БРОЈ 7

15.НОВЕМБАР 2016.
ГОДИНЕ

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

I АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
На основу члана 33 Статута града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број 9/12, 3/14
и 12/14) и члана 146. Пословника Скупштине
града Добој ( Службени
гласник Града
Добој“,број 2/13 и 3/14), Скупштина града Добој,
на сједници одржаној дана 10. новембра 2016.
године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор и
именовање

1. Именују се предсједник и чланови Комисије за
избор и именовање у саставу;
-

Огњен Митровић, предсједник
Нина Прешић, замјеник предсједника,
Сања Вулић, члан
Есмин Махмутовић, члан,
Слађан Јовић, члан

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-256/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 10.11.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

На основу члана 35. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), члана 33 став
1.тачка 19. Статута Града Добој („Сл. Гласник
Града Добој“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146.
Пословника Скупштине Града Добој ( Сл.
Гласник Града Добој“,број 2/13 и 3/14),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
10. новембра 2016. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника Скупштине
града Добој
1.Есмин
Махмутовић
из
Шеварлија
разрјешава се
дужности
предсједника
Скупштине града. Добој, због истека мандата, са
даном 10.11.2016. године
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-258/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 10.11.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

На основу члана 35. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), члана 33 став
1.тачка 19. Статута Града Добој („Сл. Гласник
Града Добој“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146.
Пословника Скупштине Града Добој ( Сл.
Гласник Града Добој“,број 2/13 и 3/14),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 10.
новембра 2016. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу потпредсједника
Скупштине града Добој

1 .Пејо Крњић из Добоја
разрјешава се
дужности потпредсједника Скупштине
града. Добој, због истека мандата, са даном
10.11.2016. године
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-259/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 10.11.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

На основу члана 35. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), члана 33 став
1.тачка 19. Статута Града Добој („Сл. Гласник
Града Добој“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146.
Пословника Скупштине Града Добој ( Сл.
Гласник Града Добој“,број 2/13 и 3/14),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
10. новембра 2016. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу замјеника градоначелника
града Добој
1.Драган Василић, дипл. правник из Добоја
разрјешава се дужности замјеника
градоначелника града. Добој, због истека
мандата, са данок 10.11.2016. године
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-260/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 10.11.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 35. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), члана 33 став
1.тачка 19. Статута Града Добој („Сл. Гласник
Града Добој“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146.
Пословника Скупштине Града Добој ( Сл.
Гласник Града Добој“,број 2/13 и 3/14),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 10.
новембра 2016. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности вршиоца
дужности секретара Скупштине града
Добој
1.Милош Букејловић, дипл. правник из Осјечана
разрјешава се дужности
вршиоца дужности
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секретара Скупштине града Добој, због истека
мандата, са даном 10.11.2016. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-261/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 10.11.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 35. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), члана 33 став
1.тачка 19. Статута Града Добој („Сл. Гласник
Града Добој“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146.
Пословника Скупштине Града Добој ( Сл.
Гласник Града Добој“,број 2/13 и 3/14),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
10.новембра 2016. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника Скупштине
града Добој
1. За предсједника Скупштине града Добој
изабран је Мурвет Бајрактаревић из Добоја.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-264/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 10.11.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

На основу члана 35. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), члана 33 став
1.тачка 19. Статута Града Добој („Сл. Гласник
Града Добој“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146.
Пословника Скупштине Града Добој ( Сл.
Гласник Града Добој“,број 2/13 и 3/14),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
10.новембра 2016. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о избору потпредсједника Скупштине
града Добој
1. За потпредсједника Скупштине града
Добој изабран је Милош Букејловић,
дипл. правник из Осјечана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-265/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 10.11.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
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На основу члана 35. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), члана 33 став
1.тачка 19. Статута Града Добој („Сл. Гласник
града Добој“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146.
Пословника Скупштине града Добој ( Сл. Гласник
града Добој“,број 2/13 и 3/14), Скупштина града
Добој, на сједници одржаној 10. новембра 2016.
године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о избору замјеника градоначелника
града Добој
1. За замјеника градоначелника града Добој
изабран је Небојша Марић, дипл.
правник.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-266/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 10.11.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

На основу члана 35. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. Гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), члана 33 став
1.тачка 19. Статута Града Добој („Сл. Гласник
града Добој“, број 9/12, 3/14 и 12/14) и члана 146.
Пословника Скупштине града Добој ( Сл. Гласник
града Добој“,број 2/13 и 3/14), Скупштина града
Добој, на сједници одржаној 10. новембра 2016.
године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о избору в.д. секретара Скупштине
града Добој
1. За в.д. секретара Скупштине града Добој
изабрана је Радмила Млинаревић, дипл. правник
из Добоја.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-267/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 10.11.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

На основу члана 33 Статута града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број 9/12, 3/14
и 12/14) и члана 146. Пословника Скупштине
града Добој ( Службени
гласник Града
Добој“,број 2/13 и 3/14), Скупштина града Добој,
на сједници одржаној дана 10. новембра 2016.
године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за статутарна
питања, Пословник и прописе
1. Именују се предсједник и чланови
Комисије за статутарна питања, пословник и
прописе у саставу;
Данијел Јошић, предсједник
Радмила Млинаревић, замјеник
предсједника
Енеса Јотић, члан
Милош Букејловић, члан,
Зоран Благојевић, члан
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број: 01-013-257/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 10.11.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
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II АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 70. Статута града Добој („Службени
гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14),
Градоначелник Града Добој доноси:

Одлуку
о коришћењу средстава репрезентације

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 70. Статута града Добој („Службени
гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14),
Градоначелник Града Добој доноси:

Одлуку
о коришћењу службених возила Града
Добој
I

I
Овом Одлуком утврђују се услови коришћења
средстава репрезентације са рачуна Града Добој.
II
(1) Градоначелник Града Добој може одобрити
коришћење услуга кафе-кухиње, набавки
пригодних поклона, односно других услуга које
имају карактер репрезентације, само ако су у
непосредној вези са извршењем службеног посла
(службене посјете Граду Добој, односно Града
Добој и слично).

Овом Одлуком утврђују се права коришћења
службених возила Града Добој.
II
(1) Употребу службеног возила Градоначелник
може одобрити само за потребе обављања
редовних послова из дјелокруга Градске управе
Града Добој, односно, за реализовање службеих
путовања која доприносе бољем, рационалнијем и
бржем обављању службених дужности.

(2) Коришћење средстава репрезентације у остале
сврхе и коришћење средстава од стране других
лица није дозвољено.

(3) Услови и процедура провођења службених
путовања извршавају се према одредбама Уредбе
о накнадама за службена путовања у земљи и
иностранству за запослене у јавном сектору
Републике Српске.

III

III

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“, а примјењиваће се од 01.12.2016.године.

Лица задужена за управљање службеним
возилима дужна су паркирати службена возила на
гаражна мјеста предвиђена за паркирање
службених возила Града Добој и предати кључеве
службених возила у Кабинет Градоначелника,
најкасније до 01.12.2016.године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2422/16
Добој: 15.11.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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IV

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“, а примјењиваће се од 01.12.2016.године.

Јавна набавка спровести ће се путем директног
споразума, а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2423/16
Добој: 15.11.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
Цивилну заштиту Градске управе Добој, број 16 20-234/2016 од 19.10.2016.
Члан 6.

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 цивилну
заштиту Градске управе Добој, број 16-20234/2016 од 19.10.2016. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке „набавка спасилачких прслука за потребе
Јединице цивилне заштите“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке „набавка спасилачких прслука за потребе
Јединице цивилне заштите“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
4.500,00 КМ. (словима:
четирихиљадепетстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 300.

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

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана Планом ЈН за 2016. да је
реално процијењена њена вриједност на тржишту,
да су осигурана средства за исплату, те
предложена одговарајућа врста поступка јавне
набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-637/16
Добој: 28.10.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1,
те члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбенокомуналне послове Градске управе Добој, број 0737-28-783/16 од 29.9.2016. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке „услуге украшавања града Добоја у
вријеме празника (од 15.12.2016. до
15.1.2017.)“
путем конкурентског захтјева

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе
Добој, број 07-37-28-783/16 од 29.9.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.

Образложење

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке „услуге украшавања града Добоја у вријеме
празника (од 15.12.2016. до 15.1.2017.).“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без
урачунатог
ПДВ-а износи
8.510,00 КМ.
(словима:
осамхиљадапетстодесетконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добој– буџетска позиција 412 800.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-636/16
Добој: 28.10.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став (1), члана 18. став
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено –
комуналне послове Градске управе Добој, број 0737-25-754/16 од 20.9.2016. градоначелник д о н о
си

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке зимска служба за сезону 2016/2017.
(чишћење улица, коловоза и тротоара,
трга и парка у граду Добоју од снијега и
леда у времену специјалних зимских
услова)путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
зимска служба за сезону 2016/2017. (чишћење
улица, коловоза и тротоара, трга и парка у граду
Добоју од снијега и леда у времену специјалних
зимских услова).
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 85.470,00 КМ (словима:
осамдесетпетхиљадачетристоседамдесетконверт
ибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја 2016-2017. , буџетска
позиција 412 800.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе
Добој, број 07-37-25-754/16 од 20.9.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Образложење

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предметна набавка
предвиђена Планом ЈН, 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
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-620/16
Добој: 30.09.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој, број 05-431/16 од
19.9.2016. градоначелник д о н о с и

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радови нa уређењу до грађевинске
парцеле означене као к.ч. бр. 6764 (нови
премјер), што одговара к.ч. бр. 638/6
(стари премјер) К.О. Добој у Улици
Светог Саве у Добоју
путем отвореног поступка

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 1.

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

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови нa уређењу до грађевинске парцеле
означене као к.ч. бр. 6764 (нови премјер), што
одговара к.ч. бр. 638/6 (стари премјер) К.О. Добој
у Улици Светог Саве у Добоју и то:
- ЛОТ 1- радови на водоводу и канализацији
- ЛОТ 2 - радови на вреловоду и топлотној
подстаници
- ЛОТ 3 - електро радови
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи :
-

ЛОТ 1- 26.360,00 КМ,

-

ЛОТ 2- 68.946,00 КМ,

-

ЛОТ 3- 21.733,00 КМ.

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој, број 05431/16 од 19.9.2016.
Члан 7.

Образложење

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
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-602/16
Добој: 22.09.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој, број 05-442/16 од
28.9.2016. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радови нa уређењу до грађевинске
парцеле означене као к.ч. бр. 5549/1 (нови
премјер), што одговара к.ч. бр. 820/2
(стари премјер) К.О. Добој у Улици
Карађорђева у Добоју
путем отвореног поступка

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој, број 05442/16 од 28.9.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови нa уређењу до грађевинске парцеле
означене као к.ч. бр. 5549/1 (нови премјер), што
одговара к.ч. бр. 820/2 (стари премјер) К.О. Добој
у Улици Карађорђева у Добоју
- ЛОТ 1- радови на водоводу и канализацији,
- ЛОТ 2 - радови на топловоду,
- ЛОТ 3 - електро радови.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи :
-

ЛОТ 1- 10.976,00 КМ,

-

ЛОТ 2- 30.087,00 КМ,

-

ЛОТ 3- 21.045,00 КМ.

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Образложење

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
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-621/16
Добој: 30.09.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 17. став 1, члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14),
Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући по Захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој број 05-432/16 од
21.9.2016. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка набавке услуга
израде урбанистичко-техничких услова за
реконструкцију улице Немањина у Добоју
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга израде урбанистичко-техничких услова за
реконструкцију улице Немањина у Добоју.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 5.600,00 КМ. (Словима:
петхиљадаишестоконвертибилнихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05432/16 од 21.9.2016.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

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

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-606/16
Добој: 26.09.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 17. став 1, члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14),
Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући по Захтјеву Одјељења за стамбенокомуналне послове Градске управе Добој број 0737-26-713/16 од 08.9.2016. градоначелник
до
носи

Одлуку
о покретању поступка набавке радова –
Изградња дијела водоводне мреже у ул.
Николе Тесле у Добоју, дужине 338 m
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
радова – Изградња дијела водоводне мреже у ул.
Николе Тесле у Добоју, дужине 338 m, од бивше
„Босанке“ до Магистралног пута М 17).
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Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 6.000,00 КМ. (Словима:
шестхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 511 200.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1,
те члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за цивилну
заштиту Градске управе Добој, број 16-20209/2016 од 26.8.2016. градоначелник доноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке
спасилачких прслука
путем конкурентског захтјева

Члан 4.

Члан 1.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе
Добој број 07-37-26-713/16 од 08.9.2016.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
спасилачких прслука.

Члан 5.

Члан 2.

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

Процијењена вриједност набавке без
урачунатог
ПДВ-а износи
4.500,00 КМ.
(словима:
четирихиљадепетстоконвертибилнихмарака).

Образложење

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 300.

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

стања,

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-573/16
Добој: 14.09.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

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

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
Цивилну заштиту Градске управе Добој, број 16 20-209/2016 од 26.8.2016.
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Члан 7.

Члан 2.

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

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 10.915,00 КМ.

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана Планом ЈН за 2016. да је
реално процијењена њена вриједност на тржишту,
да су осигурана средства за исплату, те
предложена одговарајућа врста поступка јавне
набавке.

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 100.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Члан 4.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-534/16
Добој: 29.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

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

Члан 6.
На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој, број 05-361/16 од
17.8.2016. градоначелник д о н о с и

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој, број 05361/16 од 17.8.2016.

Члан 7.

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке електро радови нa уређењу до
грађевинске парцеле к.ч. бр. 6813/2 КО
Добој
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
извођење електро радова нa уређењу до
грађевинске парцеле к.ч. бр. 6813/2 КО Добој,

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

ЛОТ 2 – израда вањске ограде са пратећим
елементима.

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
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-515/16
Добој: 23.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи :
ЛОТ 1 – 80.000,00 КМ (словима:
осамдесетхиљадаконвертибилнихмарака).
-

ЛОТ 2 – 23.700,00 КМ

(словима:
двадесеттрихиљадеиседамстоконвертибилнихма
рака).

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 200.
Члан 3.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој,
број 04/30-1-718/16 од 17.8.2016. градоначелник д
оноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радови на адаптацији и санацији објекта
Основне школе „Свети Сава“ у Добоју
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на адаптацији и санацији објекта Основне
школе „Свети Сава“ у Добоју:
ЛОТ 1 – санација кровног покривача
фискултурне сале комплекса објекта и
унутрашњи молерски радови на комплетном
објекту,

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
привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-718/16 од 17.8.2016.
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Члан 7.

Члан 2.

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

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 79.000,00 КМ (словима:
седамдесетдеветхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 200.

Образложење

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
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

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.

стања,
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-511/16
Добој: 19.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

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

_____________________________
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 05-340/16 од
12.8.2016. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радови на сигнализацији раскрснице
улица Цара Душана и Југ Богдана у
Добоју
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на сигнализацији раскрснице улица Цара
Душана и Југ Богдана у Добоју.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој, број 05340/16 од 12.8.2016.

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

(Словима: петхиљадаконвертибилнихмарака).

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су средства за
предметну набавку обезбијеђена у буџету града,
да је реално процијењена њена вриједност на
тржишту, те да је предложена одговарајућа врста
поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-507/16
Добој: 17.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став 1, члана 17. став 1 и
члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по
захтјеву Одјељења за просторно уређење Градске
управе Добој број 05-282/16 од 04.7.2016.
градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка набавке – услуге
израде измјене дијела Регулационог плана
„Доњи град - Добој“ – ревизија, блок 3
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
услуге израде измјене дијела Регулационог плана
„Доњи град - Добој“ – ревизија, блок 3 у насељу
Пијескови на парцелама означеним као к.ч. бр.
5097 и к.ч. бр. 5098 (нови премјер) КО Добој.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 5.000,00 КМ.

Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 511 100.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка.

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05345/16 од 12.8.2016.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење

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

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-506/16
Добој: 17.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став 1, члана 17. став 1 и
члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по
захтјеву Одјељења за цивилну заштиту Градске
управе Добој број 16-20-195/16 од 15.8.2016.
градоначелник д о н о с и

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

Члан 6.

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке санација клизишта насталих услијед
елементарних непогода због којих је
дошло до оштећења или уништења
стамбених објеката и инфраструктуре на
подручју града Добоја у 2016.
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке санација
клизишта
насталих
услијед
елементарних непогода због којих је дошло до
оштећења или уништења стамбених објеката и
инфраструктуре на подручју града Добоја у 2016.

Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
Градоначелнику Одјељења за цивилну заштиту
Градске управе Добој број 16-20-195/16 од
15.8.2016.

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

Образложење

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без
урачунатог ПДВ-а износи 215.800,00 КМ.
(словима:
двјестопетнаестхиљадаиосамстоконвертибилних
марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. буџетска позиција
412 500.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
отвореног поступка у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

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

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-505/16
Добој: 17.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
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На основу члана 17. став 1, члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14),
Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој број
04/30-1-568/2016 од 14.7.2016. градоначелник д о
носи

Одлуку
о покретању поступка набавке услуга –
геодетске услуге за потребе израде
Елабората профилисања основног корита
ријеке Босне на сектору града Добоја и
насеља Баре
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга – геодетске услуге за потребе израде
Елабората профилисања основног корита ријеке
Босне на сектору града Добоја и насеља Баре.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 6.000,00 КМ.
(Словима: шестхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој број 04/30-1-568/2016 од 14.7.2016.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.
Образложење

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

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-496/16
Добој: 15.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 17. став 1, члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14),
Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој број
04/30-1-569/2016 од 14.7.2016. градоначелник д о
носи

Одлуку
о покретању поступка набавке услуга
израде Елабората профилисања основног
корита ријеке Босне на сектору града
Добоја и насеља Баре
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга израде Елабората профилисања основног
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корита ријеке Босне на сектору града Добоја и
насеља Баре.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 6.000,00 КМ.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој,
број 04/30-1-643/16 од 04.8.2016. градоначелник д
оноси

(Словима: шестхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радови на реконструкцији и доградњи
Дома културе „Усора“ у Добоју
путем отвореног поступка
Члан 1.

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој број 04/30-1-569/2016 од 14.7.2016.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на реконструкцији и доградњи Дома
културе „Усора“ у Добоју.
Члан 2.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а
износи
56.500,00
КМ
(словима:педесетшестхиљадаипетстоконвертиби
лнихмарака).

Образложење

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 415 200.

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

Члан 3.

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

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

стања,
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-495/16
Добој: 15.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
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Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-643/16 од 04.8.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Образложење

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су средства за
предметну набавку обезбијеђена у буџету Града,
да је реално процијењена њена вриједност на
тржишту, те да је предложена одговарајућа врста
поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-493/16
Добој: 15.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
04/30-1-680/2016
од
11.8.2016.
градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступку јавне набавке радови на изградњи бунарских кућица,
опремање бунара, електрофаза и хлорна
станица ВДС Подновље
путем конкурентског захтјева
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на изградњи бунарских кућица, опремање
бунара, електрофаза и хлорна станица ВДС
Подновље.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без
урачунатог ПДВ-а износи 71.000,00 КМ.
(словима:
седамдесетједнахиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
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Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-680/2016 од 11.8.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.

Образложење

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су средства за
финансирање предметне набавке обезбијеђена 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.

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
04/30-1-679/2016
од
11.8.2016.
градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступку јавне набавке радови на изградњи потисног и повратног
цјевовода од бунара (Б1,Б2) до резервоара
„Вучијак“ V0200 m3 са дорадом
резервоара у МЗ Подновље
путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на изградњи потисног и повратног
цјевовода од бунара (Б1,Б2) до резервоара
„Вучијак“ V0200 m3 са дорадом резервоара у МЗ
Подновље.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без
урачунатог ПДВ-а износи 62.000,00 КМ.
(словима:
шездесетдвијехиљадеконвертибилнихмарака).

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-489/16
Добој: 12.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Број VII
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 22
__________________________________________________________________________________________
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

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 05-322/16 од
04.8.2016. градоначелник д о н о с и

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-679/2016 од 11.8.2016.

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

Образложење

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су средства за
финансирање предметне набавке обезбијеђена 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.

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радови на инфраструктурном опремању
грађевинског земљишта у дијелу обухвата
РП „Средњошколски центар Добој“ – I
фаза (потез између школске радионице и
борачких ламела – II фаза изградње)
(хидротехничка фаза, електро фаза и фаза
нискоградње)
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
- радови на инфраструктурном опремању
грађевинског земљишта у дијелу обухвата РП
„Средњошколски центар Добој“ – I фаза (потез
између школске радионице и борачких ламела – II
фаза изградње):
ЛОТ 1 – хидротехничка фаза,
ЛОТ 2 – електро фаза,
ЛОТ 3 – фаза нискоградње.
Члан 2.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-488/16
Добој: 12.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи:
ЛОТ 1 – хидротехничка фаза – 30.570,00 КМ
(словима:
тридесетхиљадапетстоседамдесетконвертибилни
хмарака).
ЛОТ 2 – електро фаза – 6.383,00 КМ
(словима:
шестхиљадатристоосамдесеттриконвертибилнем
арке).
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ЛОТ 3 – фаза нискоградње – 75.312,00 КМ
(словима:
седамдесетпетхиљадатристодванаестконвертиби
лнихмарака).

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 200.

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су средства за
предметну набавку обезбијеђена у буџету града,
да је реално процијењена њена вриједност на
тржишту, те да је предложена одговарајућа врста
поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

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 05322/16 од 04.8.2016.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-477/16
Добој: 09.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој, број 05-315/16 од
01.8.2016. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радови на реконструкцији ул. Немањина у
Добоју са припадајућим паркинг
површинама
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на реконструкцији ул. Немањина у Добоју
са припадајућим паркинг површинама.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 173.490,00 КМ (словима:
стотинуседамдесеттрихиљадечетристодеведесетк
онвертибилнихмарака).
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Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 200.

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.

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

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-474/16
Добој: 08.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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 05315/16 од 01.8.2016.

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 05-316/16 од
01.8.2016. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радови на реконструкцији лијевог и
десног тротоара у ул. Стефана
Првовенчаног у Добоју (бивша улица
Краља Александра)
путем отвореног поступка

Члан 7.

Члан 1.

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

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на реконструкцији лијевог и десног
тротоара у ул. Стефана Првовенчаног у Добоју
(бивша улица Краља Александра)

Образложење

Члан 2.

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су средства за
предметну набавку обезбијеђена у буџету града,
да је реално процијењена њена вриједност на
тржишту, те да је предложена одговарајућа врста
поступка јавне набавке.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 97.660,00 КМ (словима:
деведесетседамхиљадашестошездесетконвертиби
лнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 200.
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Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

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

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-473/16
Добој: 08.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

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

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за изградњу,
обнову и развој Градске управе Добој број 10/349/16 од 02.8.2016. градоначелник д о н о с и

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој, број 05316/16 од 01.8.2016.

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радови на изради епоксидног пода у Дому
културе у Которском
путем отвореног поступк

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

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на изради епоксидног пода у Дому културе
у Которском.
Члан 2.

Образложење

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су средства за
предметну набавку обезбијеђена у буџету града,
да је реално процијењена њена вриједност на
тржишту, те да је предложена одговарајућа врста
поступка јавне набавке.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 14.600,00 КМ (словима:
четрнаестхиљадаишестоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 150 022.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
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Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

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

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
изградњу, обнову и развој Градске управе Добој,
број 10/3-49/16 од 02.8.2016.

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радови на реконструкцији потпорног зида
у МЗ Крчевине (улица Ђурђевданска) у
Добоју
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на реконструкцији потпорног зида у МЗ
Крчевине (улица Ђурђевданска) у Добоју.

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

Образложење

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су средства за
предметну набавку обезбијеђена у буџету града,
да је реално процијењена њена вриједност на
тржишту, те да је предложена одговарајућа врста
поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за изградњу,
обнову и развој Градске управе Добој, број 10/347/16 од 25.7.2016. градоначелник д о н о с и

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 18.400,00 КМ (словима:
осамнаестхиљадаичетристоконвертибилнихмара
ка).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 415 200.
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.

стања,
Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-472/16
Добој: 05.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
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Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
изградњу, обнову и развој Градске управе Добој,
број 10/3-47/16 од 25.7.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Образложење

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су средства за
предметну набавку обезбијеђена у буџету града,
да је реално процијењена њена вриједност на
тржишту, те да је предложена одговарајућа врста
поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-462/16
Добој: 03.08.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

На основу члана 17. став 1, члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14),
Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено –
комуналне послове Градске управе Добој број 0737-28-586/16 од 14.7.2016. градоначелник
до
носи

Одлуку
о покретању поступка набавке – услуге
израде техничке документације – Главни
пројекат сигнализације (свјетлосна,
хоризонтална и вертикална) раскрснице
улица Цара Душана и Југ Богдана у
Добоју
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
услуге израде техничке документације – Главни
пројекат сигнализације (свјетлосна, хоризонтална
и вертикална) раскрснице улица Цара Душана и
Југ Богдана у Добоју.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 6.000,00 КМ.
(Словима: шестхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 511 200.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе
Добој број 07-37-28-586/16 од 14.7.2016.
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Члан 5.

Члан 2.

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

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
29.900,00 КМ (словима:
двадесетдеветхиљадаидеветстоконвертибилнихм
арака).

Образложење

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 100.

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

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.

стања,
Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-455/16
Добој: 28.07.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбенокомуналне послове Градске управе Добој, број 0737-26-585/16 од 14.7.2016. градоначелник
до
носи

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке изградња јавне расвјете у МЗ Сјенина и
МЗ Чаире
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
изградња јавне расвјете у МЗ Сјенина и МЗ
Чаире.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

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

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе
Добој, број 07-37-26-585/16 од 14.7.2016.

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

Образложење

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

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-454/16
Добој: 28.07.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 511 200.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе
Добој број 07-37-28-567/16 од 12.7.2016.

_____________________________
На основу члана 17. став 1, члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14),
Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено –
комуналне послове Градске управе Добој број 0737-28-567/16 од 12.7.2016. градоначелник
до
носи

Одлуку
о покретању поступка набавке – израда
пројектне документације прикључних 10
KV далековода за трансформаторске
станице 10/0,4 KV у власништву града
Добоја путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
израда пројектне документације прикључних 10
KV далековода за трансформаторске станице
10/0,4 KV у власништву града Добоја.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 5.500,00 КМ.
(Словима:
петхиљадаипетстоконвертибилнихмарака).

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење

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

стања,

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-431/16
Добој: 13.07.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 17. став 1, члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14),
Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено –
комуналне послове Градске управе Добој број 0737-28-568/16 од 12.7.2016. градоначелник
доноси

Одлуку
о покретању поступка набавке – израда
пројектне документације за
трансформаторску станицу 10/0,4 KV у
власништву града Добоја путем директног
споразума

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење

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

стања,

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
израда
пројектне
документације
за
трансформаторску станицу 10/0,4 KV у
власништву града Добоја.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 6.000,00 КМ.
(Словима: шестхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 511 200.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе
Добој број 07-37-28-568/16 од 12.7.2016.

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-430/16
Добој: 13.07.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за изградњу,
обнову и развој Градске управе Добој, број 10/346/16 од 11.7.2016. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радови на реконструкцији потпорног зида
у МЗ Крчевине путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови на реконструкцији потпорног зида у МЗ
Крчевине – према резервоару за воду.
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Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 17.400,00 КМ (словима:
седамнаестхиљадаичетристоконвертибилнихмар
ака).

тржишту, те да је предложена одговарајућа врста
поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 415 200.
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.

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-429/16
Добој: 13.07.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој, број 05-287/16 од
11.7.2016. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке радови нa уређењу до грађевинске
парцеле к.ч. бр. 6813/2 КО Добој путем
отвореног поступка

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
изградњу, обнову и развој Градске управе Добој,
број 10/3-46/16 од 11.7.2016.

стања,

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
радови нa уређењу до грађевинске парцеле к.ч. бр.
6813/2 КО Добој,

Члан 7.

-

ЛОТ 1 – водовод и канализација,

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

-

ЛОТ 2 – радови на топловоду,

-

ЛОТ 3 – електро радови.
Члан 2.

Образложење

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су средства за
предметну набавку обезбијеђена у буџету града,
да је реално процијењена њена вриједност на

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи :
ЛОТ 1 – водовод и канализација –
13.200,00 КМ
КМ

ЛОТ 2 – радови на топловоду – 70.720,00
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-

ЛОТ 3 – електро радови – 10.915,00 КМ.

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

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

стања,

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-428/16
Добој: 13.07.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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 05287/16 од 11.7.2016.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1,
те члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за борачкоинвалидску заштиту Градске управе Добој, број
08-56-1-614/2016 од 05.7.2016. градоначелник д
оноси

Одлуку
о покретању поступку јавне набавке измијештање канализационог колектора
(ø 1000 mm) са парцеле означене као к.ч.
бр. 6723/1 КО Добој у улици Видовданској
у Добоју путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– измијештање канализационог колектора (ø
1000 mm) са парцеле означене као к.ч. бр. 6723/1
КО Добој у улици Видовданској у Добоју.
Члан 2.

Образложење

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.

Процијењена вриједност набавке без
урачунатогПДВ-а износи 54.038,00 КМ.
(словима:
педесетчетирихиљадетридесетосамконвертибилн
ихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 412 500.
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Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

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

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту Градске управе
Добој, број 08-56-1-614/2016 од 05.7.2016.

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

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

стања,

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-413/16
Добој: 06.07.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

На основу члана 14. став 1, члана 17. став 1 и
члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по
захтјеву Одјељења за просторно уређење Градске
управе Добој број 05-282/16 од 04.7.2016.
градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка набавке – услуге
израде измјене дијела Регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 4 путем
отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
услуге израде измјене дијела Регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 4.
Члан 2.

Образложење

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана Планом ЈН за 2016. да је
реално процијењена њена вриједност на тржишту,
да су осигурана средства за исплату, те
предложена одговарајућа врста поступка јавне
набавке.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 5.000,00 КМ.
(Словима: петхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 511 100.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка.
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Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05282/16 од 04.7.2016.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Одлуку
о покретању поступка набавке робе –
„набавка производно-услужне опреме,
алата и инвентара за рад сервисера у
сервисној радионици ТВЈ Добој“путем
директног споразума

Образложење

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

стања,

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-410/16
Добој: 06.07.2016.године

На основу члана 17. став 1, члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14),
Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући
по
захтјеву
Територијалне
ватрогасне јединице Градске управе Добој број
29/16 од 07.6.2016. градоначелник д о н о с и

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
робе – „набавка производно-услужне опреме,
алата и инвентара за рад сервисера у сервисној
радионици ТВЈ Добој“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 2.120,00 КМ.
(Словима:
двијехиљадестотинудвадесетконвертибилнихмар
ака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 511 380.
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
29/16 од 07.6.2016.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.
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Образложење

оборинских вода на парцели означеној као к.ч. бр.
7637/2 КО Добој на подручју насеља Усора у
Добоју.

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

Члан 2.

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

стања,

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-400/16
Добој: 04.07.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

На основу члана 17. став 1, члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14),
Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој број 05-277/16 од
01.7.2016. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка набавке – услуге
израде урбанистичко-техничких услова за
изградњу прецрпне станице за одводњу
оборинских вода на парцели означеној као
к.ч. бр. 7637/2 КО Добој на подручју
насеља Усора у Добоју путем директног
споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
услуге израде урбанистичко-техничких услова за
изградњу прецрпне станице за одводњу

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 5.850,00 КМ. (Словима:
петхиљадаосамстопедесетконвертибилнихмарака
).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05277/16 од 1.7.2016.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

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

стања,

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-399/16
Добој: 04.07.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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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 05-262/16 од
17.6.2016. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка набавке – услуге
израде Елабората за експропријацију
уређења корита и израду заштитног
насипа ријеке Босне на ширем подручју
насеља Баре путем директног споразума

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05262/16 од 17.6.2016.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
услуге израде Елабората за експропријацију
уређења корита и израду заштитног насипа ријеке
Босне на ширем подручју насеља Баре у дужини
од 3,00 km, у складу са Главним пројектом
урађеним од стране Завода за водопривреду д.о.о.
Бијељина.

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

стања,

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 6.000,00 КМ.
(Словима: шестхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 511 100.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-384/16
Добој: 29.06.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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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 05-263/16 од
17.6.2016. градоначелник д о н о с и

Одлуку
о покретању поступка набавке – услуге
израде Елабората за експропријацију
регулације потока – ободног канала
Лијешањ у граду Добоју путем директног
споразума

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05263/16 од 17.6.2016.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
услуге израде Елабората за експропријацију
регулације потока – ободног канала Лијешањ у
граду Добоју у складу са Главним пројектом
урађеним од стране Завода за водопривреду д.о.о.
Бијељина.

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

стања,

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 6.000,00 КМ.
(Словима: шестхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 511 100.

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-383/16
Добој: 29.06.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Директног
споразума.
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На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1,
те члана 88. став 1 и 2 Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбенокомуналне послове Градске управе Добој, број 0737-24-510/16 од 27.6.2016. градоначелник д о н о
си

Одлуку
о покретању поступку јавне набавке израда, монтажа и постављање
парковских клупа и парковских канти за
смеће у граду Добоју у 2016.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
израда, монтажа и постављање парковских клупа
и парковских канти за смеће у граду Добоју у
2016.

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

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе
Добој, број 07-37-24-510/16 од 27.6.2016.

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

Образложење
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без
урачунатог ПДВ-а износи 12.800,00 КМ.
(словима:
дванаестхиљадаиосамстоконвертибилнихмарака)
.
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2016. годину– буџетска
позиција 511 300.

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана Планом ЈН за 2016. да је
реално процијењена њена вриједност на тржишту,
да су осигурана средства за исплату, те
предложена одговарајућа врста поступка јавне
набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-382/16
Добој: 29.06.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став (1) члана 17. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ бр. 39/14“),
а
поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој број
04/30-1-446/2016 од 14.6.2016. градоначелник д
оноси

Одлуку
о покретању поступка јавне набавке Радови на санацији и насипању локалних
путева и асфалтирању кратких дионица у
руралном подручју града Добоја у
2016.путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке радови на санацији и насипању локалних путева и
асфалтирању кратких дионица у руралном
подручју града Добоја у 2016.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 320.000,00 КМ.

Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
Градоначелнику од стране Одјељења за привреду
и друштвене дјелатности Градске управе Добој
број 04/30-1-446/2016 од 14.6.2016

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

Образложење

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

стања,

(словима:
тристодвадесетхиљадаконвертибилнихмарака).
Предметна набавка теретиће буџетску позицију
511 200.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-366/16
Добој: 20.06.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), те члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ бр. 39/14“),
а поступајући по Захтјеву Одјељења за изградњу,
обнову и развој Градске управе Добој број 10/342/16 од 16.6.2016. градоначелник
доноси

Одлуку
о покретању поступка набавке услуга –
„Израда Главног пројекта моста преко
ријеке Лукавица у насељу Сјенина
Ријека“путем конкурентског захтјева

Образложење

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

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Израда Главног пројекта моста преко ријеке
Лукавица у насељу Сјенина Ријека“.

Број: 02-404-1-365/16
Добој: 20.06.2016.године

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а
износи
5.500,00
КМ(словима:
петхиљадаипетстоконвертибилнихмарака).
Средства су обезбијеђена из буџета Града Добоја
за 2016. са буџетске позиције 511 200.

Члан 3.
Јавна набавка
спровести ће се
конкурентског захтјева.

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

путем

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
Одјељења за изградњу, обнову и развој Градске
управе Добој број 10/3-42/16 од 16.6.2016.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број:101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 56. И 70.Статута
града Добој („Службени гласник града Добој“
број:9/12, 3/14 и 12/14), Градоначелник града
Добој доноси

Рјешење
о измјени Рјешења о именовању Комисије
за расподјелу једнократних новчаних
помоћи
1.
Рјешење о именовању
Комисије за
расподјелу једнократних новчаних помоћи
број:02-022-84/16 од 08.08.2016. године се мијења
тако што се умјесто Џевада Хаџикадунића,
предсједника Конисије, именује
Слађан Јовић, предсједник
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2.
Остали текст Рјешења о именовању
Комисије за расподјелу једнократних новчаних
помоћи остаје непромијењен.

3.
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења и биће објављено у Службеном
гласнику града Добој.

.РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-95/16
Добој: 18.10.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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III OГЛАСИ

Славиша предсједник ЗЕВ-а, заступа заједницу
самостално и без ограничења..

ОГЛАС

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-32/16 од
29.07.2016 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 501/6 упис промјене
лица овлашћених за заступање Заједнице етажних
власника зграде у улици Светог Саве број : 51-57
у Добоју.
Врши се промјена лица овлаштеног за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Светог Саве број: 51-57 из Регистра се
бришу Јовић Роса и Радоњић Борис а у Регистар
се уписује као ново лице овлаштено за заступање
: Јовић Роса предсједник УО, заступа заједницу
самостално и без ограничења.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-32/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 29.07.2016.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-34/16 од
29.08.2016 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 503/6 упис промјене
лица овлашћених за заступање Заједнице етажних
власника зграде у улици Краља Драгутина број :
12 у Добоју.
Врши се промјена лица овлаштеног за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Краља Драгутина број: 12 из Регистра се
брише Андрић Млађен а у Регистар се уписује као
ново лице овлаштено за заступање : Топаловић

Број:07-372-1-34/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 29.08.2016.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-35/16 од
29.08.2016 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 504/6 упис промјене
лица овлашћених за заступање Заједнице етажних
власника зграде у улици Николе Пашића број : 41
у Добоју.
Врши се промјена лица овлаштеног за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Николе Пашића број: 41 у Добоју, из
Регистра се брише Миљановић Дејан а у Регистар
се уписује као ново лице овлаштено за заступање
: Лазић Боро предсједник ЗЕВ-а, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-35/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 29.08.2016.
Славко Ковачевић, с.р
________________________________________
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ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-36/16 од
12.09.2016 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 470/5 упис промјене
назива: Заједнице етажних власника зграде у
улици Карађорђева број : 28 „Атина“ Л-2 у Добоју
са сљедећим подацима:
Врши се промјена назива Заједнице
етажних власника зграде у улици Карађорђева
број 28 „Атина“ Л-2 у Заједницу етажних
власника зграде у улици Карађорђева број 28
„Атина“ Л-1 Добој.

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-29/16 од
25.07.2016 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 498/5 упис промјене
лица овлашћених за заступање Заједнице етажних
власника зграде Војводе Синђелића број : 50
„Анђела“ у Добоју са сљедећим одацима:
Врши се промјена лица овлашћеног за
заступање Заједнице етажних власника зграде
„Анђела“ у улици Војводе Синђелића број 50, из
Регистра се бришу Симишић Марко и Остојић
Ненад а у Регистар се уписује као ново лице
овлаштено за заступање : Остојић Ненад
предсједник УО, заступа заједницу самостално и
без ограничења..

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-36/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 12.09.2016.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-37/16 од
27.09.2016 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 505/6 упис промјене
лица овлашћених за заступање Заједнице етажних
власника стамбене зграде улаз Ц-3 улица Војводе
Мишића 32 Г Добој са сљедећим одацима:
Врши се промјена лица овлашћеног за
заступање Заједнице етажних власника стамбене
зграде улаз Ц-3 улица Војводе Мишића 32 Г
Добој. Из регистра се брише ранији заступник :
Ђукић Љубомир, а у регистар се уписује лице
овлашћено за заступање: Цвијановић Миленкозаступа заједницу самостално и без ограничења
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-37/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 27.09.2016.
Славко Ковачевић, с.р
_________________________________________

Број:07-372-1-29/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 25.07.2016.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-30/16 од
28.07.2016 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 499/5 упис оснивања
Заједнице етажних власника зграде у улици
Колубарска „Борачка“Л-Е у Добоју са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Оснива се Заједница етажних
власника зграде у улици Колубарска „Борачка“ ЛЕ у Добоју,оснивачи : шеснаест етажних власника
зграде,дјелатност – управљање зградом за рачун
етажних власника,иступа у правном промету
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе
одговара
цјелокупном
имовином,чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у
плаћању трошкова одржавања зграде,заједницу
заступају :Ђурић Душко предсједник УО
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самостално и без ограничења и Ђурић Радивоје
члан УО ЗЕВ-а,самостално и без ограничења

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-30/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 28.07.2016.
Славко Ковачевић, с.р
_______________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-31/16 од
28.07.2016 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 500/5 упис промјене
лица овлашћених за заступање Заједнице етажних
власника зграде у улици Ћупријска број : 16 у
Добоју.
Врши се промјена лица овлаштеног за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Ћупријска број: 16, из Регистра се брише
Биланџић Жељко а у Регистар се уписује као ново
лице овлаштено за заступање : Тодоровић Ђуро
предсједник ЗЕВ-а, заступа заједницу самостално
и без ограничења
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-31/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 28.07.2016.
Славко Ковачевић, с.р
_________________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-33/16 од
03.08.2016 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 502/6 упис промјене
назива заједнице и лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Војводе Мишића број : 59 у Добоју са сљедећим
подацима :
Врши се промјена назива заједнице и
промјена лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Војводе Мишића бб Л-Б у Добоју. Нови назив
заједнице : Заједница етажних власника зграде у
улици Војводе Мишића број : 59 у Добоју.Из
Регистра се брише ранији заступник : Јовић
Ненад, а у регистар се уписују лица овлашћена за
заступање : Ђурић Богољуб и Никић Мирко –
заступају заједницу самостално и без ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-33/16 В.Д Начелник одјељења
Добој, 03.08.2016.
Славко Ковачевић, с.р
_________________________________________
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