
 

 

I  АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  

     На основу члана 50. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

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

15/16),  члана 62., 63., 66 и 69. Закона о 

задужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“,  број 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој, („Службени гласник 

Града Добој“ број 1/17) на сједници одржаној 14. 

јуна 2017. године, донијела је: 

 

ОДЛУКУ 

о  допуни Одлуке о кредитном 

задужењу Града Добој 
 

Члан 1. 

 

У одлуци  о кредитном задужењу, број 01-013-

285/15, од 16.09.2015.године („Службени гласник 

Града Добој“, број 7/15), у  члану 1. став 1 иза 

текста „за реконструкцију улице Николе Тесле, у 

Добоју,“ брише се зарез и додаје текст                

„и реконструкција улице Кнеза Милоша и 

санација дијела улица Југ Богдана и Светог 

Саве“. 

     

Члан 2. 

Остали текст Одлуке о кредитном задужењу, 

број 01-013-285/15, од 16.09.2015.године 

(„Службени гласник Града Добој“, број 7/15), 

остаје непромијењен. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-238/17.                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

      

    На основу члана 50. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

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

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

дугу и гаранцијама Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“,  број 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој, („Службени гласник 

Града Добој“ број 1/17) на сједници одржаној14. 

јуна 2017. године, донијела је: 

БРОЈ 5 15.ЈУН 2017. ГОДИНЕ 

Годишња претплата 100 КМ 

Цијена једног примјерка 10 КМ 
Жиро рачун КМ 5620050000157390 

НЛБ Развојна банка 

Брста прихода 729124 
Буџетска организација 9999999 

---Град Добој--- 
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О Д Л У К У                                            

о кредитном задужењу града Добој 

Члан 1. 

 Прихвата се дугорочно кредитно задужење 

Града Добој у износу од 318.000,00 КМ 

(тристотинеосамнаестхиљада КМ и 00/100), за 

реконструкцију улице Кнеза Милоша и санацију 

дијела улица Југ Богдана и Светог Саве у Добоју, 

који се финансира из средстава Свјетске банке, 

преко Међународне асоцијације за развој по 

хитном пројекту опоравка од поплава. 

Кредитни услови су: 

- Рок отплате: до 25 година; 

- Период одгоде плаћања: до 5 година, 

урачунат у рок отплате; 

- Каматна стопа: 1,25% годишње; 

- Сервисни трошак: 0,75% годишње на 

повучени износ кредита; 

- Комисиона провизија: до 0,50% годишње 

на одобрена, а неповучена средства. 

Члан 2. 

Кредитна средства из члана 1. ове одлуке 

искористиће за реконструкцију улице Кнеза 

Милоша и санацију дијела улица Југ Богдана и 

Светог Саве у Добоју, а у циљу санације штете 

поплаве, која је током 2014. године задесила 

подручје града Добој. 

Члан 3. 

Отплата кредита ће се вршити из буџета Града 

Добој, уз издавање мјеница, као средство 

обезбјеђења кредита. 

Члан 4. 

Обавезе Града Добој по кредитима у 2017. 

години су сљедеће: 

        1. Уникредит банка Бања Лука  (задужење 

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

82.383,48 КМ; 

        2. Уникредит банка Бања Лука ( задужење 

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

30.306,12 КМ; 

        3. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

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

години је 508.671,38 КМ; 

        4. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

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

години је 514.286,38 КМ; 

        5. Раифаисен банка БиХ Сарајево (задужење 

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

453.283,89 КМ; 

       6. Уникредит банка Бања Лука (задужење 

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

253.370,50 КМ; 

       7. Уникредит банка дд Мостар (задужење 

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

809.011,70 КМ; 

       8. Нова банка Бијељина (задужење 

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

1.601.214,48 КМ; 

       9. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење 2.752.534,89 КМ) а обавеза у 

2017.години је 298.949,98 КМ. 

     10. У складу са Меморандумом о 

разумијевању по Споразуму о финансирања 

пројекта хитних мјера опоравка од поплаве 

потписаног између БиХ и Међународне 

асоцијације за развој/Уговором о под-кредиту 

број 15 између Министарства финансија и Града 

Добој, у 2016 години извршена је уплата камата 

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

години је уплата камата у износу од  5.125,00 

КМ.  

Укупне обавезе по кредитним задужењима  у 

2017. години износе 4.560.039,21 КМ. 

Потенцијални нови дуг (задужење 8.140.000,00 

КМ), а обавезе у 2017. години 211.068,48 КМ. 

Потенцијално кредитно задужење по овој 

Одлуци је укупно 318.000 КМ, а обавезе у 2017. 

години 0,00 КМ. 

Члан 5. 

Укупно кредитно задужење у 2017.години по 

претходном и новом  дугу износи 5.089.108 КМ, 

што чини 17,45% изворних прихода остварених у 

2016.години (изворни приходи у 2016. години 

износили су 29.160.280,00 КМ). 

Члан 6. 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Градоначелник града Добој и Одјељење за 

финансије Градске управе Добој. 
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Члан 7 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Града 

Добој“, а примјењиват ће се по добијању 

сагласности од Министарства финансија 

Републике Српске. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-239/17.                ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

   

    На основу члана члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16), члана 35. став 20. Статута 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 

број:1/17) и члана 13. став 1. Одлуке о 

признањима и наградама („Службени гласник 

општине Добој“,  број 1/02.) Скупштина  Града  

Добој, на сједници од   14.  јуна  2017. године,     

д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о додјељивању признања и награда  

Града Добој за  2017. годину 

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.Богдан Николић,  

-за истакнута залагања на пољу друштвено-

политичког рада. 

 

2.Крешимир Зубак, дипломирани правник 

-ради изузетног залагања за мир и толеранцију у 

Граду Добој. 

 

АМБЛЕМ ГРАДА  ДОБОЈ, додјељује се: 

 

1.„Оморика рециклажа“ д.о.о., Јоховац 

-за изузетна остварења на пољу иновација и 

очувања животне средине. 

 

2.Хуманитарна организација „Међународни 

форум солидарности- ЕММАУС,  

 

   -  за изутетна залагања у области хуманитарног 

рада . 

 

  НОВЧАНА НАГРАДА  у  износу од по   

3.000,00 КМ , додјељује се: 

 

1.Одбојкашки клуб инвалида „Добој“ 

-за изврсне резулатате у области спорта. 

 

2.Маслић Милан, кореограф  

- за изузетна залагања на пољу очувања културе 

и традиције. 

 

Члан 2. 

 

Уручење признања и награда из члана 1. ове 

Одлуке извршиће се на Свечаној академији, која 

се одржава поводом Дана Града Добој  -  28. јуна 

2017. године. 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

        РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-266/17.                ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

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

3. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Добој („Службени гласник Града Добој“ 

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

одржаној 14. јуна 2017. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању измјене  дијела 

регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија, 

(блок 6) 
 

Члан1. 

 

Усваја се измјена  дијела регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија блок 6, (у даљем 

тексту:  План). 

Члан 2. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. План  садржи: 
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ОПШТИ ДИО 

I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

А.  УВОДНИ ДИО 

Б.  АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА  

В.  ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

Г.  ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА  

Д. УРБАНИСТИЧКО  -  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

II. ГРАФИЧКИ ДИО 

А КАРТЕ СТАЊА  

1. Ажуриран план парцелације 

2. Карта власништва над земљиштем  

3. Подјела обухвата плана на зоне по намјенама, 

типологијама изградње према врстама објеката, 

заузетости парцела, спратности и другим 

критеријумима  

4. Постојећа функционална организација у 

обухвату плана  

5. Инжињерско-геолошка карта  

6. Извод из измјене важећег РП „Центар“ Добој 

из 2004. -  Информациони план 

7. Извод из измјене важећег РП „Центар“ Добој  

из 2004. – Намјена површина 

 

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА  

 1. План парцелације и препарцелације  

 2. План организације простора  

 3. План организације јавних површина и 

објеката 

 4. План саобраћаја  

 5. План хидротехничке инфраструктура  

 6. План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре 

 7. План термоенергетске инфраструктуре  

 8. План уређења зелених  и рекреационих 

површина   

 9. План грађевинских и регулационих  линија 

      

Члан 3. 

 

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

Добој у јуну 2017. године, и чини саставни дио 

ове одлуке. 

Елаборат из претходног става овог члана налази 

се у прилогу Одлуке из члана 1. 

 

Члан 4. 

 

План је основа за парцелацију грађевинског 

земљишта по прописима о уређењу простора и 

грађењу. 

Члан  5. 

План се излаже на стални јавни увид код органа 

управе надлежног за послове просторног 

уређења. 

Члан  6. 

 

О провођењу ове одлуке стараће се орган из  

члана  5. ове одлуке. 

 

Члан  7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе 

раније донесени просторно-плански документи 

проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у 

сагласности  са   Планом. 

 

Члан  8. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања  у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-259/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

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

о уређењу простора и грађењу („Службени 

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

3/16) члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

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

Скупштина Града Добој на сједници одржаној 

14. јуна  2017. године, донијела је 

ОДЛУКУ 

о  измјени и допуни  Програма мјера 

и активности за утврђивање стања 

и уређења простора 
 

Члан1. 

 

У Програму мјера и активности за утврђивање 

стања и уређења простора („Службени гласник 

Града Добој“ број:1/16, 2/16,6/16,1/17 и 3/17) (у 

даљем тексту: Програм), у дијелу Плана израде 

просторно планске документације, додају  се 

тачке  43. и 44.  и гласе:  

  

  „ 43. Израда измјене дијела  регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија, блок 2 (зелена 

пијаца), 

 Рок израде: 6 мјесеци   

 

    44. Израда измјене дијела  регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија, блок 8, 

 Рок израде: 6 мјесеци“ 

 

Члан 2. 

Остали дијелови Програма  из члана 1. ове 

Одлуке остају непромијењени. 
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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 ДОБОЈ 

Број: 01-013-255/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.04.2016.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

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

члана 52. став 3. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

сједници одржаној 14. јуна 2017. године,  

донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о приступању измјени дијела 

регулационог плана 

 „Центар“ Добој – ревизија, блок 2. 

(зелена пијаца) 
 

Члан 1. 

 

Приступа се  измјени дијела  регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија, блок 2. (у даљем 

тексту:  План). 

Члан 2. 

 

Подручје за које се врши измјена  Плана налази 

се у Добоју (зелена пијаца)  а обухвата парцеле 

означене као к.ч. 4835/3, к.ч. 4835/11 и к.ч. 4837   

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 година.  

 

 

 

Члан 5. 

 

На подручју за које се врши израда Плана, 

планира се реорганизација објеката монтажно – 

демонтажног карактера, дефинисање паркинг 

простора  унутар простора Зелене пијаце и  

задржавање одређених изграђених објеката на 

Зеленој пијаци у Добоју.   

За измјену  Плана дефинишу се следеће 

смјернице: 

-План израдити у складу са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

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

другим прописима из посебних области 

релевантних за планирање и уређење простора 

(саобраћај, снабдијевање водом и енергијом, 

телекомуникације, заштита од природних 

непогода и техничких инцидената, заштита 

ваздуха, воде, тла, природних вриједности, 

културних добара, пољопривредног и шумског 

земљишта и других елемената животне средине и 

др.);  

-Приликом израде Плана потребно је водити 

рачуна о јавном интересу  и општим и посебним 

циљевима просторног развоја; 

-Носилац израде Плана обавезан је обезбиједити 

усаглашеност његове израде са документом 

просторног уређења ширег подручја, односно да 

је у сагласности са важећим планским 

документом најближег претходног нивоа.    

 

Члан 6. 

 

Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца 

израде Плана. 

 

Члан 7. 

 

Средства за израду Плана обезбиједиће 

подносилац захтјева за 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. 
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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 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-257/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

 

    На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

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

члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16) и члана 35. Статута Града Добој 

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

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 

14. јуна 2017. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о именовању Савјета за праћење 

израде измјене дијела  регулационог 

плана „Центар“ Добој – ревизија, 

блок 2. (Зелена пијаца) 
 

Члан1. 

 

Именује се Савјет за  праћење израде, измјене 

дијела  регулационог плана  „Центар“ Добој – 

ревизија, блок 2: 

 

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

2. Радмила Млинаревић, дипл. правник, члан  

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

4. Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан 

5. Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан 

 

Члан 2. 

Савјет се именује за: 

1. Израду измјене дијела  регулационог плана  

„Центар“ Добој ревизија, блок 2.  

             

Члан 3. 

 

Савјет плана прати израду документа просторног 

уређења и заузима стручне ставове према 

питањима општег, привредног и просторног 

развоја територијалне јединице, односно 

подручја за које се документ доноси, и заузима 

стручне ставове у погледу рационалности и 

квалитета предложених планских рјешења, 

усаглашености документа  са документима 

просторног уређења, који представљају основу за 

његову израду, као и усаглашеност документа са 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

заснованим на закону.  

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-258/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

         

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

члана 52. став 3. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

сједници одржаној 14.  јуна 2017. године,  

донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о приступању измјени дијела 

регулационог плана 

 „Центар“ Добој – ревизија, 

(блок 8) 
 

Члан 1. 

 

Приступа се  измјени дијела  регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија, блок 8. (у даљем 

тексту:  План). 
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Члан 2. 

 

Подручје за које се врши измјена Плана налази 

се у Добоју  (угао улица Југ Богдана и Филипа 

Вишњића)  а обухвата парцелу означену као к.ч. 

5698/1- дио 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 година.  

 

Члан 5. 

 

На подручју за које се врши израда Плана, 

планира се изградња новог стамбено-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; 

-Носилац израде Плана обавезан је обезбиједити 

усаглашеност његове израде са документом 

просторног уређења ширег подручја, односно да 

је у сагласности са важећим планским 

документом најближег претходног нивоа. 

  

Члан 6. 

 

Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца 

израде Плана. 

Члан 7. 

Средства за израду Плана обезбиједиће 

подносилац захтјева за израду Плана.  

 

Члан 8. 

 

Носилац припреме Плана је Одјељење за 

просторно уређење. Носилац израде Плана биће 

одређен у складу са процедуром прописаном 

Законом о јавним набавкама. Град Добој ће 

закључити уговор са носиоцем израде планског 

документа. Инвеститор ће уговорену цијену за 

израду планског документа уплатити Граду 

Добој а Град Добој након извршене уплате 

носиоцу израде у складу са уговором. 

 

Члан 9. 

 

Скупштина Града  утврђује нацрт  Плана, мјесто, 

вријеме и начин излагања нацрта на јавни увид у 

трајању од  најмање 30. дана. 

О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у 

складу са одлуком Скупштине Града. 

 

Члан 10. 

 

На основу резултата  јавне расправе и заузетих 

ставова по приспјелим примједбама на нацрт 

Плана, носилац припреме утврђује приједлог  

Плана и подноси га на усвајање и доношење. 

 

Члан 11. 

 

Сви субјекти планирања дужни су да дају 

расположиве податке и друге информације 

неопходне за израду Плана. 

 

Члан 12. 

 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања   у  „Службеном гласнику  Града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-256/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________    

  

    На основу члана 43. став1. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

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

члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16) и члана 35. Статута Града Добој 

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

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 

14. јуна 2017. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о именовању Савјета за праћење 

израде измјене дијела  регулационог 

плана„Центар“ Добој – ревизија, 

блок 8. 
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Члан1. 

 

Именује се Савјет за  праћење израде, измјене 

дијела  регулационог плана  „Центар““ Добој – 

ревизија, блок 8: 

 

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

2. Радмила Млинаревић, дипл. правник, члан  

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

4. Вулић Младен, дипл инг.грађ. члан 

5. Маринко Илић, дипл.инг.грађ. члан 

 

Члан 2. 

Савјет се именује за: 

1. Израду измјене дијела  регулационог плана  

„Центар“ Добој – ревизија, блок 8.  

             

Члан 3. 

 

Савјет плана прати израду документа просторног 

уређења и заузима стручне ставове према 

питањима општег, привредног и просторног 

развоја територијалне јединице, односно 

подручја за које се документ доноси, и заузима 

стручне ставове у погледу рационалности и 

квалитета предложених планских рјешења, 

усаглашености документа  са документима 

просторног уређења, који представљају основу за 

његову израду, као и усаглашеност документа са 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

заснованим на закону.  

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

Број: 01-013-260/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

  На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 

97/16), члана 348. Закона о стварним правима  

(„Службени гласник РС“ број: 124/08, 58/09, 

95/11  и60/15),члана6. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима 

у својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број: 

20/12), члана 35. Статута Града Добој 

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

Процјене вриједности непокретности сталног 

судског вјештака архитекте Раденка Васића из 

Добоја од јуна 2017. Године Скупштина Града 

Добој, на сједници одржаној дана 14.  јуна 2017. 

Године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

o продаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта 

непосредном Погодбом ради 

обликовања грађевинске честице у 

КО Добој 
 

Члан 1. 

 

Продаје се „ДрвопрерадаЂурић“ ДОО Дервента 

неизграђено градско грађевинско земљиште 

непосредном погодбом ради обликовања 

грађевинске  честице, и то некретнине означене 

као к.ч. број: 5566/24 Аде пашњак 1. Класе 

површине 218 м2, уписана у ПЛброј 6375 КО 

Добој (новогпремјера),  а што по старом 

премјеру одговара к.ч. број: 827/17 Аде пашњак 

1. Класе површине 218 м2, уписана у ЗК улошку 

број 4176 КО СП Добој.  

 

Члан 2. 

 

Продајна цјена земљишта из члана 1. Ове одлуке 

износи 98.100,00 КМ за укупну површину од 218 

м2, односно 450 КМ/м2 по процјени вриједности 

непокретности сталног судског вјештака 

архитекте Раденка Васића из Добоја. 

 

Члан 3. 

 

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја да на 

основу ове Одлуке може закључити 

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 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-267/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16), члана 348. Закона о 

стварним правима („Службени гласник 
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Републике Српске“ број: 124/08, 58/09,  95/11 и 

60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике  Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 20/12), члана 35. Статута Града 

Добој („Службени гласник града Добој“ број: 

1/17) и Процјене вриједности некретнина сталног 

судског вјештака архитекте Раденка  Васића из 

Добоја од априла .2017.године Скупштина Града 

Добој, на сједници одржаној дана 14. јуна 

2017.године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

o начину и условима продаје 

неизграђеног градског  

грађевинског земљишта у државној 

својини у КО Добој  
 

Члан 1. 

 

Под условом и на начин регулисан овом одлуком 

провешће се лицитацијом продаја неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у државној 

својини означеног као к.ч. број: 5679/30 

Двориште град двориште површине 86 м2, 

уписана у ПЛ број 737 КО Добој (новог 

премјера), а што по старом премјеру одговара 

к.ч. број: 811/14 Двориште град двориште 

површине 86 м2, уписана у ЗК улошку број 4061 

КО СП Добој. 

 

Члан 2. 

 

Почетна продајна цјена земљишта из члана 1. ове 

одлуке за укупну површину од 86 м2 износи 

10.320,00 КМ. 

 

Члан 3. 

 

За учешће у поступку лицитације учесник је 

дужан уплатити аконтацију у износу од 1.032,00 

КМ на на жиро рачун продавца број: 555-008-

01240202-37 отворен код Нове Банке а.д. Бања 

Лука, накнада за излицитирано земљиште. 

 

Члан 4. 

 

Продајну цијену земљишта из члана 1. ове 

одлуке, учесник лицитације са којим ће се 

закључити уговор обавезан је уплатити у року од 

8 дана након закљученог поступка лицитације, а 

предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у 

року од 8 дана од дана уплате продајне цијене о 

чему ће се сачинити записник о примопредаји. 

 

 

 

Члан 5. 

 

Поступак лицитације неизграђеног градског 

грађевинског земљишта у државној својини 

спровешће Комисија за спровођење јавног 

надметања за продају непокретности у својини 

Града Добој, коју је именовао овај орган. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-268/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
 

    На основу члана 7. Закона о комуналним 

таксама („Сл. гласник РС “, број 4/12) и члана 35. 

Статута града  Добој  („Сл.  гласник   Града 

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

Пословника о раду Скупштине Града Добој  

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

Скупштина Града Добој на сједници одржаној 

дана  14.  јуна 2017. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о измјенама Одлуке о комуналним 

таксама 
 

I 

 

У Одлуци  о комуналним таксама („Сл.  гласник  

општине Добој“ број 8/10, „Сл.  гласник   Града 

Добој“ број 9/12, 2/16 и 3/16) врше се измјене, 

како слиједи: 

 

II 

 

  У тарифи комуналних такси  које се плаћају на 

подручју Града Добој,  тарифни број 1 мијењају 

се  следеће тачке:  

а)  за продају сладоледа, сјеменки, кикирикија, 

кестења, кукуруза, разгледница, лутрија, 

бижутерије и слично, а према Плану кориштења 

јавних  површина на подручју Града Добој, 

дневно се плаћа по 1 м2  

 

• Прва зона (издвојени дио) ..........  2,50 КМ 

• Прва зона .................................... ..2,20 КМ 

• Друга зона....................................   2,00 КМ 

• Трећа зона...................................... 1,80 КМ 

• Четврта зона ................................  1,60 КМ 

• Пета зона ......................................  1,40 КМ  
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• Шеста зона ...................................  1,20 КМ 

 

НАПОМЕНА   

1) Комунална такса утврђује се сразмјерно 

времену коришћења површине, а плаћа се 

унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним 

ратама, до 5-тог у мјесецу. 

2) Површина која се заузима износи 

максимално 5 м2. 

б) за постављање столова испред угоститељских 

објеката у периоду од 01. маја до 30. септембра 

плаћа се дневно по 1м2: 

 

      Прва зона (издвојени дио)  ................  0,26 КМ 

      Прва зона.............................................  0,24 КМ 

     Друга зона............................................   0,22 КМ   

     Трећа зона ...........................................   0,20 КМ 

     Четврта зона .......................................   0,15 КМ 

      Пета зона ..........................................     0,10 КМ 

      Шеста зона .......................................     0,05 КМ 

 

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. 

г) за заузимање јавне површине за постављање 

реквизита и забавних радњи које се врше од 

мјеста до мјеста, а према Плану кориштења 

јавних. површина на подручју Града Добој, 

дневно се плаћа по 1 м2 .......................... 0,50 КМ. 

 

НАПОМЕНА уз тачку г) 

Комунална такса се плаћа даном издавања 

рјешења којим се утврђује таксена обавеза у 

укупном износу за одобрени период. 

 

д) за заузимање јавне површине, ради 

постављања покретних тезги према Плану 

кориштења јавних површина на подручју града 

Добој, дневно се плаћа по 1 м2: 

 

•  Прва зона (издвојени дио) .......  15,00 КМ 

• Прва зона..................................    13,00 КМ 

• Друга зона..................................   11,00 КМ 

• Трећа зона..................................     9,00 КМ 

• Четврта зона ..............................    7,00 КМ 

• Пета зона ....................................    5,00 КМ  

•  Шеста зона ................................   3 ,00 КМ 

 

НАПОМЕНА уз тачку д) 

1) Комунална такса се плаћа даном 

издавања рјешењна којим се утврђује таксена 

обавеза у укупном износу за одобрени период, а 

заузета површина износи 2 м2. 

2) Површина која се заузима износи 

максимално 2 м2. 

ђ) За коришћење површина за привремену 

употребу, а према Плану кориштења јавних   

површина на подручју града Добој (покретни 

бифеи, грилови и сл.) плаћа се дневно по 1м2 

..................................................................  10,00 КМ 

 

НАПОМЕНА 

Такса из овог тарифног броја плаћа се унапријед 

за одобрени период. Максимална површина 

заузимања износи 5 м2. 

 

е) за заузимање јавне површине за одржавање 

манифестација, промоција и сл. плаћа се дневно 

по 1 м2.....................................................   20,00 КМ 

 

НАПОМЕНА  

1) За заузимање јавних површина за 

одржавање манифестација, промоција и сл. у 

хуманитарне сврхе комуналне таксе се не 

плаћају. 

2) Комунална такса се плаћа даном 

издавања рјешења којим се утврђује таксена 

обавеза у укупном износу за одобрени период. 

 

III 

 

Остале одредбе одлуке и даље остају на снази. 

 

IV 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-269/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
 

 

 

    На основу члана 39. став 2. тачка 2., а у вези са 

чланом 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 

1/17), и члана 128. став 1. Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

је, на сједници одржаној дана 14. јуна 

2017.године, донијела: 

 



Број 5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 11   
__________________________________________________________________________________________ 

ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама Одлуке о 

преносу овлашћења 
 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком мијења се  Одлука о преносу 

овлашћења број:01-013-105/11. од 

29.03.2011.године, објављена у „Службеном 

гласнику општине Добој“ број:2/11. (у даљем 

тексту Одлука, у одговарајућем падежном 

облику). 

Члан 2. 

 

У цјелокупном тексту Одлуке ријеч општина 

замјењује се ријечју Град, у одговарајућем 

падежном облику. 

 

Члан 3. 

 

 У цјелокупном тексту Одлуке термин јавно 

предузеће „Дирекција за изградњу и развој 

града“ Добој, мијења се термином јавно 

предузеће „Дирекција за изградњу и развој града 

Добој“ д.о.о. Добој, у одговарајућем падежном 

облику. 

 

Члан 4. 

 

У члану 4. Одлуке, иза става 1. додаје се став 2 

који гласи „Град Добој је сагласан да предузеће 

може користити и према потреби проводити 

активности текућег или инвестиционог 

одржавања објекта касарне „Војвода Радомир 

Путник“ у Миљковцу. 

 

Члан 5. 

 

Остале одредбе Одлуке остају непромијењене. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-272/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
 

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна  2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч A K 

 
1.Усваја се Извод из записника  са четврте  

редовне сједнице Скупштине Града  Добој 

одржане  24. априла 2017. године. 

 

2.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-240/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Нацрт Одлуке о усвајању Ребаланса буџета 

града Добој за 2017. годину суштински и 

формално технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

 

2.Задужује се Одјељење за финансије  да сумира 

приједлоге и сугестије  и припреми приједлог 

Одлуке о усвајању Ребаланса буџета Града Добој 

за 2017. годину. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-237/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

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

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч A K 
 
1. Нацрт Одлуке о извршењу Ребаланса буџета 

Града Добој за 2017. годину суштински и 

формално технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Одјељење за финансије  да сумира 

приједлоге и сугестије  и припреми приједлог 

Одлуке о извршењу Ребаланса буџета Града 

Добој за 2017. годину. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-241/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 
1.Усваја се Извјештај o извршењу буџета Града 

Добој у периоду 01.01.-31.03.2017. године. 

 

2.Саставни дио закључка чини Извјештај о 

извршењу буџета Града Добој у периоду 01.01.-

31.03.2017. године. 

 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-273/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
     

     На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 
1.Усваја се План капиталних инвестиција Града 

Добој за период 2016 – 2020. године. 

 

2.Саставни дио овог закључка чини План 

капиталних инвестиција Града Добој за период 

2016 – 2020. године. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-242/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    

     На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Програм кориштења средстава за 

унапређење пољопривредне производње на 

подручју Града Добој за 2017. годину. 
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__________________________________________________________________________________________ 
2.Саставни дио закључка чини Програм 

кориштења средстава за унапређење 

пољопривредне производње на подручју Града 

Добој за 2017. годину. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-243/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

       

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

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 

2016. годину. 

 

2.Саставни дио закључка чини Извјештај о 

реализацији програма заједничке комуналне 

потрошње за 2016. годину. 

 

3.Овај закључак биће објављен у 

„Службеном гласнику Града Добој“. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-244/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________     

   

      На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1.Усваја се Извјештај о раду Музеј у Добоју за 

2016. годину. 

 

2.Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

Музеја у Добоју. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-245/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Извјештај о раду (са финансијским 

извјештајем) Јавне установе „Народна 

библиотека Добој“ за 2016. годину. 

 

2.Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

(са финансијским извјештајем) Јавне установе 

„Народна библиотека Добој“ за 2016. годину. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-246/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

     



Број 5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 14   
__________________________________________________________________________________________ 
    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1.Усваја се Извјештај о раду Јавног предузећа 

„Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ за 

2015. годину. 

 

2.Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и 

развој  Града Добој“ за 2015. годину. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-247/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

     

     На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Извјештај о раду Јавног предузећа 

„Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ за 

2016. годину. 

 

2.Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и 

развој  Града Добој“ за 2016. годину. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-248/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Извјештај о раду „Туристичка 

организација Града Добој“ за 2016. годину. 

 

2.Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

„Туристичке организације Града Добој“ за 2016. 

годину. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-249/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

   

     На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Извјештај о раду Јавног предузећа 

„Регионална депонија“ д.о.о за 2016. годину. 
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__________________________________________________________________________________________ 
2.Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

Јавног предузећа „Регионална депонија“ д.о.о за 

2016. годину. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-250/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

     

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Информација о утрошку електричне 

енергије за јавну расвјету јануар – март 2017. 

године. 

 

2.Саставни дио овог закључка чини 

Информација о утрошку електричне енергије за 

јавну расвјету јануар – март 2017. године 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-251/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

     

    На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

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 2017/2018. 

годину. 

 

2.Саставни дио закључка чини Информација о 

упису ученика у први разред основне школе за 

школску 2017/2018. годину. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-252/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

   

     На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1.Усваја се Информација о стању болести 

зависности на подручју Града Добој. 

 

2.Саставни дио овог закључка чини 

Информација о стању болести зависности на 

подручју Града Добој. 

 

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-253/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

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

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој („Службени гласник 

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

Добој, на сједници одржаној дана  14. јуна 2017. 

године  д о н о с и 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

 

1.Прихвата се Информација о реализацији и 

планираним активностима МЕГ пројекта у Граду 

Добој. 

 

2.Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-254/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

       

     На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 50.  

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе  

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) члана 35. став 2. тачка 21. Статута Града 

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

члана 25. Пословника Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 

14.  јуна  2017. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

секретара Скупштине Града Добој 
 

1.Енеса Јотић, дипломирани правник,  

разрјешава се дужности в.д.  секретара 

Скупштине Града Добој, са 14.06.2017. године. 

2.Именована из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 50.  

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе  

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16), гдје је прописано да секретара скупштине 

разрјешава скупштина, а поступајући по 

достављеном приједлогу за смјену горе 

именоване, Скупштина Града Добој, одлучила је 

као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-261/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

       На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

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

став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 2. тачка 21. 

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

број 1/17) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

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

одржаној 14. јуна  2017. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за европске 

интеграције и енергетско - 

еколошку ефикасност 

 
1.Петко Станојевић,  разрјешава се дужности в.д. 

начелника Одјељења за европске интеграције и 
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енергетско - еколошку ефикасност Града Добој, 

са 14.06.2017. године. 

 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) а у вези са 35. став 2. тачка 21. Статута 

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

1/17), Петко Станојевић именован је као 

вршилац дужности начелника Одјељења за 

европске интеграције и енергетско - еколошку 

ефикасност Града Добој, а поступајући по 

достављеном приједлогу за смјену горе 

именованог, Скупштина Града Добој одлучила је 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-270/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 5. Закона о јавним 

предузећима (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 75/04 и 78/11 ), члана 35. Статута 

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

1/17) и члана 128. Пословника Скупштине Града 

Добој („Службени гласник Града Добој“, број 

1/17), Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 14. јуна 2017. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности члана 

привременог Надзорног одбора 

Јавног предузећа ”Дирекција за 

изградњу и развој Града Добој” 

д.о.о. 

1. Разрјешава се дужности члан Надзорног 

одбора Јавног предузећа ”Дирекција за изградњу 

и развој Града Добој” д.о.о., како слиједи: 

 

-Слађан Старчевић, члан 

 

2. Права и обавезе Надзорног одбора регулисана 

су Законом о јавним предузећима  („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11 ) 

и Статутом Предузећа.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављено у  „Службеном   

гласнику  Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-264/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

       На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 50.  

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе  

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) члана 35. став 2. тачка 21. Статута Града 

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

члана 25. Пословника Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 

14.  јуна  2017. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности  

секретара Скупштине Града Добој 
 

1.Славица Живковић, дипломирани правник, 

именује  се за вршиоца дужности  секретара 

Скупштине Града Добој са 15.06.2017. године. 

 

2.Именована из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 
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Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 50.  

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе  

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16)), гдје је прописано да секретара 

скупштине именује скупштина, те обзиром да 

Славица Живковић испуњава све опште услове 

за рад у градској управи, као и  посебне услове 

потребне за избор секретара,и то да  је завршила 

Правни факултет на Универзитету у Сарајеву, 

гдје је стекла звање дипломирани правник, 

посједује потребно радно искуство као и 

положен стручни испит за рад у органима 

управе, а поступајући по достављеном 

приједлогу за именовање горе наведене, 

Скупштина Града Добој одлучила је као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-262/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

        

     На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

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

став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 2. тачка 21. 

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

број 1/17) и члана 128. Пословника Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 

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

одржаној 14. јуна  2017. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за стратешко 

планирање, европске интеграције и 

локални економски развој 
                                                              

1.Петко Станојевић,  именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за стратешко 

планирање, европске интеграције и локални 

економски развој  Града Добој са 15.06.2017. 

године, до окончања поступка именовања 

начелника одјељења по конкурсној процедури. 

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  55. став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

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

престанка мандата начелнику одјељења, 

Скупштина на приједлог Градоначелника до 

окончања поступка именовања начелника 

одјељења  именује вршиоца дужности начелника 

одјељења . 

 

Обзиром да  Петко Станојевић,  испуњава опште 

услове за запошљавање у Градској управи, те да 

посједује одговарајући степен стручне спреме, 

има потребно радно искуство и положен стручни 

испит за рад у органима управе, сходно чему 

испуњава и посебне услове за именовање у 

складу са напријед наведеним законом, 

Скупштина Града Добој  је, поступајући по 

добијеном приједлогу, одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-271/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

 

 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

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

став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 2. тачка 21. 

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

број 1/17) и члана 128. Пословника Скупштине 

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

одржаној 14. јуна  2017. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности 
 

1.Гордана Перић,  именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности  Града Добој са 

14.06.2017. године, до окончања поступка 

именовања  начелника одјељења по конкурсној 

процедури. 

 

2.Именована из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  55. став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике 

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

престанка мандата начелнику одјељења, 

Скупштина, на приједлог Градоначелника до 

окончања поступка именовања начелника 

одјељења,  именује вршиоца дужности 

начелника одјељења . 

 

Обзиром да  Гордана Перић,  испуњава опште 

услове за запошљавање у Градској управи, те да 

посједује одговарајући степен стручне спреме, 

има потребно радно искуство и положен стручни 

испит за рад у органима управе, сходно чему 

испуњава и посебне услове за именовање у 

складу са напријед наведеним законом, 

Скупштина Града Добој  је поступајући по 

добијеном приједлогу одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града 

Добој у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-263/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 

    На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 5. Закона о јавним 

предузећима (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 75/04 и 78/11 ), члана 35. Статута 

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

1/17) и члана 128. Пословника Скупштине Града 

Добој („Службени гласник Града Добој“, број 

1/17), Скупштина Града Добој, на сједници 

одржаној 14. јуна 2017. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана привременог 

Надзорног одбора Јавног предузећа  

”Дирекција за изградњу и развој 

Града Добој” д.о.о. 
 

1. Именује се члан у привремени Надзорни одбор 

Јавног предузећа ”Дирекција за изградњу и 

развој Града Добој” д.о.о., како слиједи: 

 

-Живко Марковић, члан 

 

2. Права и обавезе Надзорног одбора регулисана 

су Законом о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11 ) 

и Статутом Предузећа.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављено у  „Службеном   

гласнику  Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-265/17.               ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 14.06.2017.године  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                    Мурвет Бајрактаревић,с.р 

__________________________________________ 
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I I  АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

    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 05-144/17 од 

15.3.2017. градоначелник  д о н о с и 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке услуга - „Израда 

Регулационог плана „Преслица“ 

Добој, к.ч. 2227/2 КО Текућица“ 

путем отвореног поступка набавке 
 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

услуга - „Израда Регулационог плана „Преслица“ 

Добој, к.ч. 2227/2 КО Текућица.“ 

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 и 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 Одјељења за просторно уређење 

Градске управе Добој број 05-144/17 од 

15.3.2017., те пројектни задатак о изради 

предметних услуга.     

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 јавних набавки за 

2017. да је реално процијењена   вриједност 

набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, те предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

   РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-133/17            ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 20.03.2017.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 05-133/17 од 

15.3.2017. градоначелник  д о н о с и 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке услуга - „Израда 

Регулационог плана „Магистрални 

пут“ Добој путем отвореног 

поступка набавке 

 
Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

услуга – „Израда Регулационог плана 

„Магистрални пут“ Добој. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  10.000,00 КМ. (словима: 

десетхиљадаконвертибилнихмарака). Средства за 



Број 5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 21   
__________________________________________________________________________________________ 
предметну набавку обезбијеђена су у буџету 

Града Добоја и 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 Одјељења за просторно уређење 

Градске управе Добој број 05-133/17 од 

15.3.2017., те пројектни задатак о изради 

предметних услуга.     

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  

При доношењу Одлуке, уговорни орган  

руководио се чињеницом  да је предметна 

набавка планирана Планом јавних набавки за 

2017. да је реално процијењена   вриједност 

набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, те предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

   РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-134/17            ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 20.03.2017.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 05-145/17 од 

15.3.2017. градоначелник  д о н о с и 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке услуга - „Израда измјене 

дијела Регулационог плана 

„Центар“ Добој, ревизија, блок 6 

(зграда Градске управе Добој)  

путем отвореног поступка набавке 

 
Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

услуга – „Израда измјене дијела Регулационог 

плана „Центар“ Добој, ревизија, блок 6 (зграда 

Градске управе Добој), ул. Хиландарска, к.ч. бр. 

5708/1, 5709/1, 5707, 5710/1, 5708/2, 5724 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 и 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 Одјељења за просторно уређење 

Градске управе Добој број 05-145/17 од 

15.3.2017., те пројектни задатак о изради 

предметних услуга.     
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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  

руководио се чињеницом  да је предметна 

набавка планирана Планом јавних набавки за 

2017. да је реално процијењена   вриједност 

набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, те предложена одговарајућа врста 

поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

   РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-135/17            ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 20.03.2017.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 Добој“ бр. 2/15), а  

поступајући по Захтјеву Територијалне 

ватрогасне јединице Градске управе Добој број 

14/17 од 21.3.2017. градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка набавке 

услуга – „Атест Спиратон апарата 

за заштиту дисајних органа 

ватрогасаца ТВЈ Градске управе 

Добој“ путем директног споразума  

 
Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке 

услуга – „Атест Спиратон апарата за заштиту 

дисајних органа ватрогасаца ТВЈ Градске управе 

Добој“. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 1.100,00 КМ. (Словима: 

хиљадуистоконвертибилнихмарака). Средства су 

обезбијеђена из буџета Града Добоја за 2017.  са 

буџетске позиције 412 500. 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем Директног 

споразума. 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 

Територијалне ватрогасне јединице Градске 

управе Добој број 14/17 од 21.3.2017. 

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 набавка планирана, 

да је реално процијењена вриједност набавке на 

тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату 

у Буџету Града,  те предложена одговарајућа 

врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

   РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-152/17            ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 31.03.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________  

      

 

    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 финансије 

Градске управе Добој број 06/403-1-149/17 од 

30.3.2017. градоначелник  д о н о с и 
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ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке  радова - „Санација три 

стана у власништву  

 Градске управе Добој“ 

путем конкурентског захтјева  

 
Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  

радова - „Санација три стана у власништву  

 Градске управе Добој“. (стан у ул. Видовданска 

бр. 55А, стан у „Борачкој 2“, ламела б, стан бр. 2, 

стан у ул. Војводе Синђелића бр. 1/5). 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  5.690,00 КМ. (словима: 

петхиљадашестодеведесетконвертибилнихмарак

а). Средства за предметну набавку обезбијеђена 

су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску 

позицију 511 200.  

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем поступка 

конкурентског захтјева у складу са Законом о 

јавним набавкама БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.                                                                        

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке.     

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 

градоначелнику Одјељења за финансије Градске 

управе Добој број 06/403-1-149/17 од 30.3.2017.

     

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: 02-404-1-156/17            ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 04.04.2017.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 Градске управе Добој број 06/403-

1-146/17 од 28.3.2017. градоначелник  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке  радова – „Санација и 

адаптација канцеларија 

Радио Добоја у ул. Кнеза Лазара у 

Добоју“ путем отвореног поступка  

 
Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  

радова – „Санација и адаптација канцеларија 

Радио Добоја у ул. Кнеза Лазара у Добоју.“ 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи 102.570,00 КМ. (словима: 

стодвијехиљадепетстоседамдесетконвертибилнх 

марака). Средства за предметну набавку 

обезбијеђена су у буџету Града Добоја и 

теретиће буџетску позицију 511 200.  
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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 финансије Градске 

управе Добој број 06/403-1-146/17 од 28.3.2017.

     

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, 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: 02-404-1-157/17            ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 04.04.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

     

     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 привреду и друштвене 

дјелатности Градске управе Добој број 04/30-

1-192/17 од 10.4.2017. градоначелник  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке  услуга  - „Прољетна и 

јесења дератизација на подручју 

града Добоја за 2017. годину“ 

путем конкурентског захтјева  

 
Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  

услуга - „ Прољетна и јесења дератизација на 

подручју града Добоја за 2017. годину“. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  4.270,00 КМ. (словима: 

четирихиљадедвјестоседамдесетконвертибилних

марака). Средства за предметну набавку 

обезбијеђена су у буџету Града Добоја и 

теретиће буџетску позицију 412 200.  

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем поступка 

конкурентског захтјева у складу са Законом о 

јавним набавкама БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.                                                                      

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке.                                                           

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 

градоначелнику Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности Градске управе Добој 

број 04/30-1-192/17 од 10.4.2017.  

   

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Добоја“. 

                                 



Број 5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Страна 25   
__________________________________________________________________________________________ 

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, 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: 02-404-1-173/17            ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 21.04.2017.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 05-178/17 од 

11.4.2017. градоначелник  д о н о с и 

 

О Д Л У К А  

о покретању  поступка јавне 

набавке  радова – „Уклањање 

објеката у 2017. на подручју града 

Добоја“ путем отвореног поступка 
 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  

радова – „Уклањање објеката у 2017. на подручју 

града Добоја.“ 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи 50.000,00 КМ. (словима: 

педесетхиљадаконвертибилнихмарака). Средства 

за предметну набавку обезбијеђена су у буџету 

Града Добоја и теретиће буџетску позицију 412 

500.  

 

 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка  у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.                                                                         

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке.                                                        

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 

градоначелнику Одјељења за просторно уређење 

Градске управе Добој број 05 - 178/17 од 

11.4.2017.     

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, 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: 02-404-1-172/17            ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 21.04.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

    На основу члана 14. став (5), члана 17. став (1), 

члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним 

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

а поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено-

комуналне послове Градске управе Добој број 
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07-37-28-257/17 од 05.5.2017. градоначелник  д о 

н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке  - „Пружање услуга 

прикупљања и одвоза комуналног 

отпада из домаћинстава и привреде 

и вршење наплате од корисника са 

територије града Добоја“ 

путем отвореног поступка набавке 
 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  

- „Пружање услуга прикупљања и одвоза 

комуналног отпада из домаћинстава и привреде и 

вршење наплате од корисника са територије 

града Добоја“ 

Члан 2. 

Процијењена вриједност предметне набавке без 

урачунатог ПДВ-а износи  8.354.092,00  КМ 

(словима:осаммилионатристопедесетчетирихиља

деидеведесетдвијеконвертибилнемарке).  

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 

07-37-28-257/17 од 05.5.2017.    

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 ове одлуке, уговорни орган  

руководио се чињеницом да је у складу са 

Законом о комуналним дјелатностима (чл. 

6.7.10.11.) („Сл. Гласник РС“ бр. 124/11) дужан 

да обезбиједи организовано обављање 

комуналних дјелатности, да је реално 

процијењена   вриједност набавке на тржишту, да 

је предметна набавка планирана Планом јавних 

набавки, те Програмом одржавања и обнављања 

објеката заједничке комуналне потрошње, те да 

је 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: 02-404-1-191/17            ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 08.05.2017.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 Добој“ бр. 2/15), а  

поступајући по Захтјеву Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Добој број 05-194/17 од 

25.4.2017. градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка набавке 

„услуга израде стручног мишљења 

и урбанистичко-техничких услова 

за  изградњу моста на ријеци 

Спречи“ путем директног 

споразума 
 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке 

услуга израде стручног мишљења и 

урбанистичко-техничких услова за  изградњу 

моста на ријеци Спречи.                 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 5.950,00 КМ. (Словима: 

петхиљададеветстопедесетконвертибилнихмарак

а). Средства су обезбијеђена из буџета Града 

Добоја за 2017.  са буџетске позиције 511 100. 
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Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се  путем Директног 

споразума. 

Члан 4. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број 

05-194/17 од 25.4.2017. 

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 набавка планирана, 

да је реално процијењена вриједност набавке на 

тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату 

у Буџету Града,  те предложена одговарајућа 

врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-404-1-196/17           ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 12.05.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

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

и члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним 

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

а поступајући по захтјеву Одјељења за финансије 

Градске управе Добој број 06/403-1-208/17 од 

17.5.2017. градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке - „Кредитно задужење 

Града Добоја у износу од 

6.000.000,00 КМ“ путем отвореног 

поступка набавке 
 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

услуга - „Кредитно задужење Града Добоја у 

износу од 6.000.000,00 КМ“ 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  2.140.000,00 КМ. (словима: 

двамилионасточетрдесетхиљадаконвертибилних

марака). Средства за предметну набавку 

обезбијеђена су у буџету Града Добоја и 

теретиће буџетску позицију 413 300, 621 300. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног  

поступка са међународном објавом у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.                                                                 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке.                                                           

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 

градоначелнику Одјељења за финансије Градске 

управе Добој број 06/403-1-208/17 од 17.5.2017.

   

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: 02-404-1-200/17           ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 17.05.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 
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    На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), 

члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним 

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

а поступајући по захтјеву Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Добој, број 05-213/17 од 

10.5.2017. градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке  

-   радови нa уређењу до 

грађевинске парцеле означене као 

к.ч. бр. 5679/18 (нови премјер), што 

одговара к.ч. бр. 509/89 (стари 

премјер) К.О. Добој, угао улица 

Николе Пашића и Светог Саве у 

Добоју путем отвореног поступка 

набавке 
 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

–  радови нa уређењу до грађевинске парцеле 

означене као к.ч. бр. 5679/18 (нови премјер), што 

одговара к.ч. бр. 509/89 (стари премјер) К.О. 

Добој, угао улица Николе Пашића и Светог Саве 

у Добоју (ламела 1 и ламела 2) СПО „Добојка“ и 

то: 

-   ЛОТ 1- радови на водоводу и канализацији, 

-   ЛОТ 2 - радови на електроинсталацијама, 

-   ЛОТ 3 - радови на вреловоду, 

-  ЛОТ 4 – реконструкција и изградња прилазних 

приступних саобраћајница                                                  

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи: 

-   ЛОТ 1- 54.845,00 КМ,  

-   ЛОТ 2 - 55.433,00КМ, 

-   ЛОТ 3 - 62.685,00 КМ, 

-   ЛОТ 4 – 43.483,00 КМ. 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја  и теретиће буџетску 

позицију 511 100.                                            

                                  Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка, а поступак јавне набавке  провести ће 

се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.                                                                            

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.                          

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке.       

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој, број 

05-213/17 од 10.5.2017. 

Члан 7. 

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  посебно  

се руководио чињеницом да су за предложену 

набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да  

је реално процијењена вриједност набавке на 

тржишту, 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: 02-404-1-209/17           ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 22.05.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

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

члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним 

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

а поступајући по захтјеву Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Добој, број 05-222/17 од 

19.5.2017. градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке  

-   радови нa уређењу до 

грађевинске парцеле означене као 

к.ч. бр. 5383 (нови премјер), што 

одговара к.ч. бр. 848/1 (стари 

премјер) К.О. Добој у улици 

Српских соколова у Добоју 

путем отвореног поступка набавке 
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Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

–  радови нa уређењу до грађевинске парцеле 

означене као к.ч. 5383 (нови премјер), што 

одговара к.ч. бр. 848/1 (стари премјер) К.О. 

Добој у улици Српских соколова у Добоју, 

објекат радног назива „Центар 2“ и то: 

-   ЛОТ 1- радови на водоводу и канализацији, 

-   ЛОТ 2 - радови на електроинсталацијама, 

-   ЛОТ 3 - радови на вреловоду.                                                    

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи: 

-   ЛОТ 1- 14.478,00 КМ,  

-   ЛОТ 2 -  25.236,00 КМ, 

-   ЛОТ 3 -  72.427,00 КМ. 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја  и теретиће буџетску 

позицију 511 100.                                         

                                  Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка, а поступак јавне набавке  провести ће 

се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.                                                                             

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.                      

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке.       

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој, број 

05-222/17 од 19.5.2017. 

Члан 7. 

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  посебно  

се руководио чињеницом да су за предложену 

набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да  

је реално процијењена вриједност набавке на 

тржишту, 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: 02-404-1-213/17           ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 24.05.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

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

став (1) и члана 18. став (1) и члана 25. 

Закона о јавним набавкама („Службени 

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

захтјеву Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности Градске управе Добој број 04/30-

1-299/17 од 24.5.2017. градоначелник  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке  - асфалтирање локалног 

пута у МЗ Горња Пакленица, 

дионица „Липовац“ путем 

отвореног поступка набавке 

 
Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  

- асфалтирање локалног пута у МЗ Горња 

Пакленица, дионица „Липовац“, l = 1220 m, b = 

2,5 m. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  95.100,00 КМ. (словима: 

деведесетпетхиљадаистоконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја и 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 Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности Градске управе Добој 

број 04/30-1-299/17 од 24.5.2017.  

   

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, 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: 02-404-1-217/17           ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 31.05.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

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

став (1) и члана 18. став (1) и члана 25. 

Закона о јавним набавкама („Службени 

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

захтјеву Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности Градске управе Добој број 04/30-

1-274/17 од 11.5.2017. градоначелник  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке  - „извођење грађевинских 

и грађевинско –занатских радова, 

радова на дијелу 

електроинсталација и дијелу радова 

на водоводу и канализацији на 

комплексу објеката ОШ „Ђура 

Јакшић“ у Подновљу“ 

путем отвореног поступка набавке 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  

- „извођење грађевинских и грађевинско –

занатских радова, радова на дијелу 

електроинсталација и дијелу радова на водоводу 

и канализацији на комплексу објеката ОШ „Ђура 

Јакшић“ у Подновљу: 

- ЛОТ 1 - радови на објекту школе 

- ЛОТ 2 – радови на објекту фискултурне сале“. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  1.080.300,00 КМ. (словима: 

милиониосамдесетхиљадаитристоконвертибилни

хмарака).  

- За ЛОТ 1 процијењена вриједност износи 

526.250,00 КМ (словима: 

петстодвадесетшестхиљададвјестопедесетконвер

тибилнихмарака). 

- За ЛОТ 2 - процијењена вриједност износи 

554.050,00 КМ (словима: 

петстопедесетчетирихиљадеипедесетконвертиби

лнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја и теретиће буџетску 

позицију 511 100. 

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног  

поступка 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 привреду и 

друштвене дјелатности Градске управе Добој 

број 04/30-1-274/17 од 11.5.2017.  

   

Члан 7. 

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 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: 02-404-1-197/17           ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 15.05.2017.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 05-232/17 од 30.5.2017. градоначелник  

д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке услуга – „израда измјене 

дијела Регулационог плана 

„Средњошколски центар – Усора“ 

Добој“ путем отвореног поступка 

набавке 

 
Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

услуга – „израда измјене дијела Регулационог 

плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој.“ 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  5.000,00 КМ. (словима: 

петхиљадаконвертибилнихмарака). Предметна 

набавка финансира се из буџета  Града Добоја и 

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 Одјељења за просторно уређење 

Градске управе Добој број 05-232/17 од 

30.5.2017. 

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: 02-404-1-219/17           ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 02.06.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

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

(1), члана 18. став (1), те члана 88. став (1) и 

(2) Закона о јавним набавкама („Службени 

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

захтјеву Одјељења за финансије Градске 

управе Добој број 06/403-1-237/17 од 

06.6.2017. градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке  радова - „Санација три 

стана у власништву Градске управе 

Добој“путем конкурентског захтјева 

 
Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке  

радова - „Санација три стана у власништву 
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Градске управе Добој“. (стан у ул. Видовданска 

бр. 55А, стан у „Борачкој 2“, ламела б, стан бр. 2, 

стан у ул. Војводе Синђелића бр. 1/5). 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  5.690,00 КМ. (словима: 

петхиљадашестодеведесетконвертибилнихмарак

а). Средства за предметну набавку обезбијеђена 

су у буџету Града Добоја и теретиће буџетску 

позицију 511 200.  

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем поступка 

конкурентског захтјева у складу са Законом о 

јавним набавкама БиХ. 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.                                                                       

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за 

јавне набавке.                                                         

Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 

градоначелнику Одјељења за финансије Градске 

управе Добој број 06/403-1-237/17 од 06.6.2017.

     

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 јавних набавки у 

2017., 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: 02-404-1-225/17           ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 12.06.2017.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 Добој“ бр. 2/15), а  

поступајући по Захтјеву Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој 

број 05-242/17 од 07.6.2017. градоначелник  

д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка набавке 

„услуга израде  урбанистичко-

техничких услова за реконструкцију 

градске саобраћајице  - улица Кнеза 

Милоша и дио улице Николе Тесле 

од раскрснице са улицом Југ 

Богдана до прекида 

реконструисаног дијела улице“ 

      путем директног споразума 

 
Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке 

услуга  израде  урбанистичко-техничких услова 

за реконструкцију градске саобраћајице  - улица 

Кнеза Милоша и дио улице Николе Тесле од 

раскрснице са улицом Југ Богдана до прекида 

реконструисаног дијела улице.               

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог 

ПДВ-а износи 3.000,00 КМ. (Словима: 

трихиљадеконвертибилнихмарака). Средства су 

обезбијеђена из буџета Града Добоја за 2017.  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 

05-242/17 од 07.6.2017.   

  

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 набавка планирана 

Планом ЈН, 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: 02-404-1-231/17           ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 13.06.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

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

(1), члана 18. став (1), те члана 88. став (1) и 

(2)Закона о јавним набавкама („Службени 

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

Захтјеву Одјељења за просторно уређење 

Градске управе Добој број 05-245/17 од 

09.6.2017. градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне 

набавке услуга – „израда Главног 

пројекта реконструкције улице 

Кнеза Милоша (l = 520 m), санације 

дијела улице Светог Саве (l = 250 

m), санације дијела улице Југ 

Богдана  (l = 550 m)“, путем 

конкурентског захтјева 

 
Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

услуга – „израда Главног пројекта 

реконструкције улице Кнеза Милоша (l = 520 m), 

санације дијела улице Светог Саве (l = 250 m), 

санације дијела улице Југ Богдана (l = 550 m). 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  

ПДВ-а износи  14.040,00 КМ. (словима: 

четрнаестхиљадаичетрдесетконвертибилнихмара

ка). Предметна набавка финансира се из буџета  

Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 

100.  

Члан 3. 

Јавна набавка спровести ће се путем 

конкурентског 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 просторно уређење 

Градске управе Добој број 05-245/17 од 

09.6.2017. и Пројектни задатак за израду 

предметних услуга. 

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, 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: 02-404-1-234/17           ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 14.06.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

 

    На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике 

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

систему јавних служби  („ Службени гласник 

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

44/16) и члана 60.  Статута Града Добој , 
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(„Службени гласник Града Добој“ број : 

1/17), Градоначелник Града Добој,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на измјену 

Статута Музеја у Добоју 

 
I 

Даје се сагласност на измјену Статута Музеја у 

Добоју број: 01-53/17 од 27.04.2017. године. 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у Службеном гласнику Града 

Добој. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-942/17                ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 11.05.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

    На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ 

број:97/16), члана 60. Статута Града Добој 

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

и Одлуке Скупштине Града  Добој о начину 

и условима продаје моторних возила 

(„Службени гласник Града Добој“ број:3/17), 

Градоначелник Града Добој, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за 

спровођење јавне лицитације 

 
1.Именује се Комисија за спровођење поступка 

јавне продаје путем лицитације                                            

моторних возила власништво Града Добој како 

слиједи: 

-Поповић Бојан, предсједник 

-Филиповић Озренка, члан 

-Гарић Сњежана, члан 

2.Задатак Комисије за спровођење лицитације је 

провођење поступку продаје, а што 

подразумијева, провођење поступка лицитације, 

утврђивање и јавно објављивање која понуда је 

као најповољнија прихваћена, те сачињавање 

записника  у који се уноси цијели ток поступка и 

све стављене понуде од учесника лицитације, као 

и стављени приговори. 

3.Ово рјешење ступа  на снагу даном доношења 

и објавиће се  у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-919/17                ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 12.05.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

    На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике 

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

систему јавних служби  („ Службени гласник 

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

44/16) и члана 60.  Статута Града Добој , 

(„Службени гласник Града Добој“ број : 

1/17), Градоначелник Града Добој,  доноси 

 

О Д Л У К А  

о давању сагласности на Правилник 

о измјенама и допунама 

Правилника о начину и поступку 

пријема дјеце у ЈП „Мајке Југовић“ 

Добој 

 
I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о начину и поступку 

пријема дјеце у ЈП „Мајке Југовић“ Добој број: 

323/2017 од 26.05.2017. године. 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Града 

Добој“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-1046/17             ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 26.05.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 
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    На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи /“Службени гласник РС“, број 

97/16/ и члана 56. Статута града Добој 

/“Службени гласник града Добој“, број 9/12, 

3/14 и 12/14/, градоначелник града Добој,     

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Радне групе у 

имплементацији Пројекта „МЕГ“ 

 
Члан 1. 

У циљу координације спровођења активности 

предвиђених протоколом о сарадњи у оквиру 

Пројекта „МЕГ“ између града Добоја и УНДП, 

именује се Радна група у саставу: 

1.Драган Василић, савјетник градоначелника, 

координатор „МЕГ“ Пројекта, 

2.Милош Букејловић, потпредсједник 

Скупштине града, замјеник координатора, 

3.Славко Ковачевић, члан, начелник Одјељења за 

стамбено-комуналне послове, 

4.Мирослав Кршић, члан, начелник Одјељења за 

финансије, 

5.Дијана Плоскић, члан, шеф Кабинета 

градоначелника, 

6.Радо Ђурђевић, члан, шеф Одсјека за 

инвестиције, 

7.Гордана Перић, члан, Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, 

8.Ален Петковић, члан, Одјељење за европске 

интеграције и енергетску ефикасност, 

9.Младен Вулић, члан, ЈКП „Водовод“ Добој. 

Члан 2. 

Задатак Радне групе: 

-координација свих активности између одјељења, 

служби градске управе и ЈКП „Водовод“ Добој, 

те других учесника у имплементацији и 

провођењу „МЕГ“ Пројекта, 

-информисање градоначелника и надлежних 

одјељења о обезбијеђењу обавезног учешћа 

финансијских средстава за суфинансирање 

пројеката у складу са позитивним напретком на 

основу договорених индикатора и услова 

суфинансирања предвиђених у Методологији  за 

додјелу финансијске подршке за пројекте које 

град Добој буде кандидовао за финансијску 

подршку у оквиру „МЕГ-а“, 

-пружити подршку анализама и истраживањима 

на терену које иницира Пројекат у сврху 

планирања и реализације пројектних активности, 

-испуњавање свих обавеза у складу са годишњим 

акционим плановима који ће бити заједнички 

припремљени и усаглашени између представника 

града Добој и „МЕГ“ Пројекта, 

-обезбиједити да пројекти који ће евентуално 

бити финансијски подржани од стране „МЕГ-а“ 

буду директно везани за стратегију развоја града 

Добоја, те на тај начин доприносити њеној 

имплементацији, 

-предузимати све друге мјере и радње да сви 

запослени Градске управе, као и грађани, 

односно социјално угрожених категорија 

становништва, а посебно незапослене жене и 

млади, лица са инвалидитетом, повратници и 

интерно расељена лица и националне мањине 

буду активно и равноправно укључени у све 

пројектне активности. 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења,, а биће објављено у „Службеном 

гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 02-022-1053/17            ГРАДОНАЧЕЛНИК              

Добој: 25.05.2017.године     Обрен Петровић,с.р 

_____________________________ 

 

 

 

III ОГЛАСИ 
 

 

 

ОГЛАС 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-10/17 од 

06.04.2017 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 526/6 упис    промјене 

лица овлашћених за заступање Заједнице 
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етажних власниак зграде у улици Браће Југовића  

број: 17 - 21 у  Добоју са сљедећим подацима : 

Врши се промјена лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици 

Браће Југовића број: 17 - 21  из регистра се 

брише Станковић Недељко а као ново лице 

овлаштено за заступање Заједнице уписује се 

Фејзић Ален – заступа заједницу самостално и 

без ограничења. 

                

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-10/17    В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 06 .04.2017.         Славко Ковачевић, с.р 

__________________________________________ 

      

ОГЛАС 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој 

на основу рјешења број 07-372-1-11/17 од 

07.04.2017 године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 527/6 упис    промјене 

лица овлашћених за заступање Заједнице 

етажних власниак зграде у улици Стефана 

Првовенчаног  бб у  Добоју са сљедећим 

подацима : 

Врши се промјена лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици 

Стефана Првовенчаног бб у Добоју. Нови назив 

заједнице : Заједница етажних власника зграде у 

улици Цељска број : 41 у Добоју. Из регистра се 

брише ранији заступник : Недић Драгољуб , а у 

регистар се уписује лице овлашћено за заступање 

: Јанковић Јовица – заступа заједницу 

самостално и без ограничења. 

                

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-11/17        В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 07.04.2017.         Славко Ковачевић, с.р 

__________________________________________ 
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