Огромна је штета начињена и пољопривредном 

земљишту, која још увијек није ни сумирана. 

 

Предузете су све потребне и односним законима 

предвиђене мјере из надлежности јединице 

локалне самоуправе на отклањању посљедица 

поплава и спречавању будућих. Надлежном 

министарству и припадајућим републичким 
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организацијама у неколико наврата упућивани су 

захтјеви за обезбјеђење и градњу водних објеката 

одбрамбеног типа који потпадају под надлежност 

истих. 

 

III - ОПЕРАТИВНО ПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА 

ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД  

ПОПЛАВА 

 

Критеријуми за проглашење одбране од 

поплава 

 

У складу са Законoм о водама обавезне мјере 

одбране од поплава проводе се кроз редовну и 

ванредну одбрану од поплава. 

 

Овим Планом утврђује се и припремно стање, које 

претходи проглашењу мјера редовне одбране од 

поплава, те ванредно стање које се проглашава 

при изразито високим водостајима за вријеме 

провођења мјера ванредне одбране од поплаве. 

Одбрана од поплава на дионицама овога плана 

које су директно везане на локалне воде (притоке) 

или на којима су успостављена стална 

водомјерења проводи се кроз све степене одбране 

од поплава као и кроз све претходно наведене 

мјере.  Одбрана од поплава на дионицама на 

којима не постоје дуготрајна мјерења проводи се 

само провођењем мјера унутар припремног и 

ванредног стања. 

 

Припремно стање претходи проглашењу мјера 

редовне одбране од поплава, а у правилу се уводи 

на основу прикупљених краткорочних и 

дугорочних метеоролошких прогноза, те 

обавјештења од надлежних републичких 

организација. 

 

Почетак и престанак припремног стања одређује 

руководилац одбране од поплава по дионицама.  

 

Руководилац одбране од поплава дионица обавља 

преглед и контролу стања водотокова и заштитних 

водних грађевина у ситуацији када Граду пријети 

или постоји процјена за опасност од поплава, све у 

складу са Законом о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама, а у осталим ситуацијама 

према одредбама Закона о водама РС. У ситуацији 

припремног стања које претходи проглашењу 

мјера редовне одбране од поплаве, наведено лице 

наређује Одјељењу за цивилну заштиту обавезу 

сталног надзора и провођење прописаних радњи 

за то стање.  

 

Приликом увођења припремног стања 

руководилац одбране од поплава  успоставља везу  

са надлежним органима и тијелима 

Градскеуправе. 

 

Руководилац одбране од поплава  успоставља 

сталну везу са Штабом за ванредне ситуације 

града Добој. 

 

Руководилац одбране од поплава у ситуацији када 

надлежне републичке организације не предузму 

потребне мјере на водним објектима за које имају 

надлежност управљања,  предлаже  извођење 

интервентних радова на заштитним водним 

грађевинама и водотоцима у изградњи и 

предузимању хитних радова. 

 

Ванредно стање на заштитним водним 

грађевинама предлаже руководилац одбране од 

поплава по дионицама, када водостаји или 

протоци достигну 6,00 м висину, односно при 

нижим водостајима и протоцима, ако непосредно 

пријети пробој, рушење или прелијевање 

заштитних грађевина или је до пробоја, рушења 

или прелијевања већ дошло. 

 

Ванредно стање на брањеном подручју угроженом 

поплавом проглашава Градоначелник, на 

приједлог руководиоца одбране од поплава, и/или 

на приједлог Одјељења за цивилне заштите ако 

непосредно пријети пробој, рушење или 

прелијевање заштитних водних грађевина, 

односно, ако је дошло до поплава ширих размјера 

на подручју. 

 

Руководилац одбране од поплава: 

  

- одобрава и наређује лицима задуженим за 

провођење активне одбране од поплава  

извођење хитних (интервентних) радова на 

водотоцима на поплавном подручју за које 

су ангажовани;  

- надзире благовремену припрему аката и 

одлука, те планова осталих учесника у 

складу са одредбама овог плана;  

- обезбјеђује услове за извршавање задатака 

осталих учесника одбране од поплава 

утврђених овим планом;  

- усклађује активности када се одбрана од 

поплава проводи истовремено на више 

поплавних подручја;  

- доноси одлуке о укључивању људи и 

средстава  са једног на друго поплавно 

подручје (ако је то потребно);  
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- при опасности од поплава великих 

размјера, тражи укључивање у  одбрану од 

поплава јединице цивилне заштите и 

њихових материјалних средстава;  

- директно сарађује са Градоначелником 

града Добој, ЈП Воде Српске  и Агенцијом 

за водно подручје слива ријеке Саве. 

 

Руководилац одбране од поплава води дневник 

активности, и директно је одговоран Команданту 

Штаба за ванредне ситуације – Градоначелнику 

града Добој. Руководиоца одбране од поплава 

именује и разрјешава Градоначелник града Добој, 

који може именовати једног руководиоца одбране 

од поплава или више за поједине секторе. 

 

Критеријум за проглашење одбране од поплава 

 

Водомјерна 

летва 
Критеријум за 

проглашавање одбране од 

поплава 
На ријеци Босни 

код 

Ветеринарске 

станице у МЗ 

Баре 

Редовне Ванредне 

+3,00 +4,50 

 

Предвиђене активности у фазама одбране од 

поплава (дескриптивни опис поступања) 

 

Редовна одбрана од поплава 

 

Редовну одбрану од поплава прглашава 

Градоначелник, у сарадњи са Одјељењем за 

цивилну заштиту града Добој, када водостај ријеке 

Босне достигне  границу од 3,00 м, што 

подразумјева увођење обавезног дежурства у 

Одјељењу и непрекидно праћење водостаја ријеке 

Босне, као и редовно осматрање и праћење стања 

одбрамбених насипа и објеката. 

 

У фази редовне одбране од поплава Одјељење за 

стамбено комуналне послове града Добој 

организује  рад прецрпне станице пуним 

капацитетом. Након што се утврди  да водостај 

има тенденцију даљег пораста Градоначелник 

уводи приправност Штабу за ванредне ситуације 

града Добој. 

 

Ванредна одбрана од поплава 

 

Ванредну одбрану од поплава проглашава 

Градоначелник града Добој када водостај ријеке 

Босне достигне  границу од 4,50 м, и има 

тенденцију даљег пораста, или када то захтјевају 

други разлози (дуго трајање водостаја изнад 

границе редовне одбране). 

 

Ванредна одбрана од поплава налаже активирање 

(мобилизацију) Штаба за ванредне ситуације 

града Добој,  од ког момента Градоначелник града 

Добој преузима улогу команданта Штаба за 

ванредне ситуације, а у случају његовог одсуства 

замјењује га замјеник команданта  Штаба за 

ванредне ситуације. Уводи се приправност 

привредним друштвима и другим правним лицима 

која посједују материјално-техничка средства и 

опрему и неопходно људство за одбрану и 

заштиту од поплава, информише се јавност о 

опасностима од поплаве и мјерама и задацима 

заштите и спасавања које требају да предузму, 

врши се непрекидно праћење стања одбрамбених 

насипа и објеката и негативних појава на њима. 

 

Када водостај ријеке Босне нарасте изнад границе 

редовне одбране од поплава и достигне висину од 

4,80 м, врши се одбрана од поплава на одређеним 

локацијама (поток Лијешањ и МЗ Баре), позивају 

(мобилишу) се привредна друштва и друга правна 

лица са којима је потписан уговор о ангажовању 

за потребе цивилне заштите  ради израде 

привременог одбрамбеног насипа. Врши се хитно 

затварање 6 (шест) отвора / улаза уклапањем 12 

(дванаест) постојећих елемената „New Jersy“, како 

би се ојачао одбрамбени зид који је постављен 

дуж магистралног пута М-17. 

 

Даљњим порастом водостаја рјеке Босне изнад 

границе редовне одбране од поплава и када 

водостај  достигне висину од 5,30 м, врши се 

одбрана од поплава, активирањем (мобилизација) 

грађана, јединица цивилне заштите, повјереника 

заштите и спасавања и других органа и 

организација у спровођењу задатака заштите и 

спасавања од поплава. На  водостају од 5,50 м, 

Одјељење за стамбено комуналне послове града 

Добој наређује спуштање  уставе и затвара канал 

(Шећерана) на локацији  код бивше Босанке. 

 

Проглашење ванредне ситуације и стања 

елементарне непогоде и друге несреће 

 

У случају да дође до прелијевања или 

неконтролисаног пробоја насипа на путу М-17 код 

водостаја ријеке Босне на висини преко 6,00 м, 

градоначелник града Добој проглашава ванредну 

ситуацију и стање елементарне непогоде и друге 

несреће на подручју града Добој. 
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Ванредна  ситуација подразумјева изградњу 

локализационих насипа, евакуацију грађана из 

угрожених подручја и друге мјере предвиђене 

планским документима и одлукама градског 

Штаба за ванредне ситуације. 

 

IV - РУКОВОЂЕЊЕ СИСТЕМОМ НА 

СПРОВОЂЕЊУ  МЈЕРА ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА  ОД ПОПЛАВА 

 

Дефинисање командних мјеста 

 

У ситуацији непосредно прије наступања 

опасности, односно, у моменту наступања 

опасности, сједиште Градске управе постаје 

командно мјесто Штаба за ванредне ситуације.  У 

случају да опасност онемогући приступ сједишту-

командном мјесту, командно мјесто измјешта се 

на сљедеће доступне локације: просторије 

Одјељења за цивилну заштиту (локалитет у 

непосредној близини Католичке цркве) или 

просторије јавног предузећа Дирекција за 

изградњу и развој града Добој (Миљковац), 

односно, друге локације у случају да претходно 

наведеним приступ буде онемогућен усљед 

размјера елементарне непогоде. 

 

Eвакуација угрожених грађана 

 

Путеви и начин евакуације угроженог 

становништва дефинишу се планом евакуације, а 

подразумијевају активности специјализоване 

јединице за евакуацију. У поступак евакуације 

укључују се и друга за то обучена лица према 

потреби и процјени Штаба за ванредне ситуације 

уз помоћ републичких организација. Евакуација 

подразумијева транспорт лица  свим 

расположивим и за то предвиђеним безбједним 

средствима на безбједну локацију и смјештање 

истих на одређен период, обезбјеђењем основних 

услова за смјештај. Основна локација за 

збрињавање и прихват угрожених грађана је 

локација бивше касарне – садашњег сједишта 

јавног предузећа „Дирекција за развој и изградњу 

Града Добој“. У наведеном прихватном центру 

Штаб ће организовати активности: инфо пулта – 

вођење евиденција о смјештеним лицима, 

прехране, те основну и најнужнију здравствену 

заштиту – обезбјеђење лијекова и присуства 

радника медицинске струке. Путеви евакуације 

подразумијевају одабир по грађане најбезбједнијег 

пута трансфера угрожених грађана од мјеста 

опасности до прихватног центра и утврђују се 

Планом евакуације. У случају опасности која 

онемогућава приступ наведеном прихватном 

центру, прихватни центар постаје прва безбједна 

локација адекватне опремљености по одлуци 

Штаба. 

 

Активности Штаба за ванредне ситуције 

у фази приправности: 

 

 процјена стања ризика од поплава, 

 израда листе приоритета дјеловања на 

заштити и спасавању од поплава, 

 провјера спремности и увјежбаности 

повјереника за заштиту и спасавање у 

мјесним заједницама за заштиту и 

спасавање од поплава, 

 провјера спремности и увјежбаности 

командира јединица и служби цивилне 

заштите опште и специјализоване намјене 

у поплави, 

 провјера спремности и увјежбаности 

привредних друштава и других правних 

лица за дјеловање у поплави, 

 провјера опрему и средстава за дјеловање 

у поплави, 

 провјера средстава за осматрање, 

обавјештавања и узбуњивања, 

 провјера систем везе и односа са другим 

субјектима заштите и спасавања, 

 провјера личне приправности код грађана 

и запослених, 

 провјерава спремност привредних 

друштава за учешће у изради одбрамбених 

насипа. 

Активности Штаба за ванредне ситуације 

у случају непосредне пријетње и ризика од 

поплаве 

 

 организује праћење водостаја на водоцима 

када се прогласи ванредна одбрана од 

поплава, 

 прикупља информације о стању на терену 

о угрожености грађана, 
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 анализира постојећу угроженост грађана и 

процјењује потребе на угроженом 

подручју, 

 прикупља информације о грађанима који 

су изложени опасаностима, 

 успоставља комуникацију са 

Повјереницима за заштиту и спасавање и 

јединицама и службама цивилне заштите, 

 прикупљање података о могућим ризицима 

од поплаве и процјењује  размјере ризика-

поплаве, 

 предлаже стављане у функцију 

Оперативно-комуникативног центра града 

Добој, 

 обавјештава грађане, надлежне органе и 

одговорна лица задужена за заштиту и 

спасавање, 

 тражи активирање Повјереника за заштиту 

и спасавање и друге органе надлежне за 

руковођење заштитом и спасавањем, 

 тражи да се изврши обавјештавање и 

упозоравање грађана на непосредну 

опасност од поплава и да се дају  

инструкције на провођењу личне, узајамне 

и колективне заштите. 

  

Активности штаба за ванредне ситуације 

у току трајања опасности од поплава 

 

У току трајања  опасности од поплава Штаб за 

ванредне ситуације проводи следеће мјере и 

поступке: 

 активира снаге за заштиту и спасвање и 

наређује њихово непосредно учешће у 

активностима спасавања и то: повјереници 

за заштиту и спасавање, јединице  и 

службе цивилне заштите, Црвени крст, 

професионалне и хитне службе: полиција, 

ватрогасци, медицинске и ветеринарске 

службе, привредна друштва и друга правна 

лица, удружења грађана и друге 

организације, 

 успоставља приоритете, 

 наређује мјере заштите и спасавања које 

треба спровести, 

 упућује снаге и средства заштите и 

спасавања на подручја гдје је то потребно, 

 усмјерава,  координира и руководи 

активностима свих учесника у заштити и 

спасавању, 

 наређује спровођење евакуације и 

збрињавања грађана и материјалних 

добара, 

 предузима мјере на спречавању ширења 

заразе од поплаве и последица настале 

поплавом, 

 руководи и координира активностима 

учесника у заштити и спасавању, 

 предузима и друге активности и мјера у 

циљу спречавања ширења дјеловања 

насталих последица од поплаве, 

 рјешава сва питања која се појаве у току 

спровођења активности. 

 

 

Активности Штаба за ванредне ситуације 

у току трајања отклањања посљедица од 

поплава 

 

У току трајања отклањања посљедица од поплава 

Штаб проводи следеће мјере и поступке: 

 предлаже да се изврши процјена стања, 

утврђивање штете и потреба грађана који 

су погођени поплавом, 

 предлаже мјере у рјешавању материјалних 

потреба поплављених грађана, 

 прати извршења мјера, 

 прати организовање пружања  неопходне 

помоћи угроженом и настрадалом 

становништву, 

 тражи да се уради  извјештај, информација 

анализа и други докуменати о општем 

стању на поплављеном подручју, 

 предлаже мјере за унапређење пружања 

помоћи угрожемом становништву, 

 остварује сарадњу са донаторима, 

 тражи спровођење хигијенских и 

епидемиолошких мјера, 

 успоставља систем за рад на прикупљању 

података и процјене стања на терену, 

 тражи да се изврши распоређивање 

учесника у асанацији поплављеног 

подручја, 

 организује ангажовање волонтера и 

њихово распоређивање, и 

 предлаже успостављање и организовање 

службе за спровођење одговарајућих 

активности као што су: идетификација 

особа са психосоцијалним тешкоћама, 

њихове потребе за организовањем 

здравствене и социјалне заштите. 
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Активности Штаба за ванредне ситуације 

на плану комуникација за вријеме поплава 

 

 Штаб за ванредне ситуације прикупља 

податке, обрађује их и доноси кључне 

одлуке, 

 одређује лице члана Штаба задужено за 

односе са јавношћу, 

 дефинише интерне комуникације, 

 одређује начин прикупљања података, 

 одређује методе 

комуникација(конференције, саопштења и 

изјаве), 

 дефинише кључне поруке, 

 организује праћење медиских објава, 

анализа и извлачење поука, 

  лице одређено за односе са јавношћу 

редовно обавјештава Штаб о својим 

активностима. 

V- НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 

АКТИВНОСТИ 

 

У плану су предвиђене следеће активности 

заштите и спасавања од поплава: 

а) спровођење мјера превентивног дјеловања, 

б) спровођење мјера одговора, 

г) спровођење мјера опоравка и 

д) извјештавање о реализацији задатака из плана. 

 

У плану су предвиђени људски и материјални 

ресурси који се могу агажовати на заштити од 

поплава. 

 

Утврђују се сљедећи задаци ради оперативног 

провођења овог плана: 

 

1.  Редовно, годишње одржавати сједнице Штаба 

за ванредне ситуације града Добој и усвојити 

План рада штаба на спровођењу превентивних и 

оперативних мјера заштите и спасавања из Плана 

заштите и спасавања од поплава за подручје града 

Добој . 

 

Извршилац 

задатка: 
Штаб за ванредне ситуације 

града Добој 
Учесници: Одјељење за цивилну заштиту 
Рок: Сваке године до 31. априла 
 

2. Након усвајања Плана одржати састанак са 

повјереницима за заштиту и спасавање, 

привредним друштвима и другим правним 

лицима, удружењима грађана, ронилачким и 

кајакашким клубовима, горанским, извиђачким, 

планинарским друштвима и ловачким 

удружењима са простора града Добој,  упознати 

исте са овим Планом у циљу њиховог ангажовања 

на извршавању припрема на предузимању мјера и 

активности  на заштити, ублажавању и отклањању 

последица услед евентуалне елементарне 

непогоде поплаве и стварања неопходних услова 

за живот грађана на угроженом подручју. 

 

 

Извршилац 

задатка: 
Одјељење за цивилну заштиту 

града Добој 
Учесници: Привредна друштва и друга 

правна лица, и удружења 

грађана 
Рок: Сваке године до 15. Јуна 
 

3. Организовати службу осматрања, 

обавјештавања и узбуњивања са циљем 

упозоравања, обавјештавња и сталног 

информисања грађана који нису у могућности да 

прате редовне системе комуникација. Периодично 

вршити едукацију угрожених грађана у виду 

обуке, с циљем поступања у одређеним 

ситуацијама, информисање о начинима и 

путевима за евакуацију и привременом смјештају 

који је обезбјеђен током ванредне ситуације. 

 

Извршилац 

задатка: 
Штаб за ванредне ситуације 

града Добој и Одјељење за 

цивилни заштитуграда Добој 
Учесници: Градоначелник града Добој 
Рок: Стални задатак. 
 

4.  Интензивирати рад инспекцијских служби и 

Комуналне полиције који ће извршити преглед 

корита ријека и потока на подручју града Добој 

у складу са својим надлежностима,  са 

прегледом стања очишћености корита ријека и 

потока, преглед водозаштитних и осталих 

водних објеката и система који могу имати 

утицај на безбједност грађана и материјалних 

добара у случају великих вода. 

 

Извршилац 

задатка: 
Републичка управа за 

инспекциске послове подручно 

Одјељење Добој, у сарадњи са 

Одјељењем за инспекцијске 

послове и Одјељењем за 

послове комуналне полиције 

града Добој 
Учесници: ЈУ „Воде Српске“ 
Рок: Стални задатак 
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VI- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ 

ДЈЕЛОВАЊА 

 

5. Израдити посебан програм превентивних мјера 

за заштиту од поплава са годишњим програмом 

инвестиционих активности за отклањање 

последица изазваних поплавама и изливањем 

ријека и потока на подручју града Добој. Овај 

програм би садржавао Програм финансирања 

израде комплетне пројектно техничке 

документације и израде система за одводњавање 

површинских вода у самом граду и сеоским 

срединама, укључујући и набавку и уградњу 

потребне заштитне опреме. 

 

Извршилац 

задатка: 
ЈП Дирекција за изградњу и 

развој града Добој 
Учесници: ЈУ „Воде Српске“ 
Рок: 30. април 2017. године 
 

6. Формирати комисију која ће обићи све 

водотокове како би се утврдила потреба чишћења 

корита и обала од растиња, отпада и смећа, као и 

чишћење дијелова водотокова од наноса 

муља,поправка насипа и чишћење наноса испод 

мостова и пропуста. Након тога сачинити 

приједлог мјера за отклањање уочених појава. 

 

Извршилац 

задатка: 
Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности града 

Добој, Одјељење за 

инспекцијске послове и 

Одјељење  за послове 

комуналне полиције 
Учесници: ЈУ „Воде Српске“ 
Рок: децембар, 2016. године 
 

7. Заштитити линијски одбрамбени насип у кориту 

ријеке Босне сјечењем растиња и шибља, чишћење 

корита од наноса поготово испод мостова и 

спријечити одлагање разног отпада и смећа. 

 

Извршилац 

задатка: 
ЈП Дирекција за изградњу и 

развој града Добој 
Учесници: Републичка управа за 

инспекцијске послове Одјељење 

Добој,Одјељење за инспекцијске 

послове и Одјељење за послове 

комуналне полиције Градске 

управе 
Рок: Сталан задатак 
 

8. Редовно  одржавати већ изграђене објекте и 

системе за одводњавање, регулацију водотока, 

ерозиону заштиту, објекте за заштиту клизишта, 

те остале водне објекте који су према одредбама 

Закона о водама у надлежности јединице локалне 

самоуправе, а у сарадњи са републичким 

организацијама и водне објекте одбрамбеног 

карактера, као и очувати постигнуто стање. У 

случају непосредне опасности и наступања 

опасности од поплава предузети све потребне 

мјере на обезбјеђењу водозаштитних објеката. 

 

Извршилац 

задатка: 
ЈП Дирекција за изградњу и 

развој града Добој 
Учесници: , ЈУ „Воде Српске“, Одјељење 

за просторно уређење града 

Добој, Одјељење за 

инспекцијске послове 
Рок: Сталан задатак 
 

9. Извршити чишћење шахтова, сливника, 

уличних канала и канализационих цјеви. 

Обезбједити средства за заштиту објеката у 

низијском дијелу града од поплава због изливања 

потока из горњег дијела града. 

 

Извршилац 

задатка: 
Одјељење за стамбено 

комуналне послове града Добој 
Учесници: ЈП Дирекција за изградњу и 

развој града Добој и Водовод 

А.Д. Добој 
Рок: Сталан задатак 
 

10. Организовати мјесне заједнице које имају 

проблеме са плављењем да предузму мјере на 

извођењу радова кроз акције на уређењу и 

чишћењу корита ријека и потока које протичу 

кроз угрожена насеља, нарочито на дијеловима 

гдје су корита затрпана разним отпадом који 

мјештани бацају у корита ријека и потока. 

 

Извршилац 

задатка: 
Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности града 

Добој 
Учесници: Одјељење за цивилну заштиту 

града Добој, Савјети мјесних 

заједница града Добој, 

Одјељење за послове 

комуналне полиције 
Рок: Сталан задатак 
 

11. Обезбједити потребну количину насипног 

материјала, врећа за пијесак, алата за пуњење 

врећа пјеском, средстава за спасавање од поплава 
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(чамци, сува одјела за рад и спасавање на води, 

спасилачке чизме, спасилачке прслуке и рафтинг 

шљемове), како би се створили услови за 

ефикасно дјеловање у одбрани и спасавању у 

случају поплава већих размјера. 

 

Извршилац 

задатка: 
Одјељење за финансије 

Учесници: Градоначелник и Одјељење за 

цивилну заштиту града Добој  
Рок: Април 2017. Године 
 

12. Омогућити сигуран рад Прецрпне станице у 

вријеме опасности од поплава и обезбједити 

резервни начин напајањем струјом. Вршити 

стално осматрање и очитавање водостаја ријеке 

Босне на водомјерној летви и преносити податке 

Оперативно- комуникативном центру Добој и 

Одјељењу за  цивилну заштиту Добој. 

 

Извршилац 

задатка: 
Одјељење за стамбено 

комуналне послове града Добој 
Учесници: Представник институције коме 

је додјељена концесија за 

одржавање Прецрпне станице. 
Рок: Према потреби 
 

 

13. Ангажовање радне снаге, механизације, 

опреме и материјала за евентуалну хитну израду 

насипа ради заустављања, ширења поплава радити  

на основу Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама, Плана мобилизације  и 

Наредби  градоначелника града Добој. Уговором о 

ангажовању прецизно регулисати начин плаћања, 

односно поступак материјалне надокнаде за 

ангажовање радне снаге и материјално-техничких 

средстава, која су кориштена у одбрани од 

поплава. 

 

Извршилац 

задатка: 
Одјељење за цивилну заштиту 

Учесници: Градоначелник града Добој са 

сарадницима 
Рок: Стални задатак. 
 

 

14. Обезбједити угроженом становништву на 

подручју угрожених мјесних заједница ван града 

на располагање санитетско возило и екипу 

састављену од 3 члана (љекар, техничар и возач) и 

довољне количине потребних лијекова и 

медицинских средстава за вријеме трајања  

угрожености и отклањања последица од поплава. 

 

Извршилац 

задатка: 
ЈУ Дом здравља Добој, Градска 

апотека Добој 
Учесници: Министарство здравља и 

социјалне заштите РС 
Рок: Према потреби 
 

VII - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 

 

15. У циљу благовременог извјештавања о 

високим водама обавезно координирати рад и 

дежурство са Републичком управом цивилне 

заштите Подручно одјељење Добој, Центром јавне 

безбједности Добој. Узводно уз ријеку Босну, од 

града Добој обавезно успоставити контакт са 

преставницима цивилне заштите општина: Маглај, 

Завидовићи, Зеница и Сарајево, а за ријеку Спречу 

са преставницима цивилне заштите општина 

Добој Исток, Лукавац и Грачаница, а на локалном 

нивоу са повјереницима заштите и спасавања  

мјесних заједница. 

 

Извршилац 

задатка: 
Одјељење за цивилну заштиту. 

 
Учесници: 

Републичка управа цивилне 

заштите, Подручно одјељење 

Добој, ЦЈБ Добој, Органи и 

службе сусједних општина и 

Повјереници заштите и 

спасавања МЗ. 
Рок: Према потреби. 
 

 

16. Формирање  стручне службе Штаба за 

ванредне ситуације града Добој  за обављање 

стручно – управних послова за вријеме поплава,  у 

циљу израде  одлука, наредби,  и препорука које 

доноси  Штаб за ванредне ситуације и 

градоначелник града Добој у складу са Зконом. 

 

Извршилац 

задатка: 
Кабинет градоначелника 

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту 
Рок: Према потреби 
 

 

17. Информисати грађане и јавност  о могућем 

настанку поплава на основу раног упозоравања, 

упућеног од стране Републичке управе цивилне 

заштите, ЈУ „Воде Српске“ и 

Хидрометеоролошког завода РС. Одјељење за 

цивилну заштиту града Добој ће након добијеног 

упозорења  обићи угрожена подручја, упозорити 

становништво о могућим опасностима од поплава. 
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Задатак лица задужених  за послове осматрања, 

обајештавања и упозорење је да упознају 

угрожено становништво о могућим ризицима од 

поплава, путевима евакуације, о припремљеним 

мјестима смјештаја и последицама које поплаве 

могу да изазову.  

 

 

Извршилац 

задатка: 
Одјељење за цивилну заштиту 

Учесници: Републичка управа цивилне 

заштите, ЈУ „Воде Српске“ и 

медији 
Рок: У току непосредне опасности 

од елементарне непогоде 
 

18. Разрадити План за ванредне ситуације 

одржавања виталних система рада водовода 

(водоснабдијевање, одржавање канализације и 

хидрантске мреже). 

 

Извршилац 

задатка: 
Водовод А.Д. Добој 

Учесници: Штаб за ванредне ситуације 

града Добој 
Рок: Сталан задатак 
 

19. На основу прикупљених података од стране 

надлежних институција о могућим ризицима  од 

поплава,  Одјељење за цивилну заштиту града 

Добој предложиће градоначелнику града Добој да 

доносе Одлуку о активирању Штаба за ванредне 

ситуације града Добој. 

 

Извршилац 

задатка: 
Одјељење за цивилну заштиту 

Учесници: Градоначелник града Добој 
Рок: У складу са процјеном 

ситуације 
 

20. Ако  елементарна непогода (поплава) пријети 

да захвати више мјесних заједница града Добој 

или шире подручје града, а професионалне и 

хитне службе (ватрогасци, медицинске и 

ветеринарске службе, стамбено комуналне 

дјелатности, водопривреда, грађевинарство, 

енергетика, транспорт, снабдјевање и друге 

службе и организације) у којима се обављају 

дјелатности од значаја за заштиту и спасавање у 

оквиру њихових редовних послова и задатака нису 

у могућности да се супротставе надолазећој 

опасности (поплави) проглашава се одмах по 

сазнању о непосредној опасности од наступања, 

ванредна ситуација на подручју града Добој. 

Извршилац 

задатка: 
Градоначелник града Добој 

Учесници: Штаб за ванредне ситуације 

града Добој 
Рок: У складу са процјеном 

ситуације 
 

21. Организовати рад оперативно-комуникативног 

центра града Добој у вријеме и на основу  

података, информација и прогноза 

Хидрометеоролошког завода РС о врстама и 

количини падавина и водостаја са водомјерних 

станица на подручју града Добој које су у њиховој 

надлежности и исте достављају ЈУ „Воде Српске“. 

ЈУ Воде Српске сходно извјештајима и 

прогнозама, обавјештавају Републичку управу 

цивилне заштите односно Оперативно - 

комуникативни центар и Штаб за ванредне 

ситуације РС о нивоу водостаја, проглашеној фази 

одбране, развоју ситуације и мјерама које се 

предузимају.     

На основу добијених података и информација од 

Републичке управе цивилне заштите (Републичког 

и Подручног оперативно – комуникативног центра 

Добој), град  Добој  преузима мјере и радње из 

своје надлежности и обавља припреме за 

спровођење одбране од поплава на подручју града 

Добој. Оперативно-комуникативни центар 

(позивни број121) је трансмисија преко кога се 

даље прослеђују све информације РХМЗ, ЈУ Воде 

Српске и Републичке управе цивилне заштите, а 

односе се на појаву поплава. Све информације 

добијене од Републичке управе цивилне заштите и 

РХМЗ и  ЈУ Воде Српске прослеђују се Штабу за 

ванредне ситуације града Добој у циљу 

предузимању мјера и активности на заштити и 

спасавању грађана и материјалних добара. 

 

Извршилац 

задатка: 
Градоначелник града Добој у 

сарадњи са Одјељењем за 

цивилну заштиту града Добој 
Учесници: Штаб за ванредне ситуације 

града Добој  
Рок: У складу са процјеном 

ситуације 
 

22. Позивање и мобилизација грађана, 

оперативних јединица цивилне заштите и 

материјално-техничких капацитета града Добој 

извршавати сукцесивно у зависности од 

процјењене ситуације на подручју захваћененом  

поплавом. 
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Извршилац 

задатка: 
Одјељење за цивилну заштиту 

Учесници: Штаб за ванредне ситуације 

града Добој  
Рок: Ускладу са процјеном ситуације 

и по Плану о мобилизацији 
 

23. Организовати обавјештавање и узбуњивање 

грађана уз обавезно  давање упутстава о дјеловању 

у случају поплаве  на  цјелокупном подручју 

захваћеном поплавом. Угрожене грађане  

обавјестити о потреби евакуације, о томе где је 

крајње одредиште, којим путевима се иде и у које 

вријеме, како се врши евакуација да ли су 

обезбјеђена превозна средства, гдје су обезбјеђена 

мјеста за смјештај , да ли је и којем степену 

обезбјеђена здравствена заштита, шта треба да 

понесу са собом и друго. 

 

 

 

Извршилац 

задатка: 
Штаб за ванредне ситуације 

града Добој 
Учесници:  Одјељење за цивилну заштиту 
Рок: Ускладу са процјеном 

ситуације и по Плану 

евакуације 
 

 

 

24. Израдити План евакуације. Зависно од степена 

угрожености одређеног подручја града Добој 

прецизирати услове за проглашење евакуације, 

мјеста и начин збрињавања грађана угрожених 

поплавом, укључујући и евакуацију и смјештај 

најважније документације и архиве. 

 

 

 

Извршилац 

задатка: 
Одјељење за цивилну заштиту 

Учесници:  Штаб за ванредне ситуације 

града Добој и Градска 

организација црврног крста 

Добој 
Рок: Ускладу са процјеном ситуације 

и по Плану евакуације 
 

 

 

 

 

 

 

25. По завршетку чишћења и уклањања крутог 

отпада, поплавног наноса, приступити 

дезинфекцији на поплављеном подручју. 

Дезинфековати све што је било у контакту са 

поплавном водом, унутрашњост стамбених и 

јавних објеката, дворишта и јавних површина. 

 

Извршилац 

задатка: 
Дом здравља Добој 

Учесници:  ЈЗУ Институт за јавно 

здравство Регионални завод 

Добој 
Рок: Ускладу са процјеном 

ситуације  
 

26. Насељима  која у току поплаве буду одсјечена 

(изолована насеља), због окружења водом или 

због прекида путне комуникације, обавезно  је да 

се организује  пружање помоћи у достави 

основних потрепштина и лијекова алтернативним 

путевима или путем Хеликоптерског сервиса РС. 

 

Извршилац 

задатка: 
Градска организација црвеног 

крста Добој и Дом здравља 

Добој 
Учесници: Штаб за ванредне ситуације 

града Добој 
Рок: У складу са процјеном 

ситуације  
 

27. На локацији ЈП Дирекција за изградњу и развој 

града Добој МЗ Миљковац, организовати центар 

за прихват и евиденцију волонтера који дођу у 

града Добој у циљу пружања помоћи угроженом 

становништву. Формирати радне групе и тако 

формиране предати  лицима која су задужена 

испред Штаба да их ангажују на одређене 

локације у граду ради извршавања послова 

отклањања посљедица од поплаве. 

 

Извршилац 

задатка: 
Градска управа 

Учесници: Штаб за ванредне ситуације 

града Добој 
Рок: У складу са процјеном 

ситуације  
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28. Обавезно достављати редовне и ванредне 

информације за вријеме поплаве, о ситуацији на 

терену, мјерама које се предузимају и 

ангажованим снагама на отклањању последица од 

поплава.  Израдити анализу о предузетим мјерама 

прије настанка ванредне ситуације, за вријеме 

трајања и након престанка ванредне ситуације. 

 

Извршилац 

задатка: 
Штаб за ванредне ситуације 

града Добој 
Учесници: Градска управа 
Рок: Утоку поплаве  
 

Систем одржавања веза, начин прикупљања 

метеоролошких и хидролошких података и 

начин обавјештавања о појави поплава и 

предузетим мјерама 

 

Начин одржавања 

међусобне везе 

између  

институција, 

правних и физичких 

лица задужених за 

провођење мјера 

одбране од поплаве 

Начин одржавања везе и 

комуникације између учесника 

задужених за одбрану од поплава 

врши се путем фиксне и мобилне 

мреже са ограниченим 

могућностима. Најсигурнији начин 

одржавања везе је преко ручних 

радио станица од којих је дио (6) 

набављен, а дио је потребно 

набавити. 

Начин прикупљања 

и достављања 

метеоролошких и 

хидролошких 

података 

Републички хидрометеоролошки 

завод и надлежни републички 

органи за водопривреду, те јавна 

водопривредна предузећа 

прикупљају податке о врстама и 

количини падавина и водостајима 

који су у њиховој надлежности и 

исте достављају Подручном 

оперативно-комуникативном 

центру Добој који исте прослеђује 

Штабу за ванредне ситуације града 

Добој и Одјељењу за цивилну 

заштиту Градске управе. 

Начин 

обавјештавања о 

водостајима, 

поплавном догађају, 

предузетим мјерама, 

као и процјена 

тенденције развоја 

поплава у наредном 

периоду 

У случају појаве опасности или 

настанка одређене елементарне 

непогоде и друге несреће која може 

угрозити живот и здравље људи и 

материјалних добара спроводи се 

обавјештавање и узбуњивање 

становништва, с циљем да се 

благовремено предузму мјере и 

задаци заштите и спасавања. 

Градоначелник града Добој дужан 

је обезбједити непрекидно 

обавјештавање грађана о 

опасностима и прeдузетим мјерама 

заштите. 

 

VIII - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 

 

29. Обезбјеђење основних услова за живот у 

угроженим подручјима и њихово враћање у 

првобитно стање. 

 

Потребно је спроводити: 

 асанацију терена, 

 санација, реконструкција и поновна 

изградња  стамбених и помоћних објеката 

оштећених и уништених у поплави, 

 обезбјеђење довољне количине хране и 

питке воде, 

 успостављање комуникације са 

поплављеним подручјима, 

 организовати прикупљање и пружање 

помоћи, 

 организовати здравствене и хигијенско-

епидемиолошке мјере, 

 чишћење ријечних корита, 

 формирање јединствене базе података о 

поплављеном становништву, 

 формирање комисија за процјену штета, 

 успостављање функција сервисних служби 

Водовод, Електродиструбуција, Телеком, 

Пошта, Дом здравља и привредних 

субјеката за дистрибуцију хране, 

 надокнаду трошкова рада, опреме и 

материјала физичким и правним лицима 

која су учестовала у одбрани од поплава и 

чишћење подручја захваћених поплавом 

по наређењу Штаба за ванредне ситуације 

града Добој. 

 

Извршилац 

задатка: 
Штаб за ванредне ситуације 

града Добој 
Учесници: Влада Републике Српске Штаб 

за ванредне ситуацијје РС 
Рок: По завршетку поплаве  
 

IX- ПРЕГЛЕД ЉУДСКИХ И МАТЕРИЈАЛНО-

ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД 

ПОПЛАВА 

 

Преглед привредних и других субјеката од 

значаја за заштиту и спасавање од поплава 

 

Ред. 

Бр. 

Назив 

организације 

друштва 

Адреса Телефон Факс 

1. 
Јосиповић 
ДОО Добој 

Српских 

Соколова 

бб 

053/226 241 053/226 241 

2. 
„Прода монт“ 
Д.О.О.Добој 

Карађорђе

ва 12 
053-206-170 053-206-170 

3. 
„Телеком РС“ 

ИЈ Добој 

Кнеза 

Лазара бр. 

4 

065/908-028 053/241-150 
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4. 
„Аутокомерц“ 
Д.О.О. Добој 

Николе 

Пашића 

бр.5 

053/241-753 053/241-594 

5. 
„ Ђурковић“ 
Д.О.О. Добој 

Устаничка 065/966-639  

6. 
„Требава 
Експрес“ 

Д.О.О Добој 

Николе 

Пашића 

бр.5 

065/582-776 053/228-060 

7. 
„Електро 

Добој АД 
Добој“ 

Николе 

Пашића 77 
053/209 700 053/209 701 

8. 

„Жељезнице 

Р.С. 

А.Д.Добој“ 

Светог 

Саве 71 
053/241-368 053/222-247 

9. 

„Градска 

Топлана“АД 

Добој 

Српских 

соколова 1 
053/241 536 053/241 939 

10. 
ЈЗУ Дом 

здравља Добој 

Немањина 

18 
053/241 110 053/241 110 

11. 

„Ветеринарска 

станица 

А.Д.“Добој 

Српс.Крњи

н.Бригада 

123 

053/242-059 053/242-059 

12. 
КП „Прогрес“ 

АД Добој 

Карађорђе

ва бр 10 
065/769 447 053/241 844 

13. 

„Босна 

експрес“ ДОО 

Добој 

Добојске 

бригаде бр 

1 

065/587 178 053/241 254 

14. 
„Водовод 

А.Д.Добој“ 

Војводе 

Синђелића 

69 

053/204-810 053/204-811 

15. 
„Трго-транс“ 

ДОО Добој 

Светог 

саве 24 
053/241 254 053/241 254 

16. 

„Територијалн

а 

ватро.јединица

“ Добој 

Карађорђе

ва 20 
053-200-731 053-200-731 

17. 

„Општа 

болница 

св.Апост.Лука

“ Добој 

Поп 

Љубина 

б.б. 

053/241-022 

053/241-943 
053/242-799 

18. 

„Шумско 

газдинство“ 

АД Добој 

Кнеза 

Лазара 16 
053/222 690 053/221 137 

19. 
ГО Црвени 

крст-Добој 

Видовданс

ка 160 
053/208 350 053/208 351 

20. Доо“ Рашо“ 
Доња 

Грапска 
053/283 031  

21. 
„Бато петрол“ 
Д.О.О. Добој 

Колубарск
а б.б. 

053-242-869 053-242-869 

22. 

„Д.О.О. 

„Цвијанчевић-
Транс“ 

Кладари 

Кладари 
Добој 

065/661-594 053/573-483 

23. 
Д.О.О. „Еуро 
Лимун“ Добој 

Пољице бб 065/980-052 053297500 

24. 

Д.О.О. 

„Плоско“ 

Осјечани 

Осјечани 
бб 

053/203-291 053/203-291 

25. 

Д.О.О. 

„Дијамант“ 

Добој 

Буковица 
Велика 

065/589-415  

26. 
Грађ Промет“ 

Доо Добој 
Светог 
Саве 24 

053/221 624 053/221 624 

27. 

Рудник 
кречњаљка 

„CARAMEUS

E 

Шеварлије 

бб 
053/268 486 053/207 933 

INTEGRAL“А

Д Добој 

 

28. 
 

 

Дирекција за 

развој града 
Добој 

 

 
Миљковац 

бб 

 

 

053/208 611 

053/208 611 

 

 

29. 

 

ЈУ „Преслица“ 
Добој 

 

Цара 
Душана бб 

Миљковац 

касарна 
 

 

053/236 611 

 

 

053/236 611 

 

 
30. 

Дом за стара 
лица Добој 

Цара 

Душана-

Дом војске 

053/247 017 053/247 017 

 

31. 

Центар за 

социјални рад 

 

Краља 

Драгутина 

60 
053/242 171 

 

053/227 528 

 

 

Преглед материјално- техничких капацитета 

од значаја за заштиту и спасавање од поплава 

 
 

Ред

. 

Бр. 

 

Назив 

средства-

опреме 

 

Количи

на 

Назив привредног 

друштва-правног лица 

који располажу са 

средствима-опремом 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Утоваривач 

 

 

 

 

19 

„Грађ-Промет“Д.О.О.  

„Прогрес“ А.Д. 

„Јосиповић“ Д.О.О.  

„Ауто Комерц“ „Рудник 

Кречњака Интеграл“ 

„Градска Топлана а.д.“ 

„Бато петрол“ Д.О.О. 

„CARMEUSE INTEGRAL 

а.д.“ “Трготранс“Д.О.О. 

„Д.О.О.“ Плоско 

Осјечани Д.О.О “Рашо“ 

Д.О.О. Грапска 

„Д.О..Дијамант“  Велика 

Б.Д.О.О.“Јаћимовић“ 

„Еуро Лимун“ 

Д.О.О.Д.О.О.“Цвијанчеви

ћ-Транс“ 

 

 

 

2. 

 

 

 

Багер 

 

 

 

14 

„ Ђурковић“ Д.О.О. Добој 

„Јосиповић Д.О.О.Добој 

„Електро Добој“ „Ауто 

Комерц“  А.Д.“ Трготранс 

Д.О.О. Д.О.О.“Плоско“ 

Осјечани  Д.О.О.“Рашо“ 

Грапска,  

Д.О.О.“Јаћимовић“ 

Д.О.О.“Дијамант“ Велика 

Б. „Еуро Лимун“ Д.О.О.  

Д.О.О.“Цвијанчевић-

Транс“ 

 

3. 

 

Булдозер 

 

5 

„ Ђурковић“Д.О.О. 

„Јосиповић Д.О.О., 

„Трготранс“ Д.О.О, 

Д.О.О.“Дијамант“ Велика 
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Б. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Ровокопач 

 

 

 

18 

„Грађ-Промет“ „Прогрес“ 

А.Д.„Ђурковић“ Д.О.О. 

„Јосиповић“ Д.О.О. 

„Електро 

Добој“„Водовод“ 

А.Д.„Трготранс“ Д.О.О.  

Д.О.О.“Плоско“ 

Осјечани“ Д.О.О.“Рашо“ 

Грапска „Д.О.“Дијамант“ 

Велика Б. 

Д.О.О.“Јаћимовић“ „Еуро 

Лимун“ Д.О.О. 

Д.О.О.“Цвијанчевић-

Транс“ 

5. Гредер 2 „Ауто Комерц“ А.Д. 

 

6. 

 

Виљушкар 

 

4 

„Жељезнице РС.“ , „ 

Ђурковић“ Д.О.О. Добој 

 

7. 

 

Лабудица 

 

5 

„ Ђурковић“Д.О.О.  

„Јосиповић Д.О.О., ЗП 

„Електро Добој“ А.Д. 

„Ауто Комерц“ А.Д. 

8. Дампер 3 
Геокоп Дервента 

(каменолом Карабеговац) 

 

 

9. 

 

 

 

Камион кипер 

 

 

 

 

50 

„Грађ-Промет“Д.О.О. 

„Прогрес А.Д. 

„„Ђурковић“ Д.О.О. 

„Телеком И.Ј.Добој“ 

„Јосиповић“ Д.О.О. 

„Водовод“ А.Д.Добој 

„Ауто Комерц“ А.Д.  

„Градска Топлана А.Д.“ 

Плоско“ Д.О.О. „Бато 

петрол“Д.О.О.“Трготранс

“ Д.О.О.  

Д.О.О.“Дијамант“ Велика 

Б. Д.О.О.“Рашо“ Грапска  

Д.О.О.“Палма комерц“ 

„Еуро Лимун“ Д.О.О.  

Д.О.О.“Цвијанчевић-

Транс“ 

 

10. 

 

Чамци за 

спасавање 

 

5 

ЗП“ЕлектроДобој“ А.Д. 

Територијална ватрогасна 

јединица Добој,Одјељење 

за ЦЗ Добој 

11. 

 

Камиони 

сандучари 

 

8 

„Жељезнице РС.“ „ 

Ђурковић“ 

Д.О.О.„Јосиповић“ 

Д.О.О. „Телеком 

И.Ј.Добој“ ЗП „Електро“ 

Добој 

12. 

Цистерна за 

чишћење 

канализације 

 

2 

„Прогрес“ А.Д.Добој“ 

Градеко“ Д.О.О. Добој 

13. 

Муљне 

пумпе 

електричне 

25 
ТВЈ Добој, ЗП 

„Електро“ Добој 

14. 
Муљне 

пумпе 
10 

ТВЈ Добој, ЗП 

„Електро“ Добој 

моторне 
15. Исушивачи 

просторија 
15 ТВЈ Добој 

16. Цистерна за 

питку воду 
1 „Водовод“ А.Д. Добој 

 

Преглед људских капацитета од значаја за 

заштиту и спасавање од поплава 

 

 

Р/

Б 

 

НАЗИВ  

ЈЕДИНИЦ

Е 

МЈЕСТО 

ФОРМИР

АЊА 

 

БРОЈ 

ЈЕДИНИ

ЦА 

УКУПНО 

ПРИПАДН

ИКА 

 

 

1. 

Јединица ЦЗ 

специјализо

ване намјене 

за заштиту 

од поплава и 

несрећа на 

води и под 

водом 

 

 

Град Добој 

 

 

1 

 

 

17 

 

2. 

 

Јединица за 

заштиту од 

поплава 

Мјесне 

заједнице 

града Добој 

 

24. 

 

264 

 

3. 

Територијал

на 

ватрогасна 

јединица 

Добој 

 

Град Добој 

 

1. 

 

32 

4. 

Јединица 

прве 

медицинске 

помоћи 

ЈЗУ Дом 

здравља 

Добој 

 

1. 

 

26 

5. 

 

Јединица за 

ветеринарст

во 

Ветеринарс

ка станица 

Добој 

 

1. 

 

12 

6. 

 

Јединица за 

асанацију 

КП Прогрес 

Добој 

 

1. 

 

36 

 

7. 

 

Вишенамје

нска 

теренска 

јединица 

ГО Црвеног 

креста 

 

 

1. 

 

12 
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Правни субјекти са којима је град Добој 

потписао уговор о ангажовању у заштити и 

спасавању 

  

 

Бр

. 

 

НАЗИВ 

ПРАВНОГ 

СУБЈЕКТА 

 

ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ 

 

БРОЈ 

МОБИЛНО

Г 

ТЕЛ - ФАХ 

1. 
ПРОГРЕС АД  

Добој 

ЗЛАТКО 

ЖАКУЛА 

 

065-925-788                         

053-241-844 

2. 
ВОДОВОД АД  

Добој 

СТАНОЈЕВИЋПЕ

ТКО 
053-241-801 

3. 
ЕЛЕКТРО ДОБОЈ 

АД Добој 

ЗОРАН 

БЛАГОЈЕВИЋ 

ЦВИЈАНОВИЋ 

МИЛЕНКО 

065-581-992                     

053-241-344 

4. 

ГРАДСКА 

ТОПЛАНА АД 

Добој 

ЗДРАВКО 

ПЕТРОВИЋ 

065-513-233               

053-241-955 

5. 
ЈЗУ ДОМ 

ЗДРАВЉА Добој 

РАДОСЛАВ  

НИКОЛИЋ 
053-226-561 

6. 

ВЕТЕРИНАРСКА 

СТАНИЦА  АД 

Добој 

СТЕВАНОВИЋ 

БРАНКО 

065-680-666 

053-242-059 

7. 
ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС 

ДОО Добој 

ДРАГАН 

САВАНОВИЋ 

053-241-368 

053-222-247 

8. 
ТРГОТРАНС 

ДОО Добој 
РАТКО МОЋИЋ 

065-587-178                 

053-226-980 

9. 
БОСНАЕКСПРЕС 

ДОО Добој 
РАТКО МОЋИЋ 

065-587-178                          

053-241-399 

10

. 

ТРЕБАВАЕКСПР

ЕС ДОО Добој 

ВЛАДО 

ЈОВАНОВИЋ 

065-330-252                  

053-221-222 

11

. 

АУТОКОМЕРЦ 

АД Добој 

ЉУБОМИР 

КРУЉ 

065-521-576                

053-241-594 

12

. 

ЂУРКОВИЋ ДОО 

Добој 

ЗОРАН 

ЂУРКОВИЋ 

065-595-642               

053-242-940 

13

. 

ЈОСИПОВИЋ 

ДОО Добој 

ИЛИЈА 

ЈОСИПОВИЋ 

065-537-700 

053-226-241 

14

. 

ТЕЛЕКОMУНИК

АЦИЈЕ  РС АД 

Бања Лука ИЈ 

Добој 

СЛАЂАНА 

СТЈЕПАНОВИЋ 

065-908-065                 

053-241-475 

15

. 

ПРОДА МОНТ 

ДОО Добој 
ГОРАН ПРОДИЋ 

065-621-350                   

053-206-171 

 

На подручју града Добој не постоји довољно 

људских и материјално - техничких ресурса за 

отклањање последица  од поплава. 

 

Постоје капацитети  који могу само до одређног 

обима елементарне непогоде успјешно спријечити 

и санирати могуће опасности и последице од 

поплава. Поред цивилне заштите у случају веће 

количине  падавина које попримају размјере  

природне непогоде,  ангажују се привредна 

друштва и друга правна лица (са одговарајућом 

механизацијом и грађевинским машинама) са 

којим је град закључио уговор о ангажовању на 

спровођењу мјера и задатака заштите и спасавања.  

 

X – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

Финансијска средства за покривање трошкова 

редовне и ванредне одбране од поплава и 

спровођења мјера превентивног дјеловања, 

одговора и опоравка обезбиједиће се из буџета 

града Добој. 

 

Извршилац 

задатка: 
Одјељење за финансије града 

Добој 
Учесници: Штаб за ванредне ситуацијје 

града Добој 
Рок: Сталан задатак  
 

XI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

За реализацију задатака утврђених овим Планом 

задужују се начелник Одјељења цивилне заштите 

и Градоначелник града Добој/Командант градског 

Штаба за ванредне ситуације. 

 

Овај План ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања   у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-146-1/16                 ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  02. јуна 

2016. године  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета Града 

Добој у периоду 01.01.2016.- 31.03.2016. године. 

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-147/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

 

На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  02. јуна 

2016. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Извјештај о реализацији Програма 

заједничке комуналне потрошње за 2015. годину. 

 

 2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-148/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

 

На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  02. јуна 

2016. 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 2015. години. 

  2.  Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-149/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

 

 



Број II СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 55 
__________________________________________________________________________________________ 

На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  02. јуна 

2016. 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 Добоја за 2015. годину. 

 2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-150/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  02. јуна 

2016. 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 јануар - март 2016. 

године. 

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-151/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  02. јуна 

2016. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се информација о водоснабдијевању 

града Добоја у 2015. години. 

 2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-152/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 33. и   69. Статута града 

Добоја («Службени гласник града  Добоја», број 

9/12. 3/14. и 12/14), члана 146.  Пословника 

Скупштине града Добоја («Службени гласник 

града Добоја», број 2/13. и 3/14.),  Скупштина 

града  Добоја, на сједници одржаној дана  02. јуна 

2016. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се информација о упису ученика у први 

разред основне школе за школску 2016/2017. 

годину.  

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику града  Добоја“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

Број: 01-013-153/16                   ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и  98/13), члана 33 

Статута града Добоја („Сл. Гласник града Добоја“, 

број 9/12 и 3/14 ) и члана 192. Пословника 

Скупштине града Добоја ( Сл. Гласник града 

Добоја“,број 2/13 и 3/14), Скупштина града 

Добоја, на сједници одржаној 02. јуна 2016.  

године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Организационог одбора 

Традиционалног међународног рукометног 

ТВ турнира шампиона Добој 2016. Године 

 

1. Именује се Организациони одбор 

Традиционалног међународног рукометног ТВ   

турнира шампиона Добој 2016. године у следећем 

саставу: 

 

1. Мирко Шаровић, предсједник 

2. Обрен Петровић, замјеник 

3. Јасмина Давидовић, члан  

4. Енес Суљкановић, члан 

5. Војислав Рађа, члан 

6. Славко Глигорић, члан 

7. Михнет Окић, члан 

8. Миленко Цвијановић, члан 

9. Мурвет Бајрактаревић, члан 

10. Никола Гаврић, члан 

11. Смајо Карачић, члан 

12. Ненад Палексић, члан 

13. Пејо Крњић, члан 

14. Благојевић Зоран, члан 

 

 

2. Организациони одбор Традиционалног 

међународног рукометног ТВ турнира шампиона 

Добој 2016. ће након конституисања именовати 

Извршни одбор Традиционалног међународног 

рукометног ТВ турнира шампиона Добој 2016. као 

оперативно тијело. 

 

3.Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА  ДОБОЈА 

 

Број: 01-013-154/16                 ПРЕДСЈЕДНИК              

Добој: 02.06.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА     

                                             Есмин Махмутовић,с.р 

______________________________ 
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II АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

          На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

5. став 3. Закона о празницима („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 43/07) и члана 33 Статута 

града Добоја („Службени гласник града Добоја“ 

9/12, 3/14 и 12/14), градоначелник града Добоја 

доноси  

О Д Л У К У 

о радном времену предузећа, установа и 

других организација у дане празника 

Републике Српске, на подручју града Добоја 

 

I 

У дане празника Републике Српске: Нова година 1. 

и 2. јануар, Дан Републике 9. јануар, Међународни 

празник рада 1. и 2. мај, Дан побједе над фашизмом 

9. мај и Дан успостављања оквирног споразума за 

мир у Босни и Херцеговини 21. новембар, а ради 

задовољења неопходних потреба грађана за 

здравственим, комуналним и другим услугама, 

дужне су да раде: здравствене установе, предузеће 

задужено за снабдијевање електричном енергијом, 

предузећа задужена за превоз путника, 

територијална ватрогасна јединица и комунална 

предузећа.  

Предузећа, установе и организације из претходног 

става обавезни су да организују и обезбиједе рад и 

дежурства у обиму који задовољава 

функционисање њихове основне дјелатности 

потребне за пружање услуга грађанима, за вријеме 

трајања републичких празника. 

Предузећа, установе и организације које у својим 

редовним активностима имају организован рад за 

нерадне дане, нису обавезне утврђивати повећан 

обим рада и дежурства. 

II 

Ради задовољења неопходних потреба грађана за 

снабдијевањем основним животним артиклима, као 

и других потреба, могу да раде пекаре, продавнице 

прехрамбене робе и месаре у периоду од 7.00 

часова до 12.00 часова. 

III 

Апотеке, продавнице погребне опреме, бензинске 

пумпе, ветеринарске амбуланте и угоститељски 

објекти могу радити редовно радно вријеме, за 

вријеме трајања републичких празника.  

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“.                                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                    

Број: 02-022-723/16              ГРАДОНАЧЕЛНИК:          

Добој:25.04.2016.године       Обрен Петровић, с.р 

______________________________ 
 

    На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14),  Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник града Добоја“ бр. 2/15), а  

поступајући по захтјеву Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Добој број 05-85/16 од 

22.2.2016. градоначелник  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – пружање 

услуга ревизије техничке документације 

Генералног пројекта насеља и индустрије 

Града Добој путем директног споразума 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

пружање услуга ревизије техничке документације 

Генералног пројекта насеља и индустрије Града 

Добој. 
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Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 5.800,00 КМ. (Словима: 

петхиљадаиосамстоконвертибилнихмарака). 

Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за 

2016.  са буџетске позиције 511 100. 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем Директног 

споразума. 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број 05-

85/16 од 22.2.2016.                                                      

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој. 

                                                                  

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана Планом ЈН за 2016., да је реално 

процијењена   вриједност набавке на тржишту,  те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                      

Број: 02-404-1-134/16           ГРАДОНАЧЕЛНИК:    

Добој:23.02.2016.године       Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
        

 

 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14),  Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник града Добоја“ бр. 2/15), а  

поступајући по захтјеву Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Добој број 05-86/16 од 

22.2.2016. градоначелник  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – пружање 

услуга ревизије Главног пројекта колектора 

оборинских вода подручја „Усора“ 

путем директног споразума 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

пружање услуга ревизије главног пројекта 

колектора оборинских вода подручја „Усора“. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 5.600,00 КМ. (Словима: 

петхиљадаишестоконвертибилнихмарака). 

Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за 

2016.  са буџетске позиције 511 100. 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем Директног 

споразума. 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број 05-

86/16 од 22.2.2016.                                                    

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана Планом ЈН за 2016., да је реално 

процијењена   вриједност набавке на тржишту,  те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-135/16              ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:23.02.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14),  Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник града Добоја“ бр. 2/15), а  

поступајући по захтјеву Одјељења за општу управу 

Градске управе Добој број 03/052-79/16 од 

25.2.2016. градоначелник  д о н о с и  

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – услуге 

одржавања евиденцијског програма „SIVO“  

путем директног споразума 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

услуге одржавања евиденцијског програма „SIVO“.  

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 4.800,00 КМ. (Словима: 

четирихиљадеиосамстоконвертибилнихмарака). 

Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за 

2016.  са буџетске позиције 412 500. 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем Директног 

споразума. 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

општу управу Градске управе Добој број 03/052-

79/16 од 25.2.2016.                                                   

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја. 

                                                                  

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана буџетом за 2016., да је реално 

процијењена   вриједност набавке на тржишту,  те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.              

                                            

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-151/16               ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:29.02.2016.године           Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



Број II СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 60 
__________________________________________________________________________________________ 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14),  Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник града Добоја“ бр. 2/15), а  

поступајући по захтјеву Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Добој број 05-91/16 од 

25.2.2016. градоначелник  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – услуге 

израде техничке документације Главног 

пројекта реконструкције улице Кнеза 

Милоша у Добоју путем директног 

споразума 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

услуге израде техничке документације Главног 

пројекта реконструкције улице Кнеза Милоша у 

Добоју. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 5.940,00 КМ. (Словима: 

петхиљададеветсточетрдесетконвертибилнихмарак

а). Средства су обезбијеђена из буџета Града 

Добоја за 2016.  са буџетске позиције 511 100. 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем Директног 

споразума. 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број 05-

91/16 од 25.2.2016.                                                   

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја. 

                                                                  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана Планом ЈН за 2016., да је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту,  те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-158/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:02.03.2016.године           Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14),  Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник града Добоја“ бр. 2/15), а  

поступајући по захтјеву Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Добој број 05-90/16 од 

25.2.2016. градоначелник  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – услуге 

израде техничке документације главног 

пројекта реконструкције, адаптације и 

санације објекта „Соколски дом“ у Добоју 

путем директног споразума 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

услуге израде техничке документације Главног 

пројекта реконструкције, адаптације и санације 

објекта „Соколски дом“ у Добоју. 
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Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 5.760,00 КМ. (Словима: 

петхиљадаседамстошездесетконвертибилнихмарака

). Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја 

за 2016.  са буџетске позиције 511 100. 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем Директног 

споразума. 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број 05-

90/16 од 25.2.2016.                                                    

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој. 

                                                                  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана Планом ЈН за 2016., да је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту,  те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-159/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:02.03.2016.године         Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те 

члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући 

по захтјеву Одјељења за стамбено-комуналне 

послове Градске управе Добој, број 07-37-24-164/16 

од 03.3.2016. градоначелник  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о покретању  поступку јавне набавке  - 

израда, монтажа и постављање парковских 

клупа и канти за смеће у граду Добој у 2016. 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

израда, монтажа и постављање парковских клупа и 

канти за смеће у граду Добој у 2016. 

Члан 2. 

 Процијењена вриједност набавке без 

урачунатог  ПДВ-а износи  12.800,00 КМ. (словима: 

дванаестхиљадаиосамстоконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку  обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска 

позиција 511 300. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем  

конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке  

провести ће се у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

стамбено-комуналне послове Градске управе Добој, 

број 07-37-24-164/16 од 03.3.2016.  
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Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

града Добоја“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  

се руководио чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом ЈН за 2016.  да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те  предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-195/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:15.03.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те 

члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући 

по захтјеву Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-

193/16 од 07.3.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступку јавне набавке  - 

радови на реконструкцији кровне 

конструкције и кровног покривача Дома 

културе у Грабовици 

 

 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

радови на реконструкцији кровне конструкције и 

кровног покривача Дома културе у Грабовици. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  13.518,00 КМ. (словима: 

тринаестхиљадапетстоосамнаестконвертибилнихма

рака). Средства за предметну набавку  обезбијеђена 

су у буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска 

позиција 511 200 150 034. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем  

конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке  

провести ће се у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке.   

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности Градске управе  

Добој број 04/30-1-193/16 од 07.3.2016.    

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  

се руководио чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом ЈН за 2016.  да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, да су 
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осигурана средства за исплату, те  предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-196/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:15.03.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те 

члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник  БиХ  бр. 39/14“), а 

поступајући по захтјеву Одјељења за општу управу 

Градске управе Добој број 03-052-113/16 од 

11.3.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке – 

услуге колективног осигурања запослених у 

Градској управи Добој у 2016. 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  - 

услуге колективног осигурања запослених у 

Градској управи Добој у 2016. 

Члан 2. 

 Процијењена вриједност набавке без 

урачунатог  ПДВ-а износи  4.700,00 КМ. (словима: 

четирихиљадеиседамстоконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2016. годину буџетска 

позиција 412 700. 

 

 

Члан 3. 

 Јавна набавка спровести ће се путем 

отвореног  поступка у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке.                                                                       

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Градоначелнику 

од стране Одјељења за општу управу Градске 

управе Добој број 03-052-113/16 од 11.3.2016. 

    

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

                                 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана Планом јавних набавки за 2016., да је 

реално процијењена   вриједност набавке на 

тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату, 

те предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-197/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:15.03.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1 и члана 

25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ бр. 39/14“),  а поступајући по Захтјеву 

Кабинета градоначелника број 02-022-1- 246/16 од 

15.3.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке  - 

Медијско праћење градоначелника и 

представника Града Добоја у 2016.  и 2017. 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

Медијско праћење градоначелника и представника 

Града Добоја у 2016. и 2017. 

Члан 2. 

 Процијењена вриједност набавке без 

урачунатог  ПДВ-а износи  110.000,00 КМ. 

(словима: стодесетхиљадаконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку  обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2016. и 2017. – буџетска 

позиција 412 700. 

Члан 3. 

 Јавна набавка спровести ће се путем  

отвореног поступка, а поступак јавне набавке  

провести ће се у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета 

градоначелника број 02-022-1-246/16 од 15.3.2016. 

  

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

града Добоја“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  

се руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана Планом ЈН, да је за предложену набавку  

реално процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су осигурана средства за исплату, те  

предложена одговарајућа врста поступка јавне 

набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-204/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:18.03.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1 и члана 

25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ бр. 39/14“),  а поступајући по захтјеву 

Одјељења за стамбено-комуналне послове Градске 

управе Добој број 07-37-25-193/16 од 14.3.2016. 

градоначелник  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке  - 

израда хоризонталне сигнализације на 

подручју града Добој у 2016.  

путем отвореног поступка 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  

услуга –  израда хоризонталне сигнализације на 

подручју града Добој у 2016.  
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Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи 47.000,00 КМ. (словима: 

четрдесетседамхиљадаконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2016. годину буџетска 

позиција 412 500. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног  

поступка у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке.                                                                       

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Градоначелнику 

Одјељења за стамбено-комуналне послове Градске 

управе Добој број 07-37-25-193/16 од 14.3.2016.

      

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

                                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана Планом јавних набавки за 2016., да је 

реално процијењена   вриједност набавке на 

тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату, 

те предложена одговарајућа врста поступка. 

  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-214/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:22.03.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1 и члана 

25.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ бр. 39/14“),а поступајући по захтјеву 

Одјељења за борачко инвалидску заштиту  број 08-

56- 1 – 245/16. од 24.3.2016. градоначелник  доноси 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке  -  

Санација путева и регулација водотокова у 

Мјесним заједницама:Љескове Воде,Горње 

Подновље, Тисовац и Текућица 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

Санација путева и водотокова у Мјесним 

заједницама:Љескове Воде, Горње Подновље, 

Тисовац и Текућица. (Пројекат заштите 

инфраструктуре у близини борачких насеља и 

спомен обиљежја) 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  74.400,00 КМ. (словима: 

Седамдесетчетирихиљадечетристоконвертибилних

марака). Средства за предметну набавку 

обезбијеђена су у буџету Града Добоја за 2016. 

годину– буџетска позиција 412 500.  

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем  отвореног 

поступка, а поступак јавне набавке  провести ће се 

у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 
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Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

борачко инвалидску заштиту   број 08-56-1-245/16. 

од 24.3.2016. са предмјером  радова.                                     

    

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

                                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  

се руководио чињеницом да је реално процијењена 

вриједност предметне набавке на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те  предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-233/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:30.03.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те 

члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник  БиХ  бр. 39/14“), а  

поступајући по захтјеву Територијалне ватрогасне 

јединице Градске управе Добој број 23/16 од 

25.3.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке компресора 

за пуњење боца компририраним ваздухом 

     путем конкурентског захтјева 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке 

компресора за пуњење боца компримираним 

ваздухом за потребе Територијалне ватрогасне 

јединице Градске управе Добој. 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 9.590,00 КМ. (Словима: 

деветхиљадапетстодеведесетконвертибилнихмарак

а). Средства су обезбијеђена из буџета Града 

Добоја за 2016.  са буџетске позиције 511 300. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем 

конкурентског захтјева. 

 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Територијалне 

ватрогасне јединице Градске управе Добој број 

23/16 од 25.3.2016.                                
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Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја.   

                                                             

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана Планом ЈН за 2016., да је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту,  те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-241/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:05.04.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1 и члана 

25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ бр. 39/14“),  а поступајући по Захтјеву 

Одјељења за изградњу, обнову и развој Градске 

управе Добој број 10/3-24/16 од 05.4.2016. 

градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке  - 

Радови на изградњи водоводног система у 

МЗ Свјетлича путем отвореног поступка 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  

услуга –  Радови на изградњи водоводног система у 

МЗ Свјетлича.                 

                                     Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи 494.000,00 КМ. (словима: 

четристодеведесетчетирихиљадеконвертибилнихма

рака).  

Предметна набавка финансираће се из средстава: 1. 

Буџет Града Добоја, 2. Буџет Министарства за 

избјегла и расељена лица РС, 3. Буџет Федералног 

Министарства расељених особа и избјеглица,  4. 

Буџет Министарства за људска права и избјеглице 

БиХ и 5. донаторских средстава. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног  

поступка у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Градоначелнику 

од стране Одјељења за изградњу, обнову и развој 

Градске управе Добој број 10/3-24/16 од 05.4.2016.

      

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

                                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да се предметна набавка 

фисинансира како је то наведено у члану 2. ове 

одлуке, да је реално процијењена   вриједност 
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набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства за 

исплату, те предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-243/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:06.04.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те 

члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник  БиХ  бр. 39/14“), а  

поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности Градске управе Добој број 

04/30-1-255/16 од 05.4.2016. градоначелник доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке услуга 

прољетне и јесење дератизације на подручју 

града Добоја за 2016.  путем конкурентског 

захтјева 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке 

услуга прољетне и јесење дератизације на подручју 

града Добоја за 2016. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 12.820,00 КМ. (Словима: 

дванаестхиљадаоасамстодвадесетконвертибилнихм

арака). Средства су обезбијеђена из буџета Града 

Добоја за 2016.  са буџетске позиције 412 200. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем 

конкурентског захтјева. 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности Градске управе 

Добој број 04/30-1-255/16 од 05.4.2016.                                     

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја. 

                                                                  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана Планом ЈН за 2016., да је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту,  те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-244/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:06.04.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 14. став (1) члана 17. став (1) и 

члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ бр. 39/14“),  а поступајући по Захтјеву 

Одјељења за стамбено-комуналне послове Градске 

управе Добој број 07-37-26-361/16 од 28.4.2016. 

градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке  - 

радови на уређењу парковских и јавних 

површина у граду Добоју у 2016. 

путем отвореног поступка 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

која није предвиђена Планом јавних набавки за 

2016.  –  радови на уређењу парковских и јавних 

површина у граду Добоју у 2016. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи 85.450,00 КМ. (словима: 

осамдесетпетхиљадачетристопедесетконвертибилн

ихмарака). Предметна набавка теретиће буџетску 

позицију 412 500. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног  

поступка у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Градоначелнику 

од стране Одјељења за стамбено-комуналне 

послове Градске управе Добој број 07-37-26-361/16 

од 28.4.2016.      

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

                                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да су средства за предметну 

набавку обезбијеђена у Буџету Града, да је реално 

процијењена   вриједност набавке на тржишту, те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-245/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:06.04.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1 и члана 

25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ бр. 39/14“),  а поступајући по Захтјеву 

Одјељења за цивилну заштиту Градске управе 

Добој број 16-21-093/16 од 06.4.2016. 

градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке -  

услуга хуманитарног деминирања на 

подручју града Добој – Свјетлича 

ЛОТ 1 – Пројектни задатак ИД 1284 

Свјетлича 6 ТАП 

ЛОТ 2 – Пројектни задатак ИД 1975 

Свјетлича 7 ТАП 

путем отвореног поступка 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  -  

услуге хуманитарног деминирања на подручју 

града Добој – Свјетлича 

ЛОТ 1 – Пројектни задатак ИД 1284 Свјетлича 6 

ТАП (50.650 м2) 

ЛОТ 2 – Пројектни задатак ИД 1975 Свјетлича 7 

ТАП (85.722 м2). 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а  

- за ЛОТ 1 износи 65.845,00 КМ 

(словима:шездесетпетхиљадаосамсточетрдесетпетк

онвертибилнихмарака),  

- за ЛОТ 2 износи 111.438, 00 КМ 

(словима:стоједанаестхиљадачетристотридесетосам

конвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су из 

донације јапанске владе. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног  

поступка у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ.                                                                

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Градоначелнику 

од стране Одјељења за цивилну заштиту Градске 

управе Добој број 16-21-093/16 од 06.4.2016. 

     

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

                                 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган  руководио 

се чињеницом да су средства за  предметну набавку 

обезбијеђена из донације јапанске владе, да је 

реално процијењена  вриједност набавке на 

тржишту,  те предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-248/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:08.04.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 14. став (1) члана 17. став (1) и 

члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ бр. 39/14“),  а поступајући по Захтјеву 

Одјељења за просторно уређење Градске управе 

Добој број 05-196/16 од 10.5.2016.  градоначелник  

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке  - 

Радови на реконструкцији водоводне мреже 

у улици Николе Тесле (л = 1420 м) путем 

отвореног поступка 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

која није предвиђена Планом јавних набавки за 

2016.  –  Радови на реконструкцији водоводне 

мреже у улици Николе Тесле (л = 1420 м). 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи 106.700,00 КМ. (словима: 

стотинушестхиљадаиседамстоконвертибилнихмара

ка). Предметна набавка теретиће буџетску позицију 

511 100. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног  

поступка у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Градоначелнику 

од стране Одјељења за просторно уређење Градске 

управе Добој број 05-196/16 од 10.5.2016. 

      

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

                                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган руководио 

се чињеницом да је реално процијењена  

вриједност набавке на тржишту, да су обезбијеђена 

средства за исплату, те предложена одговарајућа 

врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-253/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:12.05.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 14. став (1) члана 17. став (1) и 

члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ бр. 39/14“),  а поступајући по Захтјеву 

Одјељења за изградњу, обнову и развој Градске 

управе Добој број 10/3-31/16 од 21.4.2016. 

градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке  - 

Радови на санацији локалних путева у 

повратничким насељима у 2016. путем 

отвореног поступка 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

која није предвиђена Планом јавних набавки за 
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2016.  –  Радови на санацији локалних путева у 

повратничким насељима у 2016.      

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи 79.950,00 КМ. (словима: 

седамдесетдеветхиљададеветстопедесетконвертиби

лнихмарака). Предметна набавка теретиће буџетску 

позицију 412 500. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног  

поступка у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Градоначелнику 

од стране Одјељења за изградњу, обнову и развој 

Градске управе Добој број 10/3-31/16 од 21.4.2016.

     

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

                                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган руководио 

се чињеницом да је реално процијењена  

вриједност набавке на тржишту, да су обезбијеђена 

средства за исплату, те предложена одговарајућа 

врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                           

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-254/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:12.05.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1), те 

члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник  БиХ  бр. 39/14“), а  

поступајући по Захтјеву Одјељења за финансије 

Градске управе Добој број 06/403-1-227/16 од 

10.5.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – санација 

стана у власништву Града Добоја у улици 

Југ Богдана у Добоју путем конкурентског 

захтјева 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке која 

није планирана Планом ЈН за 2016. и то - санација 

стана у власништву Града Добоја у улици Југ 

Богдана у Добоју. 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 8.800,00 КМ. (Словима: 

осамхиљадаиосамстоконвертибилнихмарака). 

Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за 

2016.  са буџетске позиције 511 200. 
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Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем 

конкурентског захтјева. 

 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

финансије Градске управе Добој број 06/403-1-

227/16 од 10.5.2016. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја. 

                                                                  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган  руководио 

се чињеницом да је реално процијењена вриједност 

набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства у 

Буџету Града,  те предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                 

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-255/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:12.05.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
 

 

 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1 и члана 

25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ бр. 39/14“),  а поступајући по захтјеву 

Одјељења за просторно уређење  Градске управе 

Добој број 05-204/16 од 11.5.2016. градоначелник   

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке  услуга 

– израда измјене дијела Регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија, блок бр. 2 (к.ч. 

бр. 5566/1 КО Добој) путем отвореног 

поступка 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  

услуга – израда измјене дијела Регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија, блок бр. 2 (к.ч. бр. 

5566/1 КО Добој). 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  5.000,00 КМ. (словима: 

петхиљадаконвертибилнихмарака). Средства за 

предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града 

Добоја за 2016. годину буџетска позиција 511 100. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног  

поступка у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ. 

 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 
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Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке.                                                                    

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Градоначелнику 

Одјељења за просторно уређење  Градске управе 

Добој број 05-204/16 од 11.5.2016.  

   

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

                                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана Планом јавних набавки за 2016., да је 

реално процијењена   вриједност набавке на 

тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату, 

те предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                 

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-259/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:16.05.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

 

На основу члана 14. став (1) члана 17. став (1) и 

члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ бр. 39/14“),  а поступајући по Захтјеву 

Одјељења за просторно уређење Градске управе 

Добој број 05-209/16 од 13.5.2016. градоначелник   

д о н о с и 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке  - 

Радови на реконструкцији улице између 

Магистралног пута М-17 и улице Николе 

Тесле у Добоју (л= 416 м) путем отвореног 

поступка 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

која није предвиђена Планом јавних набавки за 

2016.  –  Радови на реконструкцији улице између 

Магистралног пута М-17 и улице Николе Тесле у 

Добоју (л= 416 м) 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи 148.200,00 КМ. (словима: 

стотинучетрдесетосамхиљадаидвјестоконвертибил

нихмарака). Предметна набавка теретиће буџетску 

позицију 511 200. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 
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Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Градоначелнику 

од стране Одјељења за просторно уређење Градске 

управе Добој број 05-209/16 од 13.5.2016. 

      

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

                                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган руководио 

се чињеницом да је реално процијењена  

вриједност набавке на тржишту, да су обезбијеђена 

средства за исплату, те предложена одговарајућа 

врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                 

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-260/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:16.05.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и 

члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ бр. 39/14“),  а поступајући по Захтјеву 

Одјељења за финансије број 06/403-1-174/16 од 

12.4.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке -  

набавка рачунара и рачунарске опреме за 

потребе Градске управе Добој у 2016. путем 

отвореног поступка 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  -  

набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе 

Градске управе Добој у 2016. 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи 30.000,00 КМ (словима: 

тридесетхиљадаконвертибилнихмарака). Средства 

за предметну набавку обезбијеђена су Буџетом 

Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 

300. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног  

поступка у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ.                

                                               

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 
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Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Градоначелнику 

од стране Одјељења за финансије број 06/403-1-

174/16 од 12.4.2016. 

        

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

                                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган  руководио 

се чињеницом да је предметна набавка планирана 

Планом ЈН за 2016. да су средства обезбијеђена у 

Буџету Града, да је реално процијењена  вриједност 

набавке на тржишту,  те предложена одговарајућа 

врпоступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                 

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-261/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:15.04.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1), те 

члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник  БиХ  бр. 39/14“), а  

поступајући по Захтјеву Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Добој број 05-157/16 од 

07.4.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – радови на 

уређењу до грађевинске парцеле означене 

као к.ч. бр. 5500/1 КО Добој:   

ЛОТ 1 - водовод и канализација 

ЛОТ 2 - топловодни прикључак 

  путем конкурентског захтјева 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

радови на уређењу до грађевинске парцеле 

означене као к.ч. бр. 5500/1 КО Добој: ЛОТ 1 -  

водовод и канализација, ЛОТ 2 - топловодни 

прикључак. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи:  

ЛОТ 1 – водовод и канализација – 9.920,00 КМ  

(Словима:деветхиљададеветстодвадесетконвертиби

лнихмарака).  

ЛОТ 2 - топловодни прикључак – 7.650,00 КМ  

(Словима:седамхиљадашестопедесетконвертибилн

ихмарака).  

Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за 

2016.  са буџетске позиције 511 100. 
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Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем 

конкурентског захтјева. 

 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број 05-

157/16 од 07.4.2016.                               

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја. 

                                                                  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је реално процијењена 

вриједност набавке на тржишту, да су обезбијеђена 

средства за исплату у Буџету Града, те предложена 

одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-268/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:20.04.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14),  Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник града Добоја“ бр. 2/15), а  

поступајући по захтјеву Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Добој број 05-172/16 од 

18.4.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – услуге 

израде измјене дијела Регулационог плана 

„Центар“ Добој, ревизија, блок бр. 2   

(Зелена пијаца) путем директног споразума 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

услуге израде измјене дијела Регулационог плана 

„Центар“ Добој, ревизија, блок бр. 2 (Зелена 

пијаца). 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 5.990,00 КМ. (Словима: 

петхиљададеветстодеведесетконвертибилнихмарак

а). Средства су обезбијеђена из буџета Града 

Добоја за 2016.  са буџетске позиције 511 100. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем Директног 

споразума. 

 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број 05-

172/16 од 18.4.2016. 
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Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја. 

                                                                  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је реално процијењена 

вриједност набавке на тржишту, да су обезбијеђена 

средства за исплату у Буџету Града,  те предложена 

одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-269/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:20.04.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14),  Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник града Добоја“ бр. 2/15), а  

поступајући по захтјеву Одјељења за општу управу 

Градске управе Добој број 03/052-192/16 од 

18.4.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – набавка 

електронских картица за евидентирање 

запослених Градске управе Добој присуства 

радном мјесту путем директног споразума 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

набавка електронских картица за евидентирање 

запослених Градске управе Добој присуства радном 

мјесту. 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 3.600,00 КМ. (Словима: 

трихиљадеишестоконвертибилнихмарака). 

Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за 

2016.  са буџетске позиције 412 900. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем Директног 

споразума. 

 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

општу управу Градске управе Добој број 03/052-

192/16 од 18.4.2016. 
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Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја. 

                                                                  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке уговорни орган  руководио 

се чињеницом да су средства за  предметну набавку 

обезбијеђена Буџетом Града за 2016., да је реално 

процијењена   вриједност набавке на тржишту,  те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

 

 

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-270/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:20.04.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те 

члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник  БиХ  бр. 39/14“), а 

поступајући по захтјеву Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 

04/30-1-341/16 од 12.5.2016. градоначелник  доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступку јавне набавке  - 

радови на реконструкцији и адаптацији 

Мјесне канцеларије Града Добој у МЗ 

Грабовица 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

радови на реконструкцији и адаптацији Мјесне 

канцеларије Града Добој у МЗ Грабовица. 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  40.250,00 КМ. (словима: 

четрдесетхиљададвјестопедесетконвертибилнихмар

ака). Средства за предметну набавку  обезбијеђена 

су у буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска 

позиција 511 200 150 034. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем  

конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке  

провести ће се у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 
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Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

        

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности Градске управе  

Добој број 04/30-1-341/16 од 12.5.2016.   

  

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  

се руководио чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом ЈН за 2016.  да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те  предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

 

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-271/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:17.05.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14),  Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник града Добоја“ бр. 2/15), а  

поступајући по захтјеву Одјељења за финансије 

Градске управе Добој број 06/403-1-199/16 од 

20.4.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – 

реконструкција и ревитализација фасаде у 

контексту објекта ЈУ Мајке Југовића у 

Старом граду у Добоју путем директног 

споразума 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

реконструкција и ревитализација фасаде у 

контексту објекта ЈУ Мајке Југовића у Старом 

граду у Добоју. 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 5.932,00 КМ. (Словима: 

петхиљададеветстотридесетдвијеконвертибилнемар

ке). Средства су обезбијеђена из буџета Града 

Добоја за 2016.  са буџетске позиције 511 200. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем Директног 

споразума. 
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Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

финансије Градске управе Добој број 06/403-1-

199/16 од 20.4.2016. 

                                                        

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја. 

                                                                  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке уговорни орган  руководио 

се чињеницом да су средства за  предметну набавку 

обезбијеђена Буџетом Града за 2016., да је реално 

процијењена   вриједност набавке на тржишту,  те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

 

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-276/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:25.04.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

 

 

 

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и 

члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник  БиХ  бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву 

Одјељења за просторно уређење Градске управе 

Добој, број 05-212/16 од 17.5.2016. градоначелник  

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступку јавне набавке  - 

радови на уклањању објеката у 2016. путем 

отвореног поступка 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

радови на уклањању објеката у 2016. 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  30.000,00 КМ. (словима: 

тридесетхиљадаконвертибилнихмарака). Средства 

за предметну набавку  обезбијеђена су у буџету 

Града Добоја за 2016. годину– буџетска позиција 

511 100. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка, а поступак јавне набавке  провести ће се 

у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 

 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 
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Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој, број 05-

212/16 од 17.5.2016. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  

се руководио чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом ЈН за 2016.  да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те  предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

 

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-278/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:19.05.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 14. став (1) члана 18. став (1) и 

члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ бр. 39/14“),  а поступајући по Захтјеву 

Одјељења за стамбено-комуналне послове Градске 

управе Добој број 07-37-26-391/16 од 13.5.2016. 

градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке  - 

набавка и уградња канализационих 

арматура, решетки, сливника и поклопаца у 

граду Добоју у 2016. путем отвореног 

поступка 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке - 

набавка и уградња канализационих арматура, 

решетки, сливника и поклопаца у граду Добоју у 

2016. 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи 29.890,00 КМ. 

(словима:двадесетдеветхиљадаосамстодеведесетко

нвертибилнихмарака). Предметна набавка теретиће 

буџетску позицију 412 200. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 
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Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Градоначелнику 

од стране Одјељења за стамбено-комуналне 

послове Градске управе Добој број 07-37-26-391/16 

од 13.5.2016. 

      

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

                                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана Планом ЈН за 2016., да су средства за 

предметну набавку обезбијеђена у Буџету Града, да 

је реално процијењена вриједност набавке на 

тржишту, те предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

 

                        

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-279/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:19.05.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те 

члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник  БиХ  бр. 39/14“), а 

поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено-

комуналне послове Градске управе Добој, број 07-

37-24-330/16 од 18.4.2016. градоначелник  доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступку јавне набавке  - 

израда, монтажа и постављање парковских 

клупа и парковских канти за смеће у граду 

Добоју у 2016. 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

израда, монтажа и постављање парковских клупа и 

парковских канти за смеће у граду Добоју у 2016. 

 

Члан 2. 

 Процијењена вриједност набавке без 

урачунатог  ПДВ-а износи  12.800,00 КМ. (словима: 

дванаестхиљадаиосамстоконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку  обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска 

позиција 511 300. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем  

конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке  

провести ће се у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 
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Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

стамбено-комуналне послове Градске управе Добој, 

број 07-37-24-330/16 од 18.4.2016. 

  

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  

се руководио чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом ЈН за 2016.  да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те  предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке.                

 

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-280/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:28.04.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и 

члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник  БиХ  бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву 

Одјељења за просторно уређење Градске управе 

Добој, број 05-221/16 од 18.5.2016. градоначелник  

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступку јавне набавке  - 

радови нa уређењу до грађевинске парцеле 

к.ч. бр. 5520/3 КО Добој  путем отвореног 

поступка 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

радови нa уређењу до грађевинске парцеле к.ч. бр. 

5520/3 КО Добој,  

- ЛОТ 1 – водовод и канализација – 9.806,00 КМ 

- ЛОТ 2 – топловод и топлотна подстаница – 

77.364,00 КМ 

- ЛОТ 3 – телекомуникације – 5.468,00 КМ 

- ЛОТ 4 – електро фаза – 28.123,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи : 

- ЛОТ 1 – водовод и канализација – 9.806,00 КМ 

- ЛОТ 2 – топловод и топлотна подстаница – 

77.364,00 КМ 

- ЛОТ 3 – телекомуникације – 5.468,00 КМ 

- ЛОТ 4 – електро фаза – 28.123,00 КМ. 

Средства за предметну набавку  обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска 

позиција 511 100. 
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Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка, а поступак јавне набавке  провести ће се 

у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој, број 05-

221/16 од 18.5.2016. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  

се руководио чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом ЈН за 2016.  да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те  предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-281/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:19.05.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и 

члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник  БиХ  бр. 39/14“), а поступајући по захтјеву 

Одјељења за стамбено-комуналне послове Градске 

управе Добој, број 07/37-26-401/16 од 18.5.2016. 

градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке  - 

изградња јавне расвјете у ул. Војводе 

Мишића (од ул. Војводе Степе до 

Колубарске – водоторањ) путем отвореног 

поступка 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

изградња јавне расвјете у ул. Војводе Мишића (од 

ул. Војводе Степе до Колубарске – водоторањ). 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  8.540,00 КМ (словима: 

осамхиљадапетсточетрдесетконвертибилнихмарака

).Средства за предметну набавку  обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска 

позиција 511 100. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка, а поступак јавне набавке  провести ће се 

у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 

 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 
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Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за за 

стамбено-комуналне послове Градске управе Добој, 

број 07/37-26-401/16 од 18.5.2016. 

  

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  

се руководио чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом ЈН за 2016.  да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те  предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-295/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:30.05.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

 

На основу члана 8. став (1), члана 14. став (1), 

члана 18. став (1) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник  БиХ  бр. 39/14“), члана 6. став 

(1) Правилника о поступку додјеле уговора о 

услугама из Анекса II дио Б Закона о ЈН те а 

поступајући по захтјеву Кабинета градоначелника, 

бр. 02-022-1-486/16 од 24.5.2016. градоначелник     

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке  

угоститељских услуга за потребе Градске 

управе Добој у 2016/17  путем Позива за 

достаљање понуда (услуге из Анекса II дио Б 

Закона о ЈН) 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  

угоститељских услуга за потребе Градске управе 

Добој у 2016/17 путем Позива за достаљање понуда 

(услуге из Анекса II дио Б Закона о ЈН). 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  45.000,00 КМ (словима: 

четрдесетпетхиљадаконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку  обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја, буџетска позиција 412 900. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем Позива за 

достављање понуда. 

Позив за достављање понуда објавиће се на web 

страници Града Добоја – wwwgraddoboj.org а 

поступак јавне набавке  провести ће се у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ, односно 

Правилником о поступку додјеле уговора о 

услугама из Анекса II дио Б Закона о ЈН. 
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Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке у складу са чланом 8.9.и 10 

Правилника о поступку додјеле уговора о услугама 

из Анекса II дио Б Закона о ЈН. 

 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Кабинета 

градоначелника, бр. 02-022-1-486/16 од 24.5.2016. 

  

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  

се руководио чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом ЈН за 2016.  да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те  предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

 

                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-304/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:01.06.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 17. став (1), члана 90. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14),  Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник града Добоја“ бр. 2/15), а  

поступајући по захтјеву Одјељења за општу управу 

Градске управе Добој број 03/052-239/16 од 

23.5.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – набавка 

тонера Xerox за потребе Градске управе 

Добој путем директног споразума 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

набавка тонера Xerox за потребе Градске управе 

Добој. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 5.990,00 КМ. (Словима: 

петхиљадаидеветстодеведесетконвертибилнихмара

ка). Средства су обезбијеђена из буџета Града 

Добоја за 2016.  са буџетске позиције 412 300. 

 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем Директног 

споразума. 

 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

општу управу Градске управе Добој број 03/052-

239/16 од 23.5.2016. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја.                                                             
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О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке уговорни орган  руководио 

се чињеницом да су средства за  предметну набавку 

обезбијеђена Буџетом Града за 2016., да је реално 

процијењена   вриједност набавке на тржишту,  те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                                         

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-305/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:01.06.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 17. став 1, члана 90. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14),  Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник града Добоја“ бр. 2/15), а  

поступајући по захтјеву Одјељења за финансије 

Градске управе Добој број 06-403-1-265/16 од 

26.5.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – Набавка 

laptop рачунара и екстерног резача дискова 

за потребе  Скупштине Града Добоја путем 

директног споразума 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

Набавка laptop рачунара и екстерног резача дискова 

за потребе  Скупштине Града Добоја. 

 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 3.100,00 КМ. (Словима: 

трихиљадеистоконвертибилнихмарака). Средства 

су обезбијеђена из буџета Града Добоја за 2016.  са 

буџетске позиције 511 300. 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се путем Директног 

споразума. 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

финансије Градске управе Добој број 06-403-1-

265/16 од 26.5.2016.                                                 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја. 

                                                                  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке уговорни орган  руководио 

се чињеницом да су средства за  предметну набавку 

обезбијеђена Буџетом Града за 2016., да је реално 

процијењена   вриједност набавке на тржишту,  те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-306/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:01.06.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те 

члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник  БиХ  бр. 39/14“), а 

поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено-

комуналне послове Градске управе Добој, број 07-

37-24-423/16 од 25.5.2016. градоначелник  доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступку јавне набавке  - 

израда, монтажа и постављање парковских 

клупа и канти за смеће у граду Добоју у 

2016. путем конкурентског захтјева 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

израда, монтажа и постављање парковских клупа и 

канти за смеће у граду Добој у 2016. 

 

Члан 2. 

 Процијењена вриједност набавке без 

урачунатог  ПДВ-а износи  12.800,00 КМ. (словима: 

дванаестхиљадаиосамстоконвертибилнихмарака).  

Средства за предметну набавку  обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска 

позиција 511 300. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем  

конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке  

провести ће се у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

стамбено-комуналне послове Градске управе Добој, 

број 07-37-24-423/16 од 25.5.2016. 

  

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  

се руководио чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом ЈН за 2016.  да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те  предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке.                

                               

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-307/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:01.06.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те 

члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник  БиХ  бр. 39/14“), а 

поступајући по захтјеву Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности Градске управе Добој, број 

04/30-1-386/16 од 24.5.2016. градоначелник доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступку јавне набавке  - 

радови на санацији канцеларија у објекту 

Дома културе на Усори путем 

конкурентског захтјева 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

радови на санацији канцеларија у објекту Дома 

културе на Усори. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  7.155,00 КМ. (словима: 

седамхиљадастопедесетпетконвертибилнихмарака).  

Средства за предметну набавку  обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска 

позиција 511 200 150 034. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем  

конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке  

провести ће се у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке. 

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности Градске управе  

Добој број 04/30-1-386/16 од 24.5.2016.   

  

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  

се руководио чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом ЈН за 2016.  да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те  предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

                               

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-308/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:01.06.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), те 

члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник  БиХ  бр. 39/14“), а  

поступајући по Захтјеву Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Добој број 05-229/16 од 

26.5.2016. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – радови на 

уређењу до грађевинске парцеле означене 

као к.ч. бр. 5500/1 КО Добој – 

електроенергетски прикључак  путем 

конкурентског захтјева 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

радови на уређењу до грађевинске парцеле 

означене као к.ч. бр. 5500/1 КО Добој – 

електроенергетски прикључак. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 14.870,00 КМ(словима: 

четрнаестхиљадаосамстоседамдесетконвертибилни

хмарака). 

Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја за 

2016.  са буџетске позиције 511 100. 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем 

конкурентског захтјева. 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број 05-

229/16 од 26.5.2016.                               

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Добоја. 

                                                                  

О б р а з л о ж е њ е 

При доношењу Одлуке, уговорни орган се  

руководио чињеницом да је реално процијењена 

вриједност набавке на тржишту, да су обезбијеђена 

средства за исплату у Буџету Града, те предложена 

одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања одлучено 

је као у члану 1. ове одлуке.                

                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-312/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК:             

Добој:02.06.2016.године        Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05, 20/07 и 98/13), 

чланa 56 и 70.  Статута града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“, број 9/12, 3/14) те 

Меморандума о разумијевању Развојног програма 

Уједињених Нација и града Добоја, градоначелник 

града Добој доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Комисије за оцјену 

приједлога пројеката по Јавном позиву 

упућеном организацијама цивилног 

друштва за достављање приједлога 

пројеката у граду Добоју у 2016. години 

 

Члан 1. 

         

   У састав Комисије за оцјену приједлога пројеката 

по Jавнoм позиву за организације цивилног 

друштва у 2016. години у граду Добоју, у име града 

Добоја, именују се сљедећи представници: 

1. Даниела Микић, шеф Одсјека за друштвене 

дјелатности, 
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2. Гордана Перић, самостални стручни сарадник за 

послове образовања науке и културе и 

информисања , а испред Организација цивилног 

друштва именује се сљедећи представник: 

3. Биљана Бјелановић, представница ОЦД-а са 

подручја града Добоја. 

 

Члан 2. 

         Комисија представља тијело које проводи 

оцјењивање пристиглих приједлога пројеката. Сви 

чланови Комисије имају једнака права и обавезе. 

Комисија има задатак да оцијени и изврши одабир 

свих пристиглих приједлога пројеката по Јавном 

позиву упућеном организацијама цивилног 

друштва за достављање приједлога пројеката у 

граду Добоју у 2016. години. Комисија предлаже 

пројекте за финансирање у оквиру расположивих 

средстава опредијељених по Јавном позиву. 

  

Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику града Добоја. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-74/16                ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 26.05.2016.године     Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

 

 

 

 

    

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05, 20/07 и 98/13), 

чланa 56 и 70.  Статута града Добоја („Службени 

гласник града Добоја“, број 9/12, 3/14) те 

Меморандума о разумијевању Развојног програма 

Уједињених Нација и града Добоја, градоначелник 

града Добој доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Тима за праћење реализације 

одобрених пројеката по Јавном позиву 

упућеном организацијама цивилног 

друштва за достављање приједлога 

пројеката у граду Добоју у 2016. години 

 

 

 

Члан 1. 

           У састав Тима за праћење реализације 

одобрених пројеката по Јавном позиву за 

организације цивилног друштва у 2016. години у 

граду Добоју, именују се: 

1. Гордана Пашалић, члан Тима испред Градске 

управе, 

2. Сњежана Радић, члан Тима испред Градске 

управе, 

3. Дијана Ђурђевић, члан Тима испред ОЦД-а. 

 

Члан 2. 

         Задатак Тима је праћење тока имплементације 

одобрених пројеката, на основу информација 

добијених у наративним и финансијским 

извјештајима и теренским посјетама те 

извјештавање градоначелника града Добој о 

реализованим пројектима. 
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Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику града Добоја. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-75/16                ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 26.05.2016.године     Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

  На основу члана 63. став 7.  Закона о јавним 

путевима Републике Српске («Службени гласник 

Републике Српске« број:89/13), члана 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05, 

20/08 и 98/13) и члана 70. Статута града Добоја  

(«Службени гласник  града Добоја« број:9/12, 3/14 

и 12/14), градоначелник града Добоја, д о н о с и: 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о 

утврђивању висине накнада за употребу и 

кориштење локалних путева на подручју 

града Добој 

 

Члан 1. 

 

У члану 21. став 1. Правилника о утврђивању 

висине накнада за употребу и кориштење локалних 

путева на подручју града Добој („Службени 

гласник града Добој“, број:9/14),  мијења се тачка 6. 

и гласи: 

„цјевоводе, ел.каблове, тт каблове, оптичке и друге 

каблове, те стубове који се налазе у зони локалних 

путева, а служе за водове ел. каблова,                                        

по дужном метру               0,70 КМ/м  тт каблова 

или неке друге врсте каблова.“                                                

                                                                                 

Члан 2. 

 

У члану 22. став 1. Правилника о утврђивању 

висине накнада за употребу и кориштење локалних 

путева на подручју града Добој („Службени 

гласник града Добој“, број:9/14),  послије тачке  9. 

додаје се нова тачка 10., која гласи:                                               

    „9. накнада по дужном метру земљишта,, зависно 

од сврхе за коју се земљиште користи, за 

постављање цјевовода, електро каблова, тт каблова, 

оптичких и других каблова, утврђује се на 

годишњем нивоу од 80 % од висине накнаде 

утврђене чланом 21. став 1. тачка 6. овог 

Правилника.“ 

 

Члан 3. 

 

Овај Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о утврђивању висине накнада за 

употребу и кориштење локалних путева на 

подручју града Добој, ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен  у „Службеном 

гласнику града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-824/16              ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 05.05.2016.године     Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 43 Закона о локалној самоуправи 

“Службени гласник Републике Српске” број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 56 Статута града 

Добоја („Службени гласник града Добоја“ број: 

9/12, 3/14 и 12/14) градоначелник града Добоја, 

доноси: 

П Р А В И Л Н И К 

о начину одабира пројеката 

невладиних/непрофитних организација по 

ЛОД методологији 

 

 

 

I - Опште одредбе 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником утврђује се садржај и 

поступак Јавног позива, критерији и начин 

оцјењивања, као и праћење реализације пројеката 

невладиних/непрофитних организација који ће се 

финансирати из Буџета града Добој (у даљем 

тексту Град).  

 

Члан 2. 

 

Средства из Члана 1. Овог  Правилника 

додјељују се за пројекте:  

 Удружењима (Удружење - сваки облик 

добровољног повезивања више физичких или 

правних лица ради унапређења и остваривања 

неког заједничког или општег интереса или циља, у 

складу са Уставом и Законом, а чија основна сврха 

није стицање добити), 

 Фондацијама (Фондација - правна особа 

која нема своје чланство, а циљ њеног оснивања је 

управљање одређеном имовином у општем или 

заједничком интересу).  

 

Апликанти морају задовољити сљедеће опште  

услове: 

 да су основани и регистровани у БиХ,  

 да су вођени од стране држављана БиХ,  

 да своје активности реализују на подручју 

Града, 

 да су пројекти намијењени грађанима 

Града,  

 да се пројекти односе на области које је 

Град одредио као приоритетне према стратешким 

документима,  

 да не обављају активности у име 

политичких партија. 

II – ЈАВНИ ПОЗИВ 

Члан 3. 

 

Средства из Буџета Града додјељују се искључиво 

на основу Јавног позива који објављује 

Градоначелник.  

Јавни позив садржи:  

а)     назив органа који расписује Јавни позив,  

б)     учеснике позива, 

в)     рокове за достављање документације, 

г)     доступност образаца – са упутствима за 

пријаву пројеката, 

д)     начин испуњавања образаца – у електронској 

форми,  

ђ)     територију на којој пројекти морају бити 

реализовани,  

е)     приоритетне области на које се позив односи,  

ж)    број пројеката које удружење може 

кандидовати,  

 з)     период реализације пројеката, 
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и)    висина средстава која се додјељују по пројекту,  

ј)     назив тијела за оцјењивање пројектних 

приједлога,  

к)    рокове и начине објављивања резултата 

проведеног Јавног позива.  

 

III – ПОСТУПАК ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 

Члан 4. 

Јавни позив се објављује у средствима 

информисања и на wеб-страници Града. 

Јавни позив остаје отворен 21 дан од дана 

објављивања у средствима информисања. 

Обрасци са упутствима за пријаву пројеката 

постављају се на wеб-страници Града. 

 

Члан 5. 

Апликанти пројектни приједлог достављају путем 

протокола Града и искључиво путем пријавног 

обрасца. 

Пријава треба садржавати:  

а)    образац са списком документације за провјеру  

б)        преглед буџета, 

 в)        логички оквир рада,  

 г)        план активности и промоције,  

 д)        план потрошње,  

 ђ)        административни подаци о апликанту, 

 е)        финансијска идентификациона форма,  

 ж)        изјава о подобности,  

  з)         наративни буџет,  

  и)        приједлог пројекта.  

Удружења која се пријављују на Јавни позив 

дужна су доставити додатну документацију:  

       а)     рјешење о регистрацији за апликанта и 

партнера ако постоји (оригинал или овјерена копија 

рјешења, 

       б)    идентификацијски број,  

        в)  овјерену фотокопију личне карте овлаштене 

особе, 

        г) описни извјештај о реализованим 

пројектима за претходну годину за раније         

основане организације, односно програм рада за 

текућу или наредну годину за   новоосноване 

организације,  

       д)    увјерење о измиреним пореским обавезама 

(оригинал или овјерена копија пореске управе),  

       ђ)   увјерење о измиреним доприносима за 

запослене, ако има запослених у организацији  

(ако нема запослених приложити изјаву да нема 

запослених), 

       е)         завршни годишњи финансијски 

извјештај за претходну годину (биланс стања и 

биланс успјеха), осим ако је удружење 

регистровано у години објављивања Јавног позива, 

      ж)         подаци о особама које реализују 

пројекат (краћи CV са доказима) 

       з)         други документи који могу бити 

релевантни. 

  

Апликант може тражити укупан износ вриједности 

пројекта или дио недостајућих            средстава, 

што је дужан назначити у захтјеву. 

 

Члан 6. 

Пројекти који се неће финансирати: 

а)        пројекти удружења која нису извршила своје 

обавезе по раније одобреним    пројектима 

финансираним из буџета Града, 



Број II СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 96 
__________________________________________________________________________________________ 

      б)      пројекти који се  искључиво односе  на  

једнократне  манифестације,  осим  у  случајевима  

када  су дио  трајнијег и свеобухватнијег пројекта,  

      в)      пројекти који  се односе  на повремене 

конференције, осим ако су неопходне за    успјешну    

имплементацију пројекта,  

       г)      пројекти који  се односе  на финансирање 

редовних  активности  подносиоца       пројектног  

приједлога  или њихових партнера,  

      д)     пројекти који се базирају на 

инвестиционим улагањима, адаптацији или 

изградњи капиталних објеката, или на куповину 

опреме осим ако је неопходна за успјешну    

имплементацију пројекта,  

      ђ)      пројекти којима је предвиђен дио 

административних трошкова  (људски ресурси,                      

путовања/превоз, канцеларијски трошкови) већи од 

20 % од укупних  трошкова пројекта,  

      е)      пројекти који представљају индивидуална 

спонзорства/стипендије за школовање или за 

учествовање у радионицама, семинарима, 

конференцијама, конгресима, тренинг курсевима,  

     ж)       пројекти који су усмјерени према 

вјерским циљевима и активностима,  

      з)        пројекти који су усмјерени према 

политичким активностима,  

     и)        пројекти који су намијењени за 

искључиву добит појединца,  

      ј)         пројекти који се заснивају на 

додјељивању средстава трећој страни.  

 

Пројектни приједлози с непотпуном 

документацијом и достављени изван предвиђеног 

рока неће бити разматрани ни финансирани. 

 

 

 

IV – КРИТЕРИЈИ И НАЧИН ОЦЈЕЊИВАЊА 

ПРОЈЕКАТА 

 

Члан 7. 

 

 Комисију Рјешењем именује 

Градоначелник. Комисију чине предсједник и 

четири члана. Састав Комисије чине: два запослена 

у Градској управи града Добој која раде на 

пословима сарадње са организацијама цивилног 

друштва, два представника радних тијела 

Скупштине Града која сарађују са организацијама 

цивилног друштва и један представник из реда 

организација цивилног друштва. 

 

 Члана Комисије из реда организација 

цивилног друштва предлаже служба  Градске 

управе надлежна за рад с невладиним 

организацијама и то након демократски проведеног 

одабира представника организација цивилног 

друштва.  

 

 Надлежна  служба на исти начин ће 

одабрати и замјеника представника из реда 

организација цивилног друштва, како би свим 

организацијама било омогућено аплицирање на 

Јавни позив, а да чланови Комисије не би били у 

сукобу интереса.  

 

       Комисија ће бити именована на период од 

годину дана. 

 

Члан 8. 

Комисија за оцјењивање и одабир пројеката ће, 

након провјере да ли пројекти задовољавају 

административно-техничке услове из чланова 5. и 

6. овог Правилника оцијенити пројекте на начин 

прописан у  члановима 9. и 10. овог Правилника.  



Број II СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 97 
__________________________________________________________________________________________ 

Члан 9. 

 

Комисија вреднује приједлоге пројеката према 

критеријима с припадајућим бројем бодова.   

 

 а) Финансијски и оперативни капацитет: 

 искуство апликанта и његових партнера у 

управљању пројектима,  

 стручни капацитети апликанта  и   његових  

партнера (посебно познавање питања на које се 

пројекат односи), 

 управљачки  капацитети подносиоца  

приједлога и партнера (укључујући особље, опрему 

и способност за управљање буџетом пројекта)  

 

 б) Релевантност : 

 релевантност пројекта у односу на циљ, 

један или више приоритета јавног позива, 

 јасна дефинисаност и стратешки одабир 

учесника укључених у пројекат (посредници, 

крајњи корисници, циљне групе),   

 јасна дефинисаност потреба циљних група 

и крајњих корисника, те да ли их пројекат третира 

на прави начин, 

 посједовање додатних квалитета пројекта, 

као што су иновативни приступ и модели добре 

праксе, 

 приједлог пројекта заговара модел  

политике  базиран на правима  и  има утицаја  на 

подређене групе (промоција равноправности  

полова и оснаживање жена, заштита околиша 

међунационална сарадња, проблематика омладине 

итд). 

 

          

 

        в) Методологија: 

 компетентност мјера плана активности и 

предложених активности одговарајуће, практичне и 

досљедне циљевима и очекиваним резултатима, 

 конзистентност цјелокупног дизајна 

пројекта (а нарочито, да ли одражава анализу 

уочених проблема, могуће вањске факторе), 

 задовољавајући ниво укључености и 

ангажовања партнера у реализацији пројекта, 

 објективно  мјерљиви  индикатори  

резултата активности (да ли је и један од 

индикатора гендер сензитиван или гендер 

индикатор). 

 

         г) Одрживост: 

 конкретан утицај активности предвиђених 

пројектом на циљне групе, 

 вишеструки утицај пројекта (укључујући 

могућност примјене на друге  циљне групе или 

провођење у другим срединама и/или продужавање 

ефеката активности као и размјене информација о 

искуствима са пројекта), 

 одрживост институционално очекиваних 

резултата предложених активности (да ли ће 

структуре које  омогућују  да  се  активности  

наставе  постојати  на крају пројекта,   да  ли ће  

постојати локално “власништво” над резултатима 

пројекта), 

 одрживост предложених очекиваних 

активности (ако је могуће, навести какав ће бити 

структурални утицај  проведених активности  –  

нпр. да ли ће доћи до побољшања  правне 

регулативе, метода и правила понашања итд.), 

 вјероватност утицаја  очекиваних 

дугорочних резултата на локалне економске услове 

и/или квалитет живота у циљним подручјима. 
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        д) Буџет и рационалност трошкова 

 однос између процијењених трошкова и 

очекиваних резултата, 

 предложени трошкови неопходни за 

имплементацију пројекта, 

 јасност буџета, укључује ли и наративни 

дио (омогућена оправданост за техничку опрему), 

испоштованост принципа  према којем 

административни  и трошкови особља не прелазе 

20% укупних трошкова, родна осјетљивост буџета,  

примјењивост, приложене биографије и описи 

радних мјеста. 

 

Члан 10. 

 

 Сваки члан Комисије додјељује бодове од 1 

до 5 за сваки од критерија појединачно. Коначна 

оцјена бодова представља укупан број бодова свих 

чланова Комисије. 

Пројекти који не испуњавају један или више 

општих критерија не узимају се у разматрање.  

 

Општи критерији  подразумијевају: 

 достављање пројекта у назначеном року, 

 потпуну и валидну документацију, 

 оправдан утрошак средстава за раније 

одобрене пројекте,  

 реализацију свих активности на територији 

града Добоја.  

  

Комисија коначну оцјену сваког пројекта врши на 

обрасцу за Комисију који је саставни дио овог 

Правилника. 

 

 

Члан 11. 

Комисија Градоначелнику  подноси извјештај о 

раду, као и приједлог за финансирање пројеката по 

областима дјеловања са износом средстава и 

висином бодова, као и разлозима за неуврштавање 

појединих пројеката за финансирање средствима из 

Буџета Града.  

 

Члан 12. 

Комисија доноси приједлог Одлуке о расподјели 

средстава на основу бодовања пројеката у складу с 

чланом 9. Овог Правилника Комисија је приједлог 

Одлуке о расподјели средстава Градоначелнику 

дужна доставити најкасније мјесец дана од дана 

окончања Јавног позива. 

Одлуку о расподјели средстава доноси 

Градоначелник. 

Одлука о расподјели средстава с табеларним 

приказом свих удружења би  ће објављена на wеб- 

страници Града и биће достављена свим 

учесницима у пројекту појединачно.  

 

V – УГОВОРИ СА  АПЛИКАНТИМА 

 

Члан 13. 

 

 Након доношења Одлуке о расподјели 

средстава, Градоначелник са одабраним 

корисницима средстава закључује Уговор који 

садржи права, обавезе и одговорности, начин 

праћења провођења одобреног пројекта, начин 

праћења намјенског трошења средстава, те 

елементе наративног и финансијског извјештавања 

о провођењу пројекта. 

Средства ће бити дозначена након потписивања 

уговора, једнократно или у ратама, у складу с 

приливом буџетских средстава Града. 
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Члан 14. 

 

Апликанти којима су додијељена средства дужни 

су доставити наративни и финансијски завршни 

извјештај, односно периодични извјештај, што 

зависи од дужине трајања пројекта и висине 

додијељених средстава.  

Рокови за достављање извјештаја биће утврђени у 

Уговору.   

 

Члан 15. 

Реализацију пројеката прати Тим за реализацију 

пројеката који именује Градоначелник. 

Тим је састављен од два запослена у градској 

управи града Добоја која директно раде на 

пословима сарадње са организацијама цивилног 

друштва. 

Праћење се заснива на информацијама добивеним у 

наративним и финансијским извјештајима и на 

основу теренских посјета.  

 

VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном Гласнику града Добоја“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-724/16              ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 20.04.2016.године     Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 43. и 44. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“,  број: 101/04, 

42/05, 118/05. и 98/13.) Уредбе о категоријама , 

звањима и условима за обављање послова 

службеника у јединицима локалне самоуправе         

( „ Службени гласник РС“ број: 15/14 и 76/14)  и 

члана 56. Статута града Добојa („Службени гласник 

града Добојa“, број: 9/12. , 3/14  и 12 /14 ) 

градоначелник града Добоја,  донио је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Градске 

управе града Добој 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста Градске управе 

града Добој  („Службени гласник града Добој“, 

број:  1/15, 4/15, 6/15 , 7/15 и 9/15 ) у даљем тексту: 

Правилник, извршене су измјене и допуне и то у 

Поглављу II распореда послова и задатака гдје се 

каже: 

У члану 13. Правилника-Одјељења за европске 

интеграције и енергетско еколошку ефикасност 

града Добој, у тачци 11.1.3.послови европских 

интеграција  мјења се категорија службеника тако  

да ријечи „шеста категорија“ замјењују се 

ријечима  „пета категорија“ , те службено звање 

се мјења тако да ријечи  „виши стручни 

сарадник“ замјењују се ријечима „ самостални 

стручни сарадник“.  

Тачка 11.1.3. мјења у дијелу посебних услова се 

тако да гласи : 

ријечи “Висока стручна спрема, завршен први 

циклус школовања са  180 ЕЦСТ бодова, завршен 

Правни, Економски факултет или други факултет 

друштвеног, техничког или природног смјера, 

најмање једна (1) година радног искуства у струци, 

положен стручни испит или лице које је у другима 
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органима и  организацијама радило, а нема 

положен стручни испит ,може се примити на рад 

ако се обавеже да положи стручни испит у року од 

шест мјесеци од дана запослења, познавање рада на 

рачунару” 

 

замјењују се ријечима  

 

“Висока стручна спрема,VII  степен стручне спреме 

или завршен први циклус школовања са остварених  

240 ЕЦСТ бодова, завршен правни, економски 

факултет или други факултет друштвеног, 

техничког или природног смјера, најмање једна (1) 

година радног искуства у струци, положен стручни 

испит или лице које је у другима органима и  

организацијама радило, а нема положен стручни 

испит ,може се примити на рад ако се обавеже да 

положи стручни испит у року од шест мјесеци од 

дана запослења, познавање рада на рачунару.” 

 

 

-Тачка 11.1.4. и 11.1.5. у дијелу описа послова 

ријечи “ шефу Одсјека “ замјењују се ријечима “ 

Начелнику Одјељење”. 

 

- Тачка 11.1.5. самостални стручни сарадник за 

енергетску ефикасност мјења се тако да гласи 

„виши стручни сарадник за енергетску 

ефикасност“, те  у дјелу категорије службеника 

тако да се ријечи “ Пета категорија “ замјењују 

ријечима   “ шеста категорија”, те у дијелу 

службеног звања тако да ријечи “ самостални 

стручни сарадник” замјењуј се ријечима “виши 

стручни сарадник” . У дијелу посебних услова 

ријечи “240 ЕЦСТ бодова “ замјењују се ријечима “ 

180 ЕЦСТ бодава”.  

 

 

 

Члан 2. 

 

Овај Правилник ступа на снагу 8 ( осмог) дана од 

дана  објављивања  у „ Службеном гласнику града 

Добоја“ . 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-948/16              ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 27.05.2016.године     Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 126 б. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број 101/04, 42/05, 118/05, 18/06, 93/13) и 

члана 33. Статута града Добоја („Службени 

Гласник града Добоја“ број : 9/12, 3/14, 12/14) , 

градоначелник града Добоја д о н о с и : 

 

П Л А Н 

СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ УСАВРШАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I - УВОД 

 

Овим Планом утврђују се облици, начини, вријеме 

и оквирне теме стручног образовања и 

професионалног усавршавања запослених у 

Градској Управи Града Добој за 2016. годину а који 

важи до доношења новог плана за 2017.годину.  

Измјенама и допунама Закона о локалној 

самоуправи предвиђено је да након доношења 

Годишњег Плана стручног оспособљавања и 

усавршавања службеника од стране Министарства 

локалне самоуправе РС, Градоначелник доноси 
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истоимени План на нивоу јединице локалне 

самоуправе и поступа по истом а све то у циљу што 

ефикаснијег и квалитетнијег усавршавања 

службеника Градске Управе града Добој те ће се на 

тај начин подићи ефикасност и квалитет у раду 

исте. 

Стручним образовањем и професионалним 

усавршавањем сматра се организовано и стално 

стицање и усавршавање стручних знања и вјештина 

запослених службеника. 

Сврха стручног образовања и професионалног 

усавршавања запослених у Градској Управи Града 

Добој је да се у току рада обезбиједи континуирано 

обнављање, употпуњавање и проширивање 

стручних знања запослених и развијање њихових 

стручних способности ради квалитетнијег и 

ефикаснијег извршавања повјерених послова и 

задатака. 

 

II - ОБЛИЦИ, НАЧИН, ВРИЈЕМЕ И ОКВИРНЕ 

ТЕМЕ СТРУЧНОГ              ОБРАЗОВАЊА И 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 Облици и начини стручног образовања и 

професионалног усавршавања запослених утврђују 

се зависно од врсте и садржаја стечених знања у 

оквиру степена школске спреме предвиђене 

Правилником о организацији и систематизацији 

радних мјеста, као и од посебних потреба и 

интереса организационих јединица Градске Управе 

Града Добој . 

Облици стручног образовања и професионалног 

усавршавања запослених у Градској Управи су:  

1. Индивидуално праћење и проучавање 

прописа, стручних публикација и других 

материјала из дјелокруга рада и надлежности 

јединица локалне самоуправе и државних органа, 

као и примјена нових метода и савремених 

средстава рада, 

2. Школовање ради преквалификације, 

доквалификације или стицања специјалистичких 

знања за потребе Градске Управе, специјалистички 

семинари и обуке, 

3. Курсеви и обуке, 

4. Семинари и стручна савјетовања, 

5. Стручни састанци и консултације, тематске 

расправе о појединим стручним питањима 

6.        Стручне радионице из области јавне управе и 

7. Други облици стручног образовања и 

професионалног усавршавања запослених у складу 

са потребама Градске Управе Града Добој. 

  

При одређивању врста и облика стручног 

образовања и професионалног усавршавања у 

обзир су узете и потребе службеника по 

специфичним областима унутар самих 

организационих јединица Градске Управе. 

Треба напоменути да Град Добој није у могућности 

да сам о свом трошку изводи обуке службеника из 

разлога што исти нема цертификоване предаваче 

али у наредном периоду ће се радити на 

оспосбљавању сопствених кадрова који ће у оквиру 

Градске Управе проводити обуке службеника  

У 2016. години планирају се сљедећи облици 

стручног образовања и професионалног 

усавршавања а који ће бити спроведени у оквиру 

Система обуке службеника у организацији 

Министартсва управе и локалне самоуправе РС: 

 

 

III. СЕМИНАРИ,  САЈМОВИ, 

СИМПОЗИЈУМИ,  КУРСЕВИ,  ОКРУГЛИ 

СТОЛОВИ, РАДИОНИЦЕ И ДР. 

- У првом кварталу 2016.године 

Министарство управе и локалне самоуправе ће 

организовати јавне расправе на територији цијеле 

РС а тако и у граду Добој на тему јавне расправе о 

нацрту Закона о локалној самоуправи и нацрту 

Закона о службеницима и намјештеницима у ЈЛС 
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гдје ће активног учешћа узети и службеници 

Градске Управе града Добој 

- У току 2016.године спроводит ће се 

интезивине специјализоване обуке из области 

информатичких технологија,  

 - У току 2016. године службеници који раде 

на пословима јавних набавки присуствоваће 

семинарима и другим врстама стручног образовања 

и професионалног усавршавања из ове области, на 

тему примјене Закона о јавним набавкама те обука 

из области правне, економске, грађевинске и 

саобраћајне проблематике. 

 - Градска Управа Града Добој је у Систему 

обуке за јединице локалне самоуправе  који 

организује Министарство управе и локалне 

самоуправе РС заједно са UNDP BiH и Савезом 

општина и градова РС. Пројекат предвиђа обуке 

запослених у јединицама локалне самоуправе на 

различите теме из области локалне самоуправе. С 

тим у вези одређени службеници Градске Управе 

Града Добој ће присуствовати стручном 

образовању на неке од тема које буду заступљене у 

наведеном пројекту.  

 - Обуке службеника запослених у Градској 

Управи би требале још више да добију на значају 

јер је Министарство управе и локалне самоуправе 

донијело Стратегију за обуку службеника у 

јединицама локалне самоуправе за период 2016-

2021.година. Обуке на различите теме, а у складу са 

наведеном Стратегијом ће изводити овлаштени 

предавачи Министарства управе и локалне 

самоуправе Републике Српске, а на њима ће 

присуствовати службеници Града Добој. 

 - Редовни семинари и радионице који се 

организују на тему безбједности саобраћаја ће бити 

организовани од стране Министарства саобраћаја и 

веза Републике Српске а на тему безбједности 

саобраћаја у нашој локалној заједници.  

 - Запослени у Одјељењу за општу управу ће 

током 2016. године присуствовати семинарима из 

области матичних књига, канцеларијског 

пословања. - У октобру 2016. године одржаће се 

"Октобарски правнички дани" којем ће 

присуствовати  1-2 службеника (дипл. правника) из 

Града Добој.   

 - У току 2016. године службеници који раде 

послове архиве присуствоваће свим семинарима из 

области архиве уколико буду и организовани од 

стране  Архива РС 

 - У току 2016. године службеници 

Одјељења за стамбено-комуналне послове 

присуствоваће семинарима и обукама које буду 

организоване из области које се тичу проблематике 

којом се бави ово Одјељење односно комуналне 

инфраструктуре,  

 - - Савез рачуновођа и ревизора 

организоваће семинаре за рачуновође и ревизоре у 

Бијељини, Теслићу и Јахорини којима ће 

присуствовати одређен број службеника који раде 

на тим пословима а то спада у категорију 

специјалистичких обука.  

 

IV. ПЛАНОВИ ОБУКА КОЈЕ ЋЕ СЕ 

ПРОВОДИТИ У 2016.ГОДИНИ 

 

1. Обука из области информационих 

технологија (ЕЦДЛ) 

- период реализације: април-јули 2016. године; 

циљна група: службеници Градске Управе Града 

Добој који су распоређени на општим пословима . 

Обука се спроводи у 5 модула кроз које се стиче 

напредно знање из области ИТ технологија и за 

резултат имамо ЕЦДЛ сертификат о познавању 

рада на рачунару који је међународно признат. 

Локалитет извођења обуке је Град Добој, те испред 

Градске Управе  делегирано је 10 извршилаца. 

 

2. Обука из области јавних набавки која је 

прилагођена новом Закону о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине 

- период реализације: 2016. година; циљна 

група: службеници Градске Управе Града Добој 

који су распоређени на пословима јавних набавки, 
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чланови тендерских комисија, службеници у 

оквиру Одјељења који су задужени да прате 

поступак вођења неке од јавних набавки и 

реализацију истих. Локалитет извођења обуке те 

начин као и сама реализација предметне обуке 

одређен ће бити од стране Министарства управе и 

локалне самоуправе РС из разлога што Град Добој 

нема сертификоване тренере за предметну обуку а 

све то у складу са Системом обука за јединице 

локалне самоуправе РС.          

                    

3.Обука из области безбједности саобраћаја у 

зонама школа.-  

Унапређење безбједности саобраћаја у области 

израде планске и техничке документације.- 

- Период реализације: мај/јуни 2016. година; 

циљна група: службеници који раде на пословима 

безбједности саобраћаја, просторног планирања и 

сличним пословима у оквиру Одјељења за 

стамбено-комуналне послове, Инспекцијске 

послове (саобраћајни инспектор) и Одјељења за 

просторно планирање Града Добој, семинар/обука 

ће се тицати прије свега безбједности саобраћаја у 

оквиру Јединица локалне самоуправе са акцентом 

на просторно планирање. Локалитет извођења 

обуке те начин као и сама реализација предметне 

обуке одређен ће бити од стране Министарства 

управе и локалне самоуправе РС из разлога што 

Град Добој нема сертификоване тренере за 

предметну обуку  а све то у складу са Системом 

обука за јединице локалне самоуправе РС. 

 

4. Обука из области информационог система 

(PIMIS) 

- Период реализације: 2016. година; циљна 

група: службеници који раде на пословима 

одржавања информационог система (Windows, 

Microsoft Word, Microsoft Exel, internet, e mail) те 

други службеници које одреде руководиоци 

организационих јединица. Локалитет извођења 

обуке те начин као и сама реализација предметне 

обуке одређен ће бити од стране Министарства 

управе и локалне самоуправе РС из разлога што 

Град Добој нема сертификоване тренере за 

предметну обуку  а све то у складу са Системом 

обука за јединице локалне самоуправе РС. 

 

5. Обука из области Европских интеграција  

- Период реализације: 2016. година; циљна група: 

службеници који раде на пословима Европских 

интеграција, израде пројеката који се финансирају 

из Европских фондова и Европских банака односно 

службеници који су распоређени у Одјељењу за 

европске интеграције и енергетско еколошку 

ефикасност. Локалитет извођења обуке те начин 

као и сама реализација предметне обуке одређен ће 

бити од стране Министарства управе и локалне 

самоуправе РС те других Међународних 

организација по датим пројектима као што су неки 

од партнера (УНДП). 

                     

6. Обука из области „Примјене Закона о 

стварним правима“ 

- Период реализације: 2016. година; циљна група: 

службеници који су распоређени на пословима 

имовинско правне природе, који проводе поступке 

укњижбе земљишта, пословних просторија, гаража, 

стембених објеката и друго, који проводе поступке 

продаје замљишта, пословних просторија, гаража и 

стамбених објеката те који су чланови Комисија за 

попис градских некретнина и друго. Локалитет 

извођења обуке те начин као и сама реализација 

предметне обуке одређен ће бити од стране 

Министарства управе и локалне самоуправе РС из 

разлога што Град Добој нема сертификоване 

тренере за предметну обуку  а све то у складу са 

Системом обука за јединице локалне самоуправе 

РС 

      

7. Обука из области успоставе  и оснивања 

катастра непокретности у оквиру ЈЛС.- 

- Период реализације: 2016. година; циљна 

група: службеници који раде на пословима 

рјешавања имовинско правних послова. 
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Локалитет извођења обуке те начин као и сама 

реализација предметне обуке одређен ће бити од 

стране Министарства управе и локалне самоуправе 

РС из разлога што Град Добој нема сертификоване 

тренере за предметну обуку  а све то у складу са 

Системом обука за јединице локалне самоуправе 

РС 

8. Обука из области „Управљања 

пројектним циклусом“ 

- Период реализације: 2016. година; циљна 

група: службеници који раде у оквиру Одјељења за 

Европске интеграције и енергетско еколошку 

ефикасност Града Добој и други службеници који 

се баве сличним пословима а односе се на 

прикупљање пројектне документације и израду 

пројеката којима се надаље конкурише код 

различитих Међународних организација.    

     

9. Друге обуке, које ће бити организоване на 

основу исказаних приоритетних потреба од стране 

ЈЛС(Града Добој) и то заједно са Министарством 

управе и локалне самоуправе и UNDP-а BiH а све 

то у оквиру пројекта „Система обуке за јединице 

локалне самоуправе“као и обуке и семинари који 

нису обухваћени предметним пројектом.  

Провест ће се обуке службеника а који раде на 

пословима персонално-кадровских послова а у 

погледу формирања регистра запослених 

службеника. 

V – ПРОЦЕДУРЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 О упућивању запослених на један од облика 

стручног образовања или професионалног 

усавршавања одлучује Градоначелник самостално, 

на приједлог руководиоца организационе јединице 

Градске Управе (усмено или писмено).  

 Приликом доношења одлуке о упућивању 

запослених на један од облика стручног образовања 

или професионалног усавршавања неопходно је 

водити рачуна о потребама Градске Управе, 

односно, да тема обуке буде од користи за 

обављање послова из дјелокруга рада саме Градске 

Управе, те о подједнаком учествовању запослених 

у програмима стручног образовања и 

професионалног усавршавања.  

 Запослени који су се стручно образовали 

или професионално усавршавали дужни су 

руководиоцу своје организационе јединице и 

координатору за обуке поднијети писмени детаљни 

извјештај о обављеном стручном образовању и 

професионалном усавршавању, као и упознати 

друге запослене који обављају исте или сличне 

послове са новим сазнањима стеченим током 

усавршавања. 

 Такође, запослени су дужни службенику 

распоређеном на кадровко-персоналним пословима 

града Добој доставити овјерену копију дипломе, 

сертификата или другог документа који им је 

уручен  након успјешно проведеног стручног 

образовања, као и извјештај о обављеном стручном 

образовању и професионалном усавршавању 

овјерен од стране непосредног руководиоца. 

  

 VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

  

 План стручног образовања и 

професионалног усавршавања запослених у 

Градској Управи града Добоја ступа на снагу осмог 

дана од дана објаве у „Службеном Гласнику града 

Добоја“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-844/16              ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 17.05.2016.године     Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 70. Статута 

града Добоја („Службени гласник града Добоја“ 

број: 9/12, 3/14 и 12/14), и Уредбе о накнадама за 

службена путовања у земљи и иностранству за 

запослене у јавном сектору Републике Српске 

(,,Службени гласник рс број 73/10) градоначелник 

града доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о накнадама трошкова за службена 

путовања Града Добој 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

1) Овим Правилником утврђује се врста, висина и 

поступак реализације накнада за службена 

путовања у земљи и иностранству. 

 

2) На службено путовање могу се упутити 

функционери Града Добој и запослени у Градској 

управи Града Добој 

 

Члан 2. 

 

1) Службено путовање у земљи је, у смислу овог 

Правилника, путовање из једног мјеста у друго на 

територији Републике Српске, односно, на 

територији Босне и Херцеговине. 

 

2) Службено путовање у иностранство, у смислу 

овог Правилника, је путовање из Републике 

Српске, односно Босне и Херцеговине у страну 

државу и обрнуто, из једне стране државе у другу, 

односно из једног мјеста у друго, на територији 

стране државе. 

II НАКНАДЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ 

 

Члан 3. 

 

Накнаде за службена путовања су, у смислу овог 

Правилника, накнаде трошкова смјештаја, исхране 

и превоза, за обављање одређених службених 

послова и накнаде осталих трошкова који се 

остваре у вези са службеним путовањем, а 

дефинисани су Уредбом о накнадама за службена 

путовања у земљи и иностранству за запослене у 

јавном сектору Републике Српске. 

 

Члан 4. 

 

Трошкови смјештаја и ноћења на службеном 

путовању обрачунавају се у висини плаћеног 

хотелског рачуна, а највише до висине цијене 

ноћења у хотелу са четири звјездице (хотел друге 

категорије) у мјесту службеног боравка. Трошкови 

смјештаја, у смислу овог Правилника, не 

обрачунавају се за смјештај ради дневног одмора. 

 

Члан 5. 

 

1) Дневница, у смислу овог Правилника је накнада 

трошкова за исхрану у току службеног путовања. 

 

2) Дневница за службено путовање у земљи 

утврђује се у износу од 20,00 КМ 

 

3) Дневница за службено путовање у иностранство 

утврђује се у износу утврђеном тарифом која је 

саставни дио Уредбе о накнадама за службена 

путовања у земљи и иностранству за запослене у 

јавном сектору Републике Српске, а обрачунава се 

од часа преласка границе Босне и Херцеговине. 
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Дневнице одређене за страну државу из које се 

долази, обрачунавају се до часа преласка границе у 

Босну и Херцеговину. Уколико се службено путује 

у више земаља, дневница се обрачунава за сваку 

страну државу, нарочито ако боравак у истој траје 

дуже од 12 часова. 

 

4) Дневница се обрачунава за свака 24 часа 

проведена на службеном путу. 

 

5) Једна дневница се обрачунава за путовање које 

траје дуже од 12 часова 

 

6) За путовање које траје од 8 до 12 часова 

обрачунава се пола дневнице. 

 

7) За путовање које траје до 8 часова дневница се 

не обрачунава. 

 

8) Дневница за службено путовање умањује се за 

50% ако је на службеном путовању обезбијеђена 

исхрана. 

 

9) Уколико се за превозно средство користи авион, 

дневница се обрачунава од часа поласка авиона с 

посљедњег аеродрома у Републици Српској, 

односно Босни и Хердеговини. У случају када су у 

цијену авио-карте, због прекида путовања, 

урачунати трошкови за исхрану и смјештај, 

дневница се умањује за 80%. У случају када су у 

цијену авио-карте, због прекида путовања, 

урачунати само трошкови за смјештај, дневница се 

умањује за 30%. 

 

 

 

 

Члан 6. 

 

Накнаде трошкова превоза на службеном путовању 

у земљи и иностранству обрачунавају се у висини 

стварних трошкова за предвиђено превозно 

средство, а на предвиђеној релацији путовања. 

 

Члан 7. 

 

1) Запослени у Градској управи Града Добој може, 

по одобрењу Градоначелника Града Добој, 

користити путнички аутомобил у личној својини за 

службено путовање. 

 

2) Накнада трошкова превоза за коришћење 

аутомобила у личној својини обрачунава се у 

висини 20% цијене литра горива по пређеном 

километру. 

 

Члан 8. 

 

Трошкови коришћења кола за спавање на 

службеном путовању у иностранство надокнађују 

се у случају: да путовање траје непрекидно 24 часа, 

да се путује ноћу од 22 часа до 06 часова ујутро и 

да се путује најмање 6 часова током ноћи у времену 

након 20 часова. 
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III ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ 

ПУТОВАЊА 

 

Члан 9. 

 

1) Службено путовање у земљи реализује се по 

основу налога за службено путовање, који издаје 

Градоначелник Града Добој или овлашћено лице од 

стране Градоначелника. Градоначелнику налог за 

службено путовање издаје Предсједник Скупштине 

града. Налог за службено путовање не може се 

издати лицу које није запослено у Градској управи 

Града Добој. 

2) Службено путовање у иностранство врши се на 

основу рјешења Градоначелника Града Добој о 

упућивању на службени пут у иностранство и 

налога из става 1. овог члана. 

 

Члан 10. 

 

1) Налог за службено путовање садржи сљедеће 

обавезне елементе: 

1. име и презиме лица које се упућује на 

службени пут 

2. опис послова које обавља 

3. циљ путовања 

4. назив државе и мјеста у које путује 

5. дан и час поласка и повратка 

6. врсту превоза  

7. начин обрачуна трошкова 

 

2) Уколико се службено путовање обавља уз 

коришћење путничког возила у личној својини, 

путни налог треба садржати назнаку да је на 

предметни поступак сагласан Градоначелник Града 

Добој или од стране њега овлашћено лице. 

 

3) Уколико се за службени пут одобрава 

аконтација, на путном налогу се такође наводи 

висина аконтације провођењем идентичног 

поступка као из претходног става. 

 

Члан 11. 

 

1) Аконтација на име трошкова службеног 

путовања може се исплатити у висини 

процијењених трошкова, а на основу налога за 

службено путовање. 

 

2) Накнаде трошкова за службена путовања 

исплаћују се на основу обрачуна путних трошкова 

и писаног извјештаја, које лице које је обавило 

службено путовање подноси у року од 7 дана од 

дана завршетка службеног путовања, уз претходну 

овјеру. 

 

3) Уз обрачун путних трошкова и писани извјештај, 

лице које је било упућено на службено путовање 

врши поврат исплаћене аконтације и подноси 

доказе о реализованим трошковима, као што су: 

рачуни за хотелски смјештај, коришћење превоза, 

употребу спаваћих кола или бродске кабине, курсу 

националне валуте или доказ о замјени валуте, као 

и други докази о трошковима који се правдају у 

складу са Уредбом о накнадама за службена 

путовања у земљи и иностранству за запослене у 

јавном сектору Републике Српске. 

 

4) Уколико се уз обрачун путних трошкова не 

приложи писани доказ о курсу националне валуте, 

примјењиваће се курс који је утврдила Централна 

банка Босне и Херцеговине за период у којем је 

службено путовање трајало. 
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5) Налог за службено путовање не може се издати 

лицу које није оправдало трошкове претходног 

службеног путовања у предвиђеном року. 

6) Ако лице које је обавило службено путовање не 

изврши поврат исплаћене аконтације, против истог 

се може покренути дисциплински поступак. 

 

Члан 12. 

 

За сва питања која нису обухваћена овим 

Правилником а тичу се области службених 

путовања, примјењују се одредбе Уредбе о 

накнадама за службена путовања у земљи и 

иностранству за запослене у јавном сектору 

Републике Српске. 

 

Члан 13. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

Члан 14. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 

важи  Правилник о накнадама трошкова за 

службена путовања број: 02-022-1-846/08 са свим 

припадајућим измјенама и допунама. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-1024/16           ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 09.06.2016.године    Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 70. Статута 

града Добоја („Службени гласник града Добоја“ 

број: 9/12, 3/14 и 12/14), градоначелник града 

доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

измјенама и допунама Правилника о 

интерним контролама и интерним 

контролним поступцима у општини Добој  

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о интерним контролама и интерним 

контролним поступцима у општини Добој број: 02-

022-1-900/08 од 25.03.2008.године, објављеном у 

„Службеном гласнику општине Добој“ број: 4/08, 

термин „општина“ у цјелокупном тексту замјењује 

се термином „Град“у одговарајућем падежном 

облику. 

 

Члан 2. 

 

У Правилнику из члана 1., члан 15. мијења се и 

гласи: 

„Службено путовање обавља се у складу са 

одредбама Правилника о накнадама за службена 

путовања Града Добој“. 

 

Члан 3. 

У Правилнику из члана 1, члан 26. мијења се и 

гласи: 

„1) За провођење система интерних контрола 

задужени су запослени у организационим 

јединицама Градске управе Града Добој. 
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2) Контролу функционисања интерних контролних 

поступака проводе руководиоци организационих 

јединица Градске управе Града Добој у складу са 

односним прописима. 

3) Поступке надгледања у смислу обављања 

интерне ревизије у складу са прописима из области 

интерне ревизије, обавља Служба за интерну 

ревизију Града Добој.“ 

 

Члан 4. 

 

Остали чланови Правилника остају непромијењени. 

 

Члан 5. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Добоја“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-1025/16           ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 09.06.2016.године    Обрен Петровић,с.р 

______________________________ 
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III АКТИ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ 
 

Након сравњења са изворним текстом утврђено 

је да је у Одлуци о измјенама и допунама одлуке 

о о разврставању локалних и некатегорисаних 

путева на подручју града Добоја, објављене у 

Службеном гласнику града Добоја број 3/15 од 

03.03.2015.године, приликом штампања 

Службеног гласника учињена штампарска 

грешка, те на основу члана 182. став 2. 

Пословника Скупштине града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“ број: 2/13 и 

3/14) в.д. Секретар Скупштине града Добоја 

одобрава: 

 

И С П Р А В К У   Г Р Е Ш К Е 

 

 У Одлуци о измјенама и допунама 

Одлуке о разврставању локалних и 

некатегорисаних путева на подручју Града 

Добој, објављене у Службеном гласнику Града 

Добој број 3/15, у члану 2., послије текста Л16 Р 

465 – Осјечани Д. – Чивчије Осјечанске – Д. 

Њива – Скиповац 22,56, треба да стоји сљедеће: 

 
 

Л17 

 

ПРЕСЛИЦА – СТРИЈЕЖЕВИЦА – ОСОЈНИЦА –
ТРБУК 

 

6,53 
 

 

Л18 

 

Л23. – ЗЕЛИЊА 

 

3,00 

 

 

Л19 

 

ПАЛЕЖНИЦА – СКИПОВАЦ 

 

8,00 

 

 
Л20 

 
КОЖУХЕ – БРГУЛА – ОСЈЕЧАНИ 

 
7,00 

 

 
Л21 

 
„СТРИЈЕЖЕВАЧКО ГРОБЉЕ“ – БРЕЗИЦИ 

 
18,52 

 

 
Л22 

 
ДОЊА ПАКЛЕНИЦА – ГОРЊА ПАКЛЕНИЦА 

 
7,00 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                     

 

Број: 01-013-155/16        ВД. СЕКРЕТАР              

Добој:03.06.2016.године   СКУПШТИНЕ ГРАДА   

                                           Милош Букејловић,с.р 

 

__________________________________________  

Након сравњења са изворним текстом утврђено 

је да је у Одлуци о измјенама и допунама Одлуке 

о комуналним таксама, број: 01-013-130/16 од 

13.04.2016. године, објављене у Службеном 

гласнику града Добоја број 2/16, приликом 

штампања Службеног гласника учињена 

штампарска грешка, те на основу члана 182. став 

2. Пословника Скупштине града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“ број: 2/13 и 

3/14) в.д. Секретар Скупштине града Добоја 

одобрава: 

 

И С П Р А В К У   Г Р Е Ш К Е 

 

 У Одлуци о измјенама и допунама 

Одлуке о комуналним таксама, број: 01-013-

130/16 од 13.04.2016. године, објављене у 

Службеном гласнику Града Добој број 2/16, 

врши се исправка следећих грешака у тексту: 

 

-у члану 3. умјесто текста „Тарифом комуналним 

такса“ треба да пише „Тарифом комуналних 

такса“ 

 

-члану 4. под тачком е) треба да се изврши 

раздвајање текста „пословним просторијама“ 

 

-у члану 8. у првом ставу члана 6. стоји текст 

„Законом и и Тарифом“, а треба да пише 

„Законом и Тарифом“, док у ставу 2. истог члана 

раздвојен је текст иако се се ради о истој 

реченици, те се размак брише 

 

-у Тарифном броју 1 изостављене напомене уз 

тачку б), те се додају и гласе:  

„НАПОМЕНА 1. уз  тачку б) 

За постављање столова на јавној површини 

испред угоститељских објеката у периоду од 01. 

октобра текуће године до 30. априла наредне 

године, плаћа се 30% од наведеног износа. 

НАПОМЕНА 2. уз тачку б) 

Комунална такса утврђује се сразмјерно времену 

коришћења површине, а плаћа се унапријед 

мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у 

мјесецу, а према издатој урбанистичко-техничкој 

документацији.“ 
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-у Тарифном броју 1, изостављена је  тачка в), 

додаје се и гласи „ 

„в) за заузимање јавних површина испред 

самосталних трговинских радњи (постављање 

витрина за излагање робе) дневно се плаћа по 1 

м2: 

• Прва зона (издвојени дио).....................  1,00 КМ 

• Прва зона................................................   0,80 КМ 

• Друга зона..............................................   0,60 КМ 

• Трећа зона..............................................   0,40 КМ 

• Четврта зона .........................................    0,30 КМ 

• Пета зона ...............................................   0,20 КМ  

• Шеста зона ............................................   0,10 КМ 

 

 

 

 

НАПОМЕНА уз тачку в) 

 

1) Комунална такса утврђује се сразмјерно 

времену коришћења површине, а плаћа се 

унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним 

ратама, до 5-ог у мјесецу. 

Површина која се заузима износи максимално 5 

м2.“ 

 

-у Тарифном броју 3 тачка м), врши се 

раздвајање текста „покерапарати“ те сада гласи 

„покер апарати“, под тачком ш) раздваја се 

састављени текст „порезутврђује“ и гласи „порез 

утврђује“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                     

 

Број: 01-013-156/16        ВД. СЕКРЕТАР              

Добој:03.06.2016.године   СКУПШТИНЕ ГРАДА   

                                           Милош Букејловић,с.р 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након сравњења са изворним текстом утврђено 

је да је у Одлуци о начину и условима продаје 

неизграђеног градског грађевинског земљишта у 

државној својини у КО Добој- насеље Баре, број 

01-013-124/16 од 13.04.2016. године, објављене у 

Службеном гласнику града Добоја број 2/16, 

приликом штампања Службеног гласника 

учињена штампарска грешка, те на основу члана 

182. став 2. Пословника Скупштине града Добоја 

(„Службени гласник града Добоја“ број: 2/13 и 

3/14) в.д. Секретар Скупштине града Добоја 

одобрава: 

 

 

И С П Р А В К У   Г Р Е Ш К Е 

 

 

 У Одлуци  о начину и условима продаје 

неизграђеног градског грађевинског земљишта у 

државној својини у КО Добој- насеље Баре, број 

01-013-124/16 од 13.04.2016. године, у члану 1., 

послије текста „к.ч.. број: 467/8 Баре њива 3 

класе површине“ умјесто „345 м2“ треба да стоји 

следеће: „354 м2“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                     

 

Број: 01-013-157/16        ВД. СЕКРЕТАР              

Добој:03.06.2016.године   СКУПШТИНЕ ГРАДА   

                                           Милош Букејловић,с.р 

 

__________________________________________  
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Након сравнавања са изворним текстом, 

утврђено је да је у Правилнику о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Градске управе града Добој број: 02-022- 1-

738/15 од дана 19.05.2015. године („Службени 

гласник града Добоја“ број: 6/15) Приликом 

штампања „Службеног гласника града Добоја“ 

број: 6/15, учињене су штампарске грешке, па на 

основу члана 182. Став 2. Пословника Скуп- 

штине града Добоја („Службени гласник града 

Добоја“ број: 2/13), в.д. секретар Скупштине 

града Добоја одобрава: 

 

 

И С П Р А В К У   Г Р Е Ш К Е 

 

 

 У Правилнику о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Градске управе града Добој број: 02-022-1-738/15 

од дана 19.05.2015. године објављеном у 

„Службеном гласнику града Добој“ број: 6/15, 

треба да стоји на: 

 1. Страни 20, у члану 2. у тачци 2.1.3.стручни 

савјтеник за финансије у дијелу посебних услова 

за обављање ријечи “ једна година ”  замјењују се 

ријечима “три године ” . 

2. Страни 21, у члану 7.у тачци 8.1.1. стручни 

савјетник за инспекцијске послове  у дијелу 

посебни услови за обављање,  ријечи “ једна 

година”  замјењују се ријечима “три године” . 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                     

 

Број: 01-013-202/16        ВД. СЕКРЕТАР              

Добој:09.06.2016.године   СКУПШТИНЕ ГРАДА   

                                           Милош Букејловић,с.р 

 

__________________________________________  
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IV ОГЛАСИ 

 
ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-14/16 од 

13.04.2016 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 487/5 упис  оснивања 

промјене лица овлашћених за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици 

Ћупријска  број : 17 у Добоју са сљедећим 

подацима:  

          Врши се промјена назива Заједнице 

Ђенерала Драже број 17 у ЗЕВ Ћупријска број 

17, такође се врши промјена лица овлаштених за 

заступање Заједнице, па се из Регистра бришу 

Драгичевић Бранко и Милашиновић Богдан а као 

нова лица овлаштена за заступање заједнице 

уписују се : Јовановић Радослав предсједник 

ЗЕВ-а,   заступа заједницу самостално  и без 

ограничења и Тодоровић Жељко Предсједник 

УО, заступа заједницу самостално и без 

ограничења.             

               

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-14/16  В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 13.04.2016.     Славко Ковачевић, с.р 

_____________________________ 

 
ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-16/16 од 

13.04.2016 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 488/5 упис  оснивања 

промјене лица овлашћених за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици 

Светог Саве   број : 99 у Добоју са сљедећим 

подацима:  

          Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника зграде 

Добој, Светог Саве   број 99 из  Регистра се 

бришу Ђурић Далибор и Смиљанић Предраг а у 

Регистар се уписују као нова лица овлаштена за 

заступање : Ђурић Наталија предсједник УО , 

заступа заједницу самостално и без ограничења и 

Божић Горан предсједник ЗЕВ-а, заступа 

заједницу самостално и без ограничења.          

ГРАД ДОБОЈ                                            

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-16/16  В.Д  Начелник одјељења                                          

Добој, 13.04.2016.         Славко Ковачевић, с.p 

_____________________________ 

 
ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-7/16 од 

10.03.2016 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 481/5 упис  промјене 

лица овлашћених за заступање Заједнице 

етажних власника зграде у улици Ћупријска  број 

: 36 у Добоју са сљедећим подацима:  

              Издваја се Заједница етажних власника 

зграде у улици Ћупријска број : 36 у Добоју из 

заједнице етажних власника зграде у улици 

Ђенерала Драже број : 28-36 Добој.Назив и 

сједиште : Заједница етажних власника зграде у 

улици Ћупријска број : 36 у Добоју. Оснивачи : 

шеснаест етажних власника.Дјелатност : 

управљање зградом за рачун етажних власника, 

иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности , за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. Заједницу заступају : Томић Петар и 

Симеуновић Златко – самостално и без 

ограничења.               

                

 

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-7/16  В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 10.03.2016.       Славко Ковачевић, с.р 

____________________________ 

 



Број II СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 114 
__________________________________________________________________________________________ 

 

ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-10/16 од 

21.03.2016 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 484/5 упис  оснивања 

промјене лица овлашћених за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици 

Солунских добровољаца  број : 19/Л-5 у Добоју 

са сљедећим подацима:  

          Врши се промјена лица овлашћеног за 

заступање Заједнице етажних власника зграде у 

улици Солунских добровољаца број : 19/Л-5 

Добој.Из регистра се брише ранији заступник 

Бркић Милић, а у регистар се уписују лица 

овлашћена за заступање : Бећаревић Сретко и 

Ђукић Марица – заступају заједницу самостално  

и без ограничења.              

                

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-10/16    В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 21.03.2016.       Славко Ковачевић, с.р 

___________________________ 
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САДРЖАЈ 

I  АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Закључак са 30-те редовне сједнице Скупштине 
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Оснивач и издавач листа „Службени гласник града Добоја” је град Добој, тел. (053) 242-153, 

факс (053) 242-258.  

„Службени гласник града Добоја” излази по потреби. Штампа се на српском језику, 

ијекавског изговора у тиражу од 100 примјерака. Главни и одговорни уредник: Mилош 

Букејловић. Редакцијски одбор: Славојка Сегдар и Светислав Васиљевић. Рјешењем 

Министарства информисања Републике Српске, број 01-213/96. од 07. 06. 1996. године Јавно 

гласило „Службени гласник општине Добој” је уписан у Регистар јавних гласила под редним 

бројем 143. 

 

Штампа: “СИПОС” доо Добој. За штампарију: Станислав Деспотовић 

 


