БРОЈ 8

06. НОВЕМБАР 2017.
ГОДИНЕ

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

I АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 35.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“, број 01/17) и члана 86. и 128.
Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број 01/17),
Скупштина Града Добој на сједници одржаној
дана 02. новембра 2017. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у
износу од 50.000,00 КМ, за Доо „AМГ-ПРОФИ“
Добој,
на име финансијске помоћи за
реновирање постојећих објеката и отварање
производних погона.
Члан 2.
Одобрена средства ангажоват ће се из Буџета
Града Добој, а теретиће потрошачку јединицу
00280150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, група конта 414 100 Субвенције
јавним нефинансијским субјектима.
Члан 3.
Реализацију ове Одлуке извршиће се преносом
средстава на жиро рачун Доо „AМГ-ПРОФИ“
Добој.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-414/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 35.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“, број 01/17) и члана 86. и 128.
Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број 01/17),
Скупштина Града Добој на сједници одржаној
дана 02. новембра 2017. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у
износу од 60.000,00 КМ, ТАТИЋ (Живка)
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ЖАРКУ из Осјечана, на име суфинансирања
00280140 Одјељење за финансије, група конта
набавке сточне хране.
513 100 Издаци за прибављање земљишта.
Члан 2.
Одобрена средства ангажоват ће се из Буџета
Града Добој, а теретиће потрошачку јединицу
00280151 Одјељење за пољопривреду, група
конта 415 200 Подршка – грантови привредним
активностима на руралном подручју.
Члан 3.
Реализацију ове Одлуке извршиће се преносом
средстава на жиро рачун Татић Жарка.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-415/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 35.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“, број 01/17) и члана 86. и 128.
Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број 01/17),
Скупштина Града Добој на сједници одржаној
дана 02. новембра 2017. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у
износу од 29.920,00 КМ за куповину земљишта,
парцела означена са к.ч. број 200/246 к.о. Станић
Ријека, власништво КП „Прогрес“ ад Добој, у
сврху реализације Пројекта пумпне станице за
оборинске воде „Пољице“.
Члан 2.
Вриједност предметне парцеле утврђена је на
основу процјене вриједности некретнине,
израђене од сталног судског вјештака Раденка
Васића.
Члан 3.
Одобрена средства ангажоват ће се из Буџета
Града Добој, а теретиће потрошачку јединицу

Члан 4.
Реализацију ове Одлуке извршиће се преносом
средстава на жиро рачун КП „Прогрес“ ад Добој.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-416/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.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. Статута
Града Добој („Службени гласник Града Добој,
број 1/17), и члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој, број 1/17), Скупштина Града Добој
на сједници одржаној дана 02. новембра 2017.
године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге одлуке
Члан 1.
Одлука o ангажовању новчаних средстава у
износу од 380.000,00 КМ, број 01-013-166/17, од
24.04.2017. године, објављена у „Службеном
гласнику Града Добој“, број 3/17, ставља се ван
снаге.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-417/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 35.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“, број 01/17) и члана 86. и 128.
Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број 01/17),
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Скупштина Града Добој на сједници одржаној
ОДЛУКУ
дана 02. новембра 2017. године, д о н о с и
о усвајању измјене дијела

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у
износу од 118.320,00 КМ на име исплате дуга по
потрошњи воде ЈЗУ Болница „Свети апостол
Лука“ Добој.
Члан 2.
Средства у износу од 118.320,00 КМ, биће
уплаћена на рачун АД „Водовод“ Добој са
назнаком за измирење дуга ЈЗУ Болница „Свети
апостол Лука“ Добој, према АД „Водовод“
Добој.
ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, као
Регионална здравствена установа је пружалац
услуга становништва са подручја општина:
Добој, Станари, Петрово, Шамац, Модрича,
Брод, Вукосавље, Теслић и Дервента, што чини
укупно 198.870 потенцијалних корисника. У
складу са процентуалним учешћем у укупном
броју становника Град Добој ангажује новчана
средства у износу који је дефинисан чланом 1.
ове одлуке.
Одобрена средства ангажоват ће се из Буџета
Града Добој.
Члан 3.
Реализација ове одлуке извршиће се преносом
средстава на жиро рачун АД „Водовод“ Добој.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику Града
Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-418/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2016.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 02. новембрa 2017. године, донијела је

регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 8,
Члан1.
Усваја се измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија блок 8, (у даљем
тексту: План).
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела. План садржи:
ОПШТИ ДИО
I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А. УВОДНИ ДИО
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
В. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Г. ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА
Д. УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
II. ГРАФИЧКИ ДИО
А КАРТЕ СТАЊА
1. Ажуриран план парцелације
2. План намјене површина – Извод из важећег
Регулационог плана
3. Бонитет и намјена објеката
4. Карта власништва над земљиштем
5. Инжињерско-геолошка карта
Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
1. План парцелације и препарцелације
2. План организације простора
3. План саобраћаја и нивелације
4. План енергетске и телекомуникационе
инфраструктуре
5. План термоенергетске инфраструктуре
6. План грађевинских и регулационих линија
Члан 3.
Елаборат Плана, израдио је „Добојинвест“ а.д.
Добој у новембру 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.
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Члан 7.
3. План комуналне инфраструктуре
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе
4. План грађевинских и регулационих линија
раније донесени просторно-плански документи
5. План парцелације и препарцелације
проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у
сагласности са Планом.
Члан 3.
Елаборат Плана, израдио је „Добојинвест“ а.д.
Члан 8.
Добој у новембру 2017. године, и чини саставни
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
дио ове одлуке.
објављивања у „Службеном гласнику Града
Елаборат из претходног става овог члана налази
Добој“.
се у прилогу Одлуке из члана 1.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Члан 4.
План је основа за парцелацију грађевинског
Број: 01-013-419/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
земљишта по прописима о уређењу простора и
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
грађењу.
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Члан 5.
__________________________________________
План се излаже на стални јавни увид код органа
На основу члана 50. став 5. и члана 52.став 3.
управе надлежног за послове просторног
Закона о уређењу простора и грађењу
уређења.
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
Члан 6.
40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној
О провођењу ове одлуке стараће се орган из
самоуправи („Службени гласник Републике
члана 5. ове одлуке.
Српске“ број: 97/16), и члана 35. Статута Града
Члан 7.
Добој („Службени гласник Града Добој“
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе
број:1/17), Скупштина Града Добој на сједници
раније донесени просторно-плански документи
одржаној 02. новембра 2017. године, донијела је
проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у
сагласности са Планом.
Члан 8.
ОДЛУКУ
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
о усвајању регулационог плана
објављивања у „Службеном гласнику Града
„Преслица“ Добој
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Члан1.
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Усваја се регулациони план „Преслица“ Добој, (у
даљем тексту: План).
Број: 01-013-420/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Члан 2.
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
__________________________________________
графичког дијела. План садржи:
На основу члана 52. став 2. и 58. став 2. Закона
о уређењу простора и грађењу („Службени
ОПШТИ ДИО
гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и
I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО
3/16) члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
А. УВОДНИ ДИО
97/16), и члана 35. Статута Града Добој
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17),
В. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Скупштина Града Добој на сједници одржаној
Г. ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА
02. новембра 2017. године, донијела је
Д. УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
II. ГРАФИЧКИ ДИО
А КАРТЕ СТАЊА
1. Геодетска подлога
2. Извод из Просторног плана Републике Српске
до 2025. године
Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
1. План организације простора
2. План саобраћаја

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
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Града Добој“ број:1/16, 2/16, 6/16,1/17, 3/17 и
Члан 4.
7/17), (у даљем тексту: Програм), у дијелу Плана
Плански период у смислу члана 40. став 3. под в.
израде просторно планске документације, додаје
Закона о уређењу простора и грађењу
се тачка 47. и гласи:
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
„ 47. Израда измјене дијела регулационог плана
40/13, 106/15 и 3/16) је 10 година.
„Центар“ Добој – ревизија, блок 10,
Рок израде: 6 мјесеци“
Члан 5.
Члан 2.
На подручју за које се врши израда Плана,
планира се изградња стамбено-пословног објекта
Остали дијелови Програма из члана 1. ове
са три ламеле и заједничком подрумском
Одлуке остају непромијењени.
паркинг гаражом.
За измјену
Плана дефинишу се следеће
Члан 3.
смјернице:
-План израдити у складу са одредбама Закона о
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
објављивања у „Службеном гласнику Града
Републике Српске“ бр. 40/13,106/16 и 3/16), те
Добој“.
другим прописима из посебних области
РЕПУБЛИКА СРПСКА
релевантних за планирање и уређење простора
(саобраћај, снабдијевање водом и енергијом,
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
телекомуникације, заштита од природних
непогода и техничких инцидената, заштита
Број: 01-013-421/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
ваздуха, воде, тла, природних вриједности,
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
културних добара, пољопривредног и шумског
Мурвет Бајрактаревић,с.р
земљишта и других елемената животне средине и
__________________________________________
др.);
-Приликом израде Плана потребно је водити
На основу члана 35 став 1. члана 40. став 1. и
рачуна о јавном интересу и општим и посебним
члана 52. став 3. Закона о уређењу простора и
циљевима просторног развоја;
грађењу („Службени гласник Републике Српске“
-Носилац израде Плана обавезан је обезбиједити
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о
усаглашеност његове израде са документом
локалној самоуправи („Службени гласник
просторног уређења ширег подручја, односно да
Републике Српске“ број: 97/16) и члана 35.
је у сагласности са важећим планским
Статута Града Добој („Службени гласник Града
документом најближег претходног нивоа.
Добој“ број:1/17), Скупштина Града Добој на
сједници одржаној 02. новембра 2017. године,
Члан 6.
донијела је
Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца
ОДЛУКУ
израде Плана.
Члан 7.
о приступању измјени дијела
Средства за израду Плана обезбиједиће
регулационог плана
подносилац захтјева за израду Плана.

„Центар“ Добој – ревизија,
блок 10

Члан 1.
Приступа се измјени дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 10. („Службени
гласник општине Добој“ број: 6/08)(у даљем
тексту: План).
Члан 2.
Подручје за које се врши измјена Плана налази
се у Добоју, ул. Николе Тесле а обухвата парцеле
означене као к.ч. 7264, к.ч. 7265, к.ч.7266/5,
к.ч.7266/8, к.ч. 7266/9 и к.ч. 7268 КО Добој.
Подручје обухвата износи 0,5 ха.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је графички прилог са
уцртаном границом обухвата измјене 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.
Члан 3.
На основу резултата јавне расправе и заузетих
Савјет плана прати израду документа просторног
ставова по приспјелим примједбама на нацрт
уређења и заузима стручне ставове према
Плана, носилац припреме утврђује приједлог
питањима општег, привредног и просторног
Плана и подноси га на усвајање и доношење.
развоја
територијалне
јединице,
односно
подручја за које се документ доноси, и заузима
Члан 11.
стручне ставове у погледу рационалности и
Сви субјекти планирања дужни су да дају
расположиве податке и друге информације
квалитета предложених планских рјешења,
неопходне за израду Плана.
усаглашености документа
са документима
просторног уређења, који представљају основу за
Члан 12.
његову израду, као и усаглашеност документа са
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу
објављивања у „Службеном гласнику Града
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
Добој“.
40/13, 106/15 и 3/16) и другим прописима
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
заснованим на закону.
Број: 01-013-422/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.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
02. новембра 2017. године, донијела је

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за праћење
израде измјене дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија,
блок 10
Члан1.
Именује се Савјет за праћење израде, измјене
дијела регулационог плана „Центар“ Добој –
ревизија, блок 10 („Службени гласник општине
Добој“ број: 6/08):
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 10.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-423/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.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 02. новембра 2017. године,
донијела је

ОДЛУКУ
o измјени и допуни Одлуке о
приступању измјени дијела
регулационог плана
„Средњошколски центар - Усора“
Добој
Члан 1.
У Одлуци о приступању измјени дијела
регулационог плана „Средњошколски центар Усора“ Добој, број: 01-013-173/17 од 24.04.2017.
године, мијења се члан 2. и члан 5. став 1. и
гласе:
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„ Члан 2.
Члан 1.
Подручје за које се врши измјена Плана налази
У Одлуци о утврђивању нацрта измјене дијела
се у Добоју омеђено ул. Југ Богдана, Цара
регулационог плана „Средњошколски центар Душана и Николе Тесле, означено као к.ч.
Усора“ Добој, број: 01-013-354/17 од 07.09.2017.
6813/1, к.ч. 6706/2, к.ч. 6709/2, к.ч. 6812/3, к.ч.
године, мијења се члан 2. и гласи:
6813/5, к.ч. 6692/2, к.ч. 6688/1, к.ч.6688/2, к.ч.
6689/3, к.ч.6692/1, к.ч. 6691/2, к.ч.6693, к.ч.6704,
„ Члан 2.
к.ч. 6705/1, к.ч.6698/1, к.ч. 7235/1, к.ч. 7210/3,
Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни увид
к.ч. 7210/4, к.ч.7230, к.ч. 7214/4, к.ч.7214/3, к.ч.
од 20.09. – 30.11.2017. године.“
7231, к.ч. 7229 и к.ч. 7218, к.ч.6813/8, к.ч.
6839/5, к.ч.6826/1, к.ч. 6826/2, к.ч. 6813/7, к.ч.
Члан 3.
6823/1, к.ч. 6834/1, к.ч.6822/1, к.ч. 6813/2, к.ч.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
7233, к.ч. 7228, к.ч. 7227, к.ч. 7219, .кч. 7223, к.ч.
објављивања у „Службеном гласнику Града
6688/3, к.ч. 6705/2 и кч. 6699/1 у КО Добој.
Добој“.
Подручје обухвата износи 2,0 ха.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Члан 5.
На подручју за које се врши измјена Плана
Број: 01-013-425/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
планира се измјена намјене,
габарита и
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
положаја објекта, измјена трасе саобраћајнице и
Мурвет Бајрактаревић,с.р
планирање
изградње
стамбено-пословних
__________________________________________
објеката.“
Члан 2.
Остали чланови Одлуке из члана 1. остају
непромијењени.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-424/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.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 02. новембра 2017. године,
донијела је

ОДЛУКУ
o измјени и допуни Одлуке о
утврђивању нацрта измјене дијела
регулационог плана
„Средњошколски центар - Усора“
Добој

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 02. новембра 2017. године,
донијела је

ОДЛУКУ
o измјени и допуни Одлуке о
приступању измјени дијела
регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија, блок 2
Члан 1.
У Одлуци о приступању измјени дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија,
блок 2. број: 01-013-257/17 од 14.06.2017. године,
мијења се члан 2. и члан 5. став 1. и гласе:
„ Члан 2.
Подручје за које се врши измјена Плана налази
се у Добоју (зелена пијаца), означено као к.ч.
4835/3, к.ч. 4835/11, к.ч. 4837, к.ч. 5565/1,
5566/24, 5565/2, 5566/1 у КО Добој. Подручје
обухвата износи 1,0 ха.
Члан 5.
На подручју за које се врши измјена Плана
планира се реорганизација објеката монтажнодемонтажног карактера, дефинисање паркинг
простора унутар простора Зелене пијаце,
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задржавање одређених изграђених објеката на
и грађењу („Службени гласник Републике
Зеленој пијаци у Добоју, изградња пословног
Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16).
објекта са јавном гаражом и доградња дијела
стамбено-пословног објекта.“
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Члан 2.
објављивања у „Службеном гласнику Града
Остали чланови Одлуке из члана 1. остају
Добој“.
непромијењени.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Члан 3.
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Број: 01-013-427/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој“.
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
РЕПУБЛИКА СРПСКА
__________________________________________
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-426/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 47. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 3/16),
члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.
97/16) и члана 35. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 1/17),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
02. новембра 2017. године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању нацрта регулационог
плана „Стари мост“ Добој
Члан1.
Утврђује се нацрт регулационог плана „Стари
мост“ Добој (у даљем тексту: нацрт Плана).
Члан 2.
Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни увид
од 10.11.2017 – 10.12.2017. године.
Члан 3.
Нацрт Плана биће изложен у просторијама
Одјељења за просторно уређење и носиоца
израде плана „Добојинвест“ а.д. Добој,
у
времену од 7-15 часова. Примједбе на Нацрт
Плана могу се уписати у књигу примједби у
Одјељењу за просторно уређење или доставити
писмено.
Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта
Плана биће обавијештена јавност на начин
прописан чланом 47. Закона о уређењу простора

На основу члана 39. став 2. и члана 114.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број: 98/16), члана 99. Статута
Града Добој („Службени гласник Града Добој“
број: 1/17) и члана 159. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана, 02. новембра
2017. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о
образовању мјесних заједница на
подручју Града Добој
Члан 1.
У Одлуци о образовању мјесних заједница на
подручју Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број:10/14)-у даљем тексту:Одлука, члан
1. се допуњава тако што се иза ријечи „уређује“
додају ријечи „назив, подручје,).
Члан 2.
Члан 15. Одлуке се мијења и гласи: „Савјет има
предсједника, кога бирају чланови савјета
натполовичном већином гласова од укупног
броја чланова.“.
Члан 3.
У члану 20. Одлуке став два се брише.
Члан 4.
Члан 24. Одлуке се мијења и гласи:
„Мандат чланова савјета може престати прије
истека мандатног периода, у слиједећим
случајевима:
1)смрћу,
2)оставком,
3)пресељењем и одјавом са подручја мјесне
заједнице.
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Ако члану савјета мјесне заједнице престане
Члан 6.
мандат прије истека периода на који је изабран у
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
смислу става 1. овог члана, члан савјета постаје
објављивања у „Службеном гласнику Града
слиједећи кандидат са кандидатске листе, који је
Добој“.
добио највећи број гласова на спроведеним
РЕПУБЛИКА СРПСКА
изборима, ако изборним прописима није
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
другачије предвиђено.
Престанак мандата и мандат новог члана савјета
Број: 01-013-428/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
верификује Градска изборна комисија.“.
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Члан 5.
__________________________________________
Иза члана 24. Одлуке додају се нови чланови
24а), 24б) и 24ц) који гласе:
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број:
Члан 24а)
Предсједник и чланови савјета могу бити
98/16), Изборног закона РС („Службени гласник
разријешени дужности и прије истека мандата
РС“ број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12),
ако дуже вријеме не учествује у раду савјета,
члана 3. Упутства о организовању и спровођењу
због дужег одсуствовања усљед дуге и тешке
избора за чланове савјета мјесних заједница
болести, неморалног и недоличног понашања,
(„Службени гласник РС“ бр.122/12 и 31/13),
ако правоснажном пресудом буде осуђен на
члана 109. Статута Града Добој („Службени
казну затвора за кривично дјело или због
злоупотребе приликом обављања послова.
гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 159.
Иницијативу за разрјешење предсједника или
Пословника о раду Скупштине Града Добој
члана савјета може поднијети предсједник
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17),
савјета и било који члан савјета. О иницијативи
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
одлучује савјет натполовичном већином гласова
дана, 02. новембра 2017. године, д о н о с и
чланова савјета.
Члан 24б)
Савјет може бити опозван ако у дужем
временском периоду не врши своје дужности или
ако их врши на начин супротан инстересима
грађана.
Приједлог опозива савјета може непосредно
поднијети најмање 5% бирача уписаних у
бирачки списак мјесне заједнице, у писаном
облику са образложеним разлозима за
разрјешење односно опозив.
Предсједник савјета је дужан да иницијативу за
разрјешење из члана 24а) став 2, односно
приједлог за опозив савјета из става 2. овог
члана, уврсти у дневни ред збора грађана у року
од 15 дана од дана усвајања иницијативе односно
пријема приједлога за разрјешење или опозив.
Члан 24ц)
Ако предсједнику или члану савјета разрјешењем
престане мандат прије истека времена на које је
изабран, члан савјета постаје сљедећи кандидат
са предложене листе кандидата који је добио
највећи број гласова приликом избора чланова
савјета, ако изборним прописима није другачије
предвиђено.
Ако је опозван савјет, Скупштина Града
расписује пријевремене изборе за савјет, ако
изборним прописима није другачије предвиђено.

ОДЛУКУ
о расписивању избора за чланове
савјета мјесних заједница
Члан 1.
Расписују се избори за чланове савјета мјесних
заједница на подручје Града Добој.
Избори ће се одржати дана 17.12. 2017. године
(недеља), у времену од 9,оо до 16,оо
часова.
Члан 2.
Изборе за чланове савјета мјесних заједница
спроводи Градска изборна комисија и бирачки
одбори.
Градска изборна комисија ће утврдити распоред
бирачких мјеста на подручју Града и одредити
објекте за гласање.
Члан 3.
Број чланова савјета мјесне заједнице се
утврђује према броју грађана уписаних у
Централни бирачки списак за ту мјесну
заједницу и то на слиједећи начин:
-5 чланова, у мјесној заједници која има, до 1.000
регистрованих бирача,
-7 чланова, у мјесној заједници која има, од 1.000
до 5.000 регистрованих бирача,
-9 чланова, мјесне заједнице од 5.000 до 10.000
бирача и
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-11 чланова, мјесне заједнице преко 10.000
Члан 4.
бирача.
Избор чланова савјета мјесне заједнице ће се
обавити на збору грађана путем тајног гласања.
Према наведеном критеријуму, мјесне заједнице
Градска изборна комисија ће потврдити
са подручја Града Добој, бирају слиједећи број
резултате гласања, ако се на гласање за избор
чланова:
савјета мјесне заједнице одазову бирачи који се
налазе на изводу из Централног бирачког списка
Рб
Назив мјесне заједнице
Број чланова савјета
за дотичну мјесну заједницу и то:
1 ЦЕНТАР I
9
-у мјесној заједници до 1.000 регистрованих
2 ЦЕНТАР II
9
бирача- најмање 50 бирача,
3 ДОЊИ ГРАД
7
4 ГОРЊИ ГРАД
7
-у
мјесној
заједници
од
1.000-5.000
5 МАХАЛА ДОЊА
5
регистрованих
бирачанајмање
100
бирача,
6 ЧАРШИЈА
7
-у
мјесној
заједници
од
5.000-10.000
7 МИЉКОВАЦ
5
8 ОРАШЈЕ
5
регистрованих бирача- најмање 150 бирача,
9 МАКЉЕНОВАЦ
5
-у мјесној заједници која има преко 10.000
10 ПРИСАДЕ
5
регистрованих бирача- најмање 170 бирача.
11 ЧАИРЕ
5
За чланове савјета изабрани су кандидати који су
12 КРЧЕВИНЕ
5
13 УСОРА
7
добили највећи број гласова бирача који су
14 БАРЕ
7
гласали на збору грађана за избор чланова
15 ДОБОЈ НОВИ
7
савјета.
16 ПОЉИЦЕ
5
17 СВЈЕТЛИЧА
5
Члан 5.
18 ЛИПАЦ
7
Након
што
Градска
изборна комисија потврди
19 СУВО ПОЉЕ
5
резултате
спроведених
избора за савјете мјесних
20 ТЕКУЋИЦА
5
21 БОЉАНИЋ
7
заједница, у року од седам дана, одржаће се
22 ПРИДЈЕЛ ДОЊИ
5
конститутивне сједнице савјета на којима ће
23 ПРИДЈЕЛ ГОРЊИ
5
чланови савјета изабрати предсједника савјета
24 ШЕВАРЛИЈЕ
5
25 ПОТОЧАНИ
5
мјесне заједнице.
26 ТРБУК-ОСОЈНИЦА
5
Члан 6.
27 СТРИЈЕЖЕВИЦА
5
Потребна
финансијска
средства за спровођење
28 БРЕЗИЦИ
5
ових избора обезбиједиће се у буџету Града.
29 ЈАБУЧИЋ ПОЉЕ
5
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

РИЈЕЧИЦА
ПАКЛЕНИЦА ДОЊА
ПАКЛЕНИЦА ГОРЊА
КОСТАЈНИЦА
ГРАПСКА ГОРЊА
ГРАПСКА ДОЊА
СЈЕНИНА РИЈЕКА
СЈЕНИНА
ПАЛЕЖНИЦА ДОЊА
ПАЛЕЖНИЦА ГОРЊА
СКИПОВАЦ ДОЊИ
ЗЕЛИЊА ГОРЊА
БУШЛЕТИЋ
КОЖУХЕ
ОСЈЕЧАНИ
ЧИВЧИЈЕ ОСЈЕЧАНСКЕ
КЛАДАРИ
ЗАРЈЕЧА
ТРЊАНИ
ВЕЛИКА БУКОВИЦА
МАЛА БУКОВИЦА
ГРАБОВИЦА
СТАНОВИ
ЉЕСКОВЕ ВОДЕ
ЧИВЧИЈЕ БУКОВАЧКЕ
ТРЊАЧАНИ
КОТОРСКО
БУКОВАЦ
КОМАРИЦА
ФОЧА
ЈОХОВАЦ
ПОДНОВЉЕ
ПРЊАВОР МАЛИ
ПРЊАВОР ВЕЛИКИ
ТИСОВАЦ
РИТЕШИЋ
МАЈЕВАЦ
ОПСИНЕ

5
5
5
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
5
5
5
5
7
7
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
7
5
5
5
5
5
5

Члан 7.
На сва питања која нису дефинисана овом
одлуком, примјењиваће се одредбе Упутства о
организовању и спровођењу избора за чланове
савјета мјесних заједница („Службени гласник
РС“ бр.122/12 и 31/13).
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-429/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 13. а у вези
са чланом 105.-119. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Срђске “, број 97/16), члана 35. („Службени
гласник Града Добој“ број 1/17), и члана 128.
став 1. Пословника о раду Скупштине Града
Добој („Службени гласник Града Добој“ број:
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1/17), Скупштина Града Добој, на сједници
по одређеним питањима. Због рационалности,
исти се могу организовати за више мјесних
одржаној дана 02. новембра 2017.године доноси:
заједница.
(5) Надлежни орган- обрађивач акта, евидентира
ОДЛУКУ
примједбе и сугестије грађана, обједињује их и
о непосредном учешћу грађана у
изражава кроз резиме.

локалној самоуправи
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се механизми учешћа
грађана Града Добој у локалној самоуправи и
механизми комуникације са грађанима.
Члан 2.
(1)Механизми
учешћа грађана у локалној
самоуправи су:
1)референдум,
2)збор грађана,
3)грађанска иницијатива,
4)јавна расправа,
5)чланство у радним тијелима Скупштине Града
Добој и
6)други облици који нису забрањени законом.
1. Референдум
Члан 3.
(1) Скупштина Града Добој ( у даљем тексту:
Скупштина) може одлучити да распише
референдум на подручју своје територије ради
непосредног изјашњавања грађана о сваком
питању из своје надлежности.
(2) Одлука на референдуму сматра се донесеном
ако се за њу изјасни натполовична већина од
укупног броја уписаних бирача.
(3) Одлука донесена референдумом је обавезна
за органе Града и објављује се у Службеном
гласнику Града Добој.
(4) Приједлог за расписивање референдума може
поднијети Градоначелник Града Добој (у даљем
тексту: Градоначелник) или најмање 1/3
одборника у Скупштини.
(5) Поступак спровођења референдума ближе се
уређује одлуком Скупштине у складу са законом.
2. Збор грађана
Члан 4.
(1) Збор грађана у мјесној заједници може
сазвати Градоначелник, предсједник Скупштине,
предсједник савјета мјесне заједнице.
(2) Сазивање и начин рада збора грађана
регулише се посебном одлуком Скупштине.
(3) Предсједник савјета мјесне заједнице дужан
је сазвати збор грађана на писмени захтјев
најмање 5% бирача.
(4) Зборовима грађана као облику непосредног
учешћа грађана у локалној самоуправи
присуствују представници органа – обрађивачи
акта који се на збору разматра и дају тумачења

3. Грађанска иницијатива
Члан 5.
(1) Грађани покрећу иницијативу за:
1) доношење или промјену Статута,
2) доношење или промјену акта којим се уређује
одређено питање из самосталног дјелокруга и
3) расписивање референдума.
(2) Скупштина је дужна да у року од 60 дана од
дана пријема иницијативе из става 1. т. 1) до 3)
овог члана обави расправу и грађанима достави
образложен одговор.
(3) Скупштина има дужност да размотри сваку
иницијативу коју добије, под условом да је
покренута на начин и у облику прописаним
законом.
(4) Иницијатива мора да садржи потписе грађана.
(5) Број грађана који подносе иницијативу
утврђује се статутом, с тим да не може бити
мањи од 5% бирача уписаних у бирачки списак
за подручје јединице локалне самоуправе.
(6) Органи јединице локалне самоуправе
спроводе јавну расправу о нацрту статута,
нацрту одлуке о буџету и о другим актима
утврђеним законом и статутом.
4. Јавна расправа
Члан 6.
(1) Нацрт акта износи се на јавну расправу, када
је то законом, Статутом или другим прописима
одређено, или када Скупштина, након
разматрања акта, одлучи да се проведе јавна
расправа.
(2) Скупштина доноси закључак о стављању
нацрта акта на јавну расправу, и одређује орган
који ће пратити јавну расправу.
(3) Када се води јавна расправа о нацртима
општих аката, орган, односно радно тијело
овлашћено за праћење јавне расправе:
1) води рачуна о томе да се материјал, који је
предмет јавне расправе, учини доступним
јавности;
2) осигурава прикупљање и сређивање
примједби, мишљења и приједлога изнесених у
току јавне расправе;
3) прати јавну расправу и анализира приједлоге,
мишљења и примједбе, те даје информацију о
приједлозима изнесеним на јавној расправи;
4) припрема извјештај о резултатима јавне
расправе.
(4) Нацрти аката, и други материјали који се
стављају на јавну расправу, објављују се у
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облику посебне публикације, или у локалним
прије одржавања сједнице као и остала
средствима јавног информисања.
обавјештења значајна за остваривање права
(5) Јавна расправа, у правилу, траје до 30 дана,
грађана.
уколико Скупштина не одлучи другачије.
(2) Дневни ред на огласну плочу поставља
(6) Орган за праћење јавне расправе подноси
Стручна служба Скупштине.
извјештај о проведеној расправи Скупштини, а
доставља га истовремено и овлашћеном
Члан 10.
предлагачу акта, који је био на јавној расправи.
(7) Извјештај садржи резултате јавне расправе и
2. Службена интернет страница
садржај приједлога, примједби и мишљења датих
у јавној расправи.
(1) На службену интернет страницу поставља се:
1) дневни ред за наредну сједницу Скупштине
5. Радна тијела Скупштине
најкасније 7 дана прије одржавања сједнице,
2) годишњи програм рада Скупштине одмах по
Члан 7.
усвајању,
(1) За разматрање питања из надлежности
3) анкете и резултате испитавања задовољства
Скупштине, предлагања и разматрања аката, као
грађана услугама јединице локалне самоуправе
и за проучавање и разматрање других питања,
4) важнији документи и одлуке
оснивају се комисије, одбори и савјети као
стална и повремена радна тијела Скупштине.
Члан 11.
(2)Радна тијела имају предсједника, замјеника
3. Инфо пулт
предсједника и утврђени број чланова. (3)
Предсједник радног тијела организује рад радног
(1) Грађанима су на инфо пулту доступне
тијела, предлаже дневни ред и предсједава
информације и обрасци потребни за остваривање
сједницама.
њихових права из дјелокруга рада јединице
(4) Мандат радног тијела траје колико и мандат
локалне самоуправе.
Скупштине.
(2) На инфо пулту је доступан информативни
(5) Састави радних тијела одговарају страначкој
билтен који мјесечно информише грађане о
заступљености у Скупштини.
важнијим дешавањима из области рада јединице
(6) Радна тијела могу имати у свом саставу и
локални самоуправе.
спољње чланове који се бирају из реда грађана,
(3) Летак са важнијим актима донесеним од
чији услови и критеријуми за избор и именовање
стране Скупштине такође се чини доступним на
се утврђују посебном одлуком Скупштине.
инфо пулту.
Члан 12.
III
МЕХАНИЗМИ КОМУНИКАЦИЈЕ СА
4. Кутија за притужбе и жалбе
ГРАЂАНИМА
Грађани
незадовољни
радом
појединих
Члан 8.
службеника и одборника могу
упутити
(1) Механизми комуникације са грађанима су:
надлежном тијелу писмену притужбу о којој ће
1) огласна плоча у згради Градске управе Добој
се расправљати и одлучити, а о чему ће се
2) службена интернет страница Града Добој,
странка информисати у разумном року.
3) инфо пулт,
4) кутија за притужбе и жалбе грађана,
Члан 13.
5) књига утисака, 5. Књига утисака
6) присуство на сједницама Скупштине,
7) доступност важних аката Скупштине
(1)У књугу утисака грађани могу забиљежити
грађанима, своје примједбе, приједлоге и сугестије на рад
8) служени гласник,
службеника и одборника.
9) инфо летак са важнијим одлукама донесеним
(2) Књига утисака ће бити полугодишње
на сједници Скупштине,
прегледана од стране начелника ресорног
10) састанци са одборницима,
одјељења,
а
запажања
прослијеђена
11) информисање грађана путем локалних медија
Градоначелнику.
и
Члан 14.
12) други дозвољени механизми.
6. Присуство на сједницама Скупштине
Члан 9.
1. Огласна плоча
(1) На огласну плочу поставља се дневни ред за
наредну сједницу Скупштине најкасније 7 дана

(1) По одобрењу Скупштине њеној сједници
могу присуствовати грађани и представници
удружења грађана чији су интереси обухваћени
питањима која се разматрају на сједници.
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(2) Захтјев за присуствовање на сједници се
2) путем јавне расправе,
предаје у Стручну службу Скупштине најкасније
3) организовањем округлих столова
3 (три) дана прије сједнице Скупштине.
4) објављивањем нацрта програма на званичној
интернет страници Града,
Члан 15.
5) анкетирањем.
7. Доступност важних аката грађанима
Члан 21.
(1) У штампаном издању или на званичној
(1) Анкетирање из става 1. тачка 5. претходног
интернет страници морају бити доступни:
члана врши се у циљу стварања одговорне
1) Статут Града Добој,
локалне власти и вођењу рачуна о потребама
2) Пословник о раду Скупштине Града Добој,
грађана, ради мјерења задовољства корисника
3) значајни стратешки и други документи
услугама јавне управе, као начин побољшања
квалитета рада и услуга, те стицања увида у
Члан 16.
очекивања и задовољство постојећим радом.
8. Службени гласник и информативни билтен
(2) Испитивање задовољства грађана о раду
локалне управе, Скупштине, области привреде,
(1) Град издаје Службени гласник Града Добој
комуналних и јавних услуга, врши се на крају
који је бесплатно доступан на: www.doboj.gov.ba
текуће године на обрасцу анкете који је саставни
(2) Информативни билтен мјесечно информише
дио ове одлуке.
грађане о важнијим дешавањима из области рада
јединице локални самоуправе, може бити у
V
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЛИЦИМА СА
штампаном издању и/или електронски и
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
бесплатно
доступан
званичној
интернет
Члан 21.
страници Града.
(1) Органи локалне управе су дужни омогућити
Члан 17.
лицима са посебним потребама учешће у вршењу
9. Летак са важнијим одлукама
послова у смислу ове одлуке, на одговарајући
начин.
(1) Путем летка грађани се упознају са важнијим
актима донесеним на сједницама Скупштине.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
(2) Летак се штампа након сједнице Скупштине у
року од 15 дана, а грађанима је доступан на
Члан 22.
инфо-пулту и на званичној интернет страници.
За спровођење ове Одлуке надлежни су органи
јединице локалне самоуправе.
Члан 18.
10. Састанци са одборницима
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
(1) По указаној потреби може се организовати
објављивања у „Службеном гласнику Града
састанак грађана са одборницима.
Добој“.
(2) Секретар Скупштине Града Добој задужен је
за координацију састанака.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Члан 19.
11.Информисање грађана путем локалних медија
Број: 01-013-430/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
(1) Путем локалних медија јединица локалне
Мурвет Бајрактаревић,с.р
самоуправе врши информисање грађана о
__________________________________________
активностима из дјелокруга својих послова, као и
по указаној потреби.
ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ГРАЂАНА
УСЛУГАМА
ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ
IV НАЧИН И ПОСТУПАК НЕПОСРЕДНОГ
САМОУПРАВЕ
УЧЕШЋА ГРАЂАНА
Члан 20.
(1) Учешће грађана у доношењу планова и
програма развоја остварује се:
1) кроз грађанску иницијативу о потребама
локалног становништва са односног подручја на
зборовима грађана и достављањем приједлога и
сугестија са ових зборова,

ПОДАЦИ О ИСПИТАНИКУ:
Град:__________________________________________
Пол:□ Мушки□ Женски
Старост:□ 18-35 □ 36-55 □ преко 55
Становник/ца:□ Градско подручје□ Сеоска подручја
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П 6: Колико сте задовољни уличном расвјетом?

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ:
П 1: Колико сте задовољни са услугом
снабдијевања водом?
Квалитет
услуге

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан□ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

Цијена услуге

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

П 2: Колико сте задовољни са услугом одвода
отпадних вода и канализације?
Квалитет
услуге

Цијена услуге

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам
□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

П 3: Колико сте задовољни са услугом сакупљања
и одлагања отпада?
Квалитет
услуге

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан□ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

Цијена услуге

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

П 4: Колико сте задовољни са услугом одржавања
локалних путева/улица?

Доступност

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

Квалитет
услуга

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

Доступност

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

Квалитет
услуга

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

П 7: Колико сте задовољни одржавањем јавних
зелених површина, игралишта за дјецу и паркова?

Доступност

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

Квалитет

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

П 8: Да ли сте задовољни бројем и квалитетом
културних и спортских дешавања?
□ Да

□ Не

П 9: Да ли сте задовољни радом Дома здравља?
□ Да □ Не
□ Не знам
П 10: Колико сте задовољни пружањем
административних услуга у Градској управи
Добој (издавање увјерења, рјешења, дозвола,
захтјева, и др.)?
Квалитет
услуге

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

Брзина услуге

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

Љубазност
особља

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

П 5: Колико сте задовољни са услугом централног
гријања?
Квалитет
услуге

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам
□ Веома задовољан □ Задовољан

Цијена услуге

□ Неутралан □ Незадовољан

□ Не знам

Знање особља

Цијена услуга

□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам
□ Веома задовољан □ Задовољан
□ Неутралан □ Незадовољан
□ Врло незадовољан □ Не знам

□ Врло незадовољан □ Не знам
П 11: Како оцјењујете своју информисаност
о јавним питањима (градски буџет, јавна
потрошња, приоритети развоја, нове
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инвестиције, итд)?

□ Не постоји
□ Не знам

□ Веома добро информисан
□ Опште информисан
□ Нисам упознат
□ Незаинтерсован
□ Не знам

Постојећи механизми
учешћа грађана у
дефинисању приоритета у
Граду Добоју

П 12: Да ли вам је познато ко су одборници
у Скупштини града Добој?
□ Да
□ Не
□ Не знам
П 13: Да ли вам је познато ко су одборници
из ваше мјесне заједнице?
□ Да □ Не
□ Не знам
П 14: Да ли сте икад ступали у контакт
са одборником?
□ Да □ Не
□ Не знам
П 15: Да ли сте лако ступили у контакт
са одборником?
□ Да □ Не
□ Не знам
П 16: Како оцјењујете рад Скупштине
града - одборника?
□ Да □ Не
□ Не знам
П 17: Који сегмент рада Скупштине
града треба унаприједити?
□ транспарентност
□квалитет донесених одлука
□комуникацију са грађанима
П 19: Да ли сматрате да би се оцјена рада
Скупштине града требала редовно проводити?
П 20: На који начин треба вршити оцјену?
□ анкетом
□ присуством представника мјесних
заједница на сједницама СГ
□ неки други начин
П 21: У протекле двије године, колико пута сте
се укључили у јавну расправу или дебату?
□ Више од 2 пута □ 1-2 пута
□ Ниједном
□ Не знам
П 22: Како бисте оцијенили постојеће механизме
учешћа грађана у доношењу одлука за јавно добро?
□ Одлични и транспарентни □ Добро
□ Постоје, али само про форме □ Не знам
П 23: Како бисте оцијенили следеће методе
комуникације између грађана и локалних власти:

Директан пренос сједница
СГ путем локалних ТВ и
радио станица
Интернет комуникација
између грађана и градских
служби

□ Врло добро
□ Добро
□ Неутралан
□ Не постоји
□ Не знам
□ Врло добро
□ Добро
□ Неутралан

□ Врло добро
□ Добро
□ Неутралан
□ Не постоји
□ Не знам

П 24: Да ли сте икада поднијели жалбу
(жалба, приговор) Градској управи Добој,
у било ком смислу?
□ Да

□ Не

П 25: Да ли је Градска управа на било који
начин ријешила жалбу?
□ Да

□ Не

П 26: Да ли сте члан социјално угрожених
група: □ Да

□ Не

Ако јесте, ко?
□ Незапослен/а ( □ мање од 2 године
□ више од 2 године)
□ Особе са инвалидитетом
□ Повратник/Расељена особа
□ Роми
□ Друго

__________________________________________
На основу члана 39. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 97/16 ), члана 35.
Статута Града Добој (“Службени 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 дана 02. новембра 2017.
године, доноси

ОДЛУКУ
о начину и условима одржавања
локалних и некатегорисаних путева
у зимском периоду 2017/18.
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава за
потребе чишћења снијежних наноса са локалних
и некатегорисаних путева у зимском периоду
2017/18. мјесним заједницама у износу до 300,00
КМ, по захтјеву савјета мјесне заједнице,
упућеног Градоначелнику Града Добој.
Члан 2.
Одобрена средства ће се ангажовати из буџета
Града Добој према расположивим финансијским
средствима и теретиће потрошачку јединицу

Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 16
__________________________________________________________________________________________
0028200, мјесне заједнице 412 500 Расходи за
Члан 3.
текуће одржавање.
Предметна опрема уступа се без накнаде на
кориштење Јавном предузећу „Дирекција за
Члан 3.
изградњу и развој Града Добој“ д.о.о. за вријеме
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
трајања потребе за истим.
објављивања у “Службеном гласнику Града
Члан 4.
Добој”.
Обавезује се Јавно предузеће „Дирекција за
РЕПУБЛИКА СРПСКА
изградњу и развој Града Добој“ д.о.о. предметну
опрему врати на располагање Граду Добој у року
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
од три дана у случају престанка трајања потребе
или по захтјеву Града.
Број: 01-013-431/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Члан 5.
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
__________________________________________
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
РЕПУБЛИКА СРПСКА
локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, број
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
97/16) и члана 35. став 2. тачка 13. Статута Града
Број: 01-013-432/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој („Сл. гласник Града Добој“ број 1/17), и
Добој: 07.09.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Града Добој („Службени гласник Града Добој“
__________________________________________
број: 1/17), Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној дана 02. новембра 2017.године доноси

ОДЛУКУ
о уступању на кориштење опреме из
пројекта „Уклањање дивљих
депонија и проширење
организованог прикупљања отпада
на локацијама 6 мјесних заједница
на територији Града Добој“
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом
одлуком врши се уступање на кориштење опреме
из пројекта „Уклањање дивљих депонија и
проширење организовано прикупљања отпада на
локацијама 6 мјесних заједница на територији
Града Добој (Трњачани, Чивчије Буковачке,
Опсине, Кладари, Јоховац и Прњавор Мали)“, а
која је у власништву Града Добој.
Члан 2.
У опрему из члана 1 . овде одлуке убрајају се:
1.Канте за одлагање комуналног отпада
запремине 120 литара, са поклопцем, урађена од
пластике, отпорна на утицај УВ зрака те високих
и ниских температура, са точковима, плаве боје.
Количина: 1317 комада
2.Компостер запремине 350 литара, од
рециклиране пластике са окретним вентилом за
регулацију приступа зрака без дна, са бочним
вратима за вађење компоста. Количина: 8
комада.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16), члана 348. Закона о
стварним
правима
(„Службени
гласник
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 октобра .2017. године
Скупштина града Добој, на сједници одржаној
дана 02. новембра 2017. године доноси:

ОДЛУКУ
о 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: 4995/17 М
СТОЈАНОВИЋА двориште површине 125 м2,
уписана у ПЛ број 737 КО Добој (новог
премјера), а што по старом премјеру одговара
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к.ч. број: 509/134 М Стојановића двориште
Статута Града Добој („Службени гласник Града
површине 125 м2, уписана у ЗК улошку број
Добој“, број:9/12,3/14 и 12/14), Скупштина Града
4034 КО СП Добој.
Добој на сједници одржаној дана 02. новембра
2017. године, донијела је
Члан 2.
Почетна продајна цјена земљишта из члана 1. ове
ОДЛУКУ
одлуке за укупну површину од 125 м2 износи
8.125,00 КМ.
О ПРИВАТИЗАЦИЈИ СТАМБЕНЕ
Члан 3.
ЈЕДИНИЦЕ
За учешће у поступку лицитације учесник је
дужан уплатити аконтацију у износу од 1.000,00
Члан 1.
КМ на на жиро рачун продавца број: 555-008Град
Добој
даје
у
откуп
стамбену јединицу у
01240202-37 отворен код Нове Банке а.д. Бања
Добоју
,
улица
Немањина
32
, стан бр.8 , четврти
Лука, накнада за излицитирано земљиште.
спрат,површне 52 м2,саграђену на к.ч.5663 , КО
Добој.
Члан 4.
Право својине на стамбеној јединици на Град,
Продајну цијену земљишта из члана 1. ове
пренијела је Влада Републике Српске, Одлуком
одлуке, учесник лицитације са којим ће се
бр.04/1-012-2-2777/16 , од 26.12.2016. године
закључити уговор обавезан је уплатити у року од
(„Службени
гласник
Републике
Српске“
8 дана након закљученог поступка лицитације, а
,број:3/17).
предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у
Члан 2.
року од 8 дана од дана уплате продајне цијене о
У откуп се даје стамбена јединица из члана 1.
чему ће се сачинити записник о примопредаји.
ове одлуке површине утврђене снимањем
тлоцрта стана.
Члан 5.
Члан 3.
Поступак лицитације неизграђеног градског
Поступак приватизације стамбене јединица из
грађевинског земљишта у државној својини
ове одлуке проводи се у складу са Законом о
спровешће Комисија за спровођење јавног
приватизацији државних станова.
надметања за продају непокретности у својини
Града Добој, коју је именовао овај орган.
Члан 4.
Трошкове
који
настану
у поступку приватизације
Члан 6.
стамбене јединице из члана 1. Одлуке сноси
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
купац стамбене јединице.
објављивања у „Службеном гласнику града
Добој“.
Члан 5.
За
реализацију
ове
одлуке
задужује се Одјељење
РЕПУБЛИКА СРПСКА
за
борачко
инвалидску
заштиту
Градске управе
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Добој.
Члан 6.
Број: 01-013-433/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Ова
одлука
ступа
на
снагу осмог дана од дана
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
објављивања у „Службеном гласнику града
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Добој“.
__________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
На основу члана 39. Закона о локалној
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
самоуправи („Службени гласник Републике
Број: 01-013-434/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Српске“ број:97/16 ), члана 13. став 1. Закона о
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
приватизацији државних станова („Службени
Мурвет Бајрактаревић,с.р
гласник Републике Српске“, број: 118/11 и 67/13)
__________________________________________
,Одлуке Владе РС о преносу права својине на
некретнинама
бр.04/1-012-2-2777/16,од
26.12.2016.године
(„Службени
гласник
Републике Српске“ број:3/17)
,Уговора о
преносу права својине на
некретнинама
закљученог између Министарства рада и борачко
инвалидске заштите РС и Града Добој,бр.02-0221546/17, од 19.07.2017. године и члана 33.

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС “, број 97/16) и
члана 35. став 2. Статута Града Добој („Сл.
гласник Града Добој“ број 1/17), и члана 17.
Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17),
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Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
легитимације
пријави
стручној
служби
Скупштине
Града
Добој.
дана 02. новембра 2017. године д о н о с и:
(2) О пријави из става 1. овог члана саставља се
службена забиљешка, а одборнику се
ОДЛУКУ
издаје нова легитимација на коју се ставља
о одборничкој легитимацији
ознака ''дупликат'' и нови број.
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се облик, садржај, начин
издавања и евидентирања издатих одборничких
легитимација одборницима у Скупштини Града
Добој.
Члан 2.
Одборничка легитимација се израђује у облику
једнолисне пластифициране картице димензија
90 х 60 милиметара.

Члан 6.
(1) Легитимација престаје да важи истеком
мандата одборника на који је изабран.
(2) У случау престанка мандата одборника прије
истека времена на које је изабран, одборник је
дужан вратити легитимацију,у року од пет дана
од дана престанка мандата,
стручној служби Скупштине Град Добој ради
њеног поништавања.

Члан 3.
Легитимација има следећи садржај:

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

1.На предњој страни у горњем лијевом углу: грб
Града Добој, у продужетку исписан натпис:
Република Српска, Град Добој, Скупштина Града
Добој, на лијевој страни, испод грба,
фотографија одборника величине 22 х 30 мм, на
средини
исписан
натпис:
одборничк
легитимација, испод натписа одборничка
легитимација исписано име и презиме
одборника, а испод исписан текст: одборник је у
Скупштини Града Добој.
2.На полеђини исписан следећи текст: На основу
ове легитимације одборник остварује права у
складу са законом, Статутом Града Добој,
Пословником о раду Скупштине Добој и другим
прописима; у лијевом доњем углу исписан текст:
Број, мјесто и датум издавања легитимације, у
доњем десном углу исписан текст: предсједник
Скупштине Града Добој и означено мјесто за
потпис предсједника , а на дну легитимације
исписан текст: Легитимација важи до истека
мандата одборника 2020. године или престанка
мандата на основу закону.
Члан 4.
(1) О издавању легитимације и евиденцији о
издатим легитимацијама стара се секретар
Скупштине Града Добој.
(2) Послове издавања и вођења евиденције о
издатим легитимацијама обавља стручна служба
Скупштине. Евиденција садржи следеће : редни
број издате легитимације, име и презиме
одборника коме је издата легитимација, датум
издавања легитимације, потпис одборника и
рубрику за напомене.
(3) Легитимација носи број под којим је заведено
њено издавање.
Члан 5.
(1) У случају да одборник изгуби легитимацију
или на други начин остане без легитимације,
дужан је да губитак односно нестанак

Број: 01-013-436/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 2.12 став 5 Изборног закона
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне
и Херцеговине“, број 23/01, 7/02, 9/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и
члана 7. Упутства о утврђивању квалификација,
броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова
изборне комисије основне изборне јединице у
Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне
и Херцеговине“, број 57/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 02. новембра
2017. године д о н о с и:

ОДЛУКУ
о објављивању Јавног огласа за
именовање члана Градске изборне
комисије Добој
Члан 1.
Опште одредбе
У складу са Изборним законом Босне и
Херцеговине и Упуством о утврђивању
квалификација, броја, именовању и разрјешењу и
обуци чланова изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини овом
одлуком регулишу се услови и поступак за
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именовање члана Градске изборне комисије
в) које је носилац изабраног мандата или је члан
Добој.
извршног органа власти, осим у случајевима
Члан 2.
предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног
Састав изборне комисије је мултиетничан, тако
закона БиХ,
да одражава заступљеност конститутивних
г) које је кандидат за изборе за било који ниво
народа, укључујући и остале, у изборној
власти,
јединици за коју се орган надлежан за
д) којем је изречена казна за радњу која
спровођење избора оснива, водећи рачуна о
представља тежу повреду изборних закона или
посљедњем попису становништва спроведеном
прописа за коју је лично одговорно, у посљедње
на државном нивоу. У саставу изборне комисије
четири
године,
рачунајући
од
дана
настојаће се обезбиједити заступљеност полова у
правоснажности одлуке
складу са Законом о равноправности полова у
ђ) које је правоснажном судском пресудом
Босни и Херцеговини.
осуђено на казну затвора у трајању од шест
мјесеци или дуже
Члан 3.
Члан 5.
Квалификације
Чланови Градске изборне комисије не заснивају
радни однос, него се именују на мандат у
(1) Општи услови који кандидати морају
трајању од седам година који тече од дана
испуњавати:
давања сагласности Централне изборне комисије
a) да су држављани Републике Српске- БиХ
БиХ на одлуку о именовању члана изборне
б) да имају право гласа- да су старији од 18
комисије коју доноси Скупштина Града Добој.
година
(2) Члан изборне комисије мора испуњавати и
Члан 6.
посебне услове:
Уз пријаву на јавни оглас и члана 6. ове одлуке
а) да има пребивалиште на територији Града
кандидати су дужни доставити
доказе о
Добој
испуњавању услова и то:
б) да има завршен факултет, VII/1 степен
-биографију,
стручне спреме или завршен факултет
-овјерену фото-копију личне карте;
Болоњског система студирања са најмање 180
-увјерење о држављанству;
ЕТЦС,
-извод из матичне књиге рођених;
в) да посједује искуство у провођењу избора.
-образац ПБА-3 о пребивалишту (не старији од
(3) Под искуством у провођењу избора
три мјесеца од дана издавања од стране
подразумијева се:
надлежног органа);
а) чланство у изборној комисији
-изјава овјерена од стране надлежног органа да
б) чланство у бирачким одборима на
није обухваћен одредбама члана 2.3 Изборног
изборима обухваћеним Изборним законом БиХ
закона БиХ.
(4) Изузетно од одредбе из става 2., тачка а) овог
-увјерење Агенције за статистику Босне и
члана, за члана изборне комисије може се
Херцеговине о изјашњењу о националној
именовати и лице које нема пребивалиште на
припадности са последњег пописа становништва
територији Града Добој, уколико нема кандидата
проведеног на државном нивоу ( у случају
са територије Града Добој који испуњавају
немогућности стицања увјерења, приложити
тражене опште и посебне услове.
доказ о обраћању Агенцији и евентуални одговор
(5) Изузетно од одредбе става 2., тачка в) овог
од исте, те приложити изјву о националној
члана за члана изборне комисије може се
припадности, својеручно потписану и овјерену
именовати лице које има VII/1 степен стручне
код надлежног органа, под пуном материјалном
спреме, завршен правни факултет, завршен
и кривичном одговорности)
правни факултет Болоњског система студирања
-доказ о стручној спреми, овјерене фото-копије
са најмање 180 ЕТЦС.
(уколико је диплома стечена након 6. априла
1992. године, иностранству, доставља се и доказ
Члан 4.
о нострификацији дипломе, осим у случају када
За члана Градске изборне комисије не може бити
постоје
потписани
споразуми
Босне
и
именовано лице:
Херцеговине и других земаља о узајамном
а) које се не може кандидовати у смислу одредби
признавању диплома)
члана 1.6, 1.7, 1.7а Изборног закона Републике
-увјерење да нису осуђивани за кривично дјело,
Српске
односно да се против њих не води кривични
б) које је члан највишег извршно-политичког
поступак;
органа политичке партије или коалиције
-доказ о изборном искуству ( мора садржавати
(предсједник,
потпредсједник,
генерални
податке о назиу изборне комисије и мандатном
секретар или члан извршног одбора или главног
периоду, односно врсти и години избора и
одбора),
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називу бирачког мјеста у којем је кандидат био
На основу члана 39. Закона о локалној
члан бирачког одбора)
самоуправи (“Службени гласник Републике
-потписану и од надлежног органа овјерену
Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55.
изјаву која се односи на члан 4. из ове одлуке.
став 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
Члан 7.
самоуправе
(“Службени гласник Републике
Поступак избора кандидата спроводи Комисија
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21.
за избор и именовање Градске изборне комисије,
именована рјешењем Скупштине Града Добој
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
број: 01-013-172/14 од 08.05.2014. године.
број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
Члан 8.
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници
(1) Рок за подношење пријава је осам дана од
одржаној 02.новембра 2017. године д о н о с и
дана објављивања огласа у Службеном гласнику
Републике Српске, дневном листу „Глас Српске“
и на интернет страници Града Добој.
(2) У случају да Оглас не буде објављен
истовремено, рок за подношење пријава
рачунаће се од дана последњег објављивања.
(3) Непотпуне и наблаговремене пријаве неће
бити узимане у разматрање.
(4) Са кандидатима који испуњавају услове
јавног огласа комисија обавља интервју, према
претходно утврђеним критеријима, након чега
врши бодовање и сачињава ранг-листу са
редослиједом кандидата према успјеху (укупном
броју бодова) постигнутом на интервјуу и исту
доставља надлежном Скупштини Града Добој
која цијенећи положај кандидата на листи доноси
одлуку о именовању члана Градске изборне
комисије.
(4) О резултатима Јавног огласа сви пријављени
кандидати биће обавијештени у писаној форми.
(5) Пријаве се могу доставити путем пријемне
канцеларије Града Добој или путем поште на
адресу: Град Добој, Стручна служба скупштине
Града Добој, Хиландарска 1, 74 000 Добој, са
назнаком „Комисија за избор и именовање
Градске изборне комисије“.
Члан 9.
Након ступања на снагу ове одлуке биће
објављен јавни оглас за именовање члана
Градске изборне комисије Добој.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-437/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности
начелника Одјељења за стратешко
планирање, европске интеграције и
локални економски развој
1.Петко Станојевић, разрјешава се дужности в.д.
начелника Одјељења за стратешко планирање,
европске интеграције и локални економски
развој Града Добој са даном 02.11.2017. 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“.
Образложење
Чланом 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) а у вези са чланом 35. став 1. тачка 21.
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
број1/17 ), Петко Станојевић именован је као
вршилац дужности начелника Одјељења за
стратешко планирање, европске интеграције и
локални економски развој Града Добој.
Поступајући по достављеном приједлогу за
смјену горе именованог, Скупштина Града Добој
одлучила је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града
Добој у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-386/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
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На основу члана 39. Закона о локалној
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55.
Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55.
став 4. и 5. Закона о службеницима и
став 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе
(“Службени гласник Републике
самоуправе
(“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21.
Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21.
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине
број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној 02. новембра 2017. године д о н о с и
одржаној 02. новембра 2017. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности
директорa Јавне предшколске
установе „Мајке Југовић“ Добој
1.Дејан Старчевић, разрјешава се дужности в.д.
директора Јавне предшколске установе „Мајке
Југовић“ Добој са 02.11.2017. године.
2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по
основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу аката надлежног органа.
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
2. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12)
прописано је да директоре јавне установе
именује и разрјешава оснивач установе. У складу
са горе наведеним, те да је протекао временски
период на који је Дејан Старчевић именован као
в.д. директора Јавне предшколске установе
„Мајке Југовић“ Добој, а поступајући по
добијеном приједлогу за разрјешење, Скупштина
Града Добој одлучила је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења
може се поднијети тужба Окружном суду у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-387/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности
директора Јавне установе
„Спортско – рекреациони центар
Преслица“ Добој
1.Милан Пеулић, разрјешава се дужности в.д.
директора Јавне установе „Спортско –
рекреациони центар Преслица“ Добој са
02.11.2017. године.
2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по
основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу аката надлежног органа.
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
2. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12)
прописано је да директоре јавне установе
именује и разрјешава оснивач установе. У складу
са горе наведеним, те да је протекао временски
период на који је Милан Пеулић именован као
в.д. директора Јавне установе „Спортско –
рекреациони центар Преслица“ Добој, а
поступајући по добијеном приједлогу за
разрјешење, Скупштина Града Добој одлучила је
као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења
може се поднијети тужба Окружном суду у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-388/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
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На основу члана 39. Закона о локалној
1.Разрјешава се дужности члан скупштине Јавног
самоуправи (“Службени гласник Републике
предузећа „Дирекција за изградњу и развој
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
Града Добој“ д.о.о., како слиједи
јавних служби (“Службени гласник Републике
-Властимир Павловић, члан
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
2.Права и обавезе Скупштине јавног предузећа
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
регулисана су Статутом предузећа.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
Града Добој, на сједници одржаној 02. новембра
биће објављено у „Службеном гласнику Града
2017. године доноси
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА
ГРАДА ДОБОЈ
РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу дужности
предсједника скупштине Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и
развој Града Добој“ д.о.о.
1.Разрјешава
се
дужности
предсједник
скупштине Јавног предузећа „Дирекција
за
изградњу и развој Града Добој“ д.о.о., како
слиједи
-Жељка Винкета - Јекић, предсједник
2.Права и обавезе Скупштине јавног предузећа
регулисана су Статутом предузећа.
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-389/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Града Добој, на сједници одржаној 02. новембра
2017. године доноси

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности члана
скупштине Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и развој
Града Добој“ д.о.о.

Број: 01-013-390/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Града Добој, на сједници одржаној 02. новембра
2017. године доноси

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности члана
привременог Управног одбора
Јавне здравствене установе апотека
“Јован Јовановић Змај“ Добој
1.Разрјешава се дужности члан привременог
Управног одбора Јавне здравствене установе
апотека “ Јован Јовановић Змај“ Добој, како
слиједи:
-Дарио Нарић, члан
2.Права и обавезе Управног одбора регулисана
су Законом о систему јавних служби (“Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12)
и Статутом Установе.
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-391/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
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На основу члана 39. Закона о локалној
2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
самоуправи (“Службени гласник Републике
Добој.
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Број: 01-013-393/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Града Добој, на сједници одржаној 02. новембра
__________________________________________
2017. године доноси

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу замјеника
предсједника Комисије за избор и
именовања
1.Разрјешава се замјеник предсједника Комисије
за избор и именовања,
Нина Прешић.
2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-392/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Града Добој, на сједници одржаној 02. новембра
2017. године доноси

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
Комисије за равноправност полова
1.Разрјешава се предсједник
Комисије за
равноправност полова, Нина Прешић.

На основу члана 39.став 2.тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са
чланом 50,54. и 55. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе
(“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21.
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној 02. новембра 2017. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника
Одјељења за стратешко планирање,
европске интеграције и локални
економски развој
1. Петко Станојевић, именује се за начелника
Одјељења за стратешко планирање, европске
интеграције и локални економски развој Града
Добој са 03.11.2017. године.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по
основу радног oдноса остварује у складу са
законом а на основу рјешења надлежног органа.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
биће објављено у
„Службеном
гласнику
Града Добој“.
Образложење
Комисија за спровођење поступка пријема
службеника на руководећа радна мјеста
у
Градску управу Града Добој
је након
спроведеног Јавног конкурса за избор и
именовање начелника у Градску управу Града
Добој број : 02-120-98/17 од 03.08.2017.године
објављеног дана 15.08.2017.године у дневном
листу „ Гласу Српске „ као и у „Службеном
гласнику
РС“
број:
81/17
од
дана
01.09.2017.године
, сачинила извјештај о
проведеном јавном конкурсу са закључком о
резултатима истог.
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Градоначелник Града Добој је поступајући у
2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по
складу са чланом 59. става 1.тачке 9. Закона о
основу радног односа остварује у складу са
локалној самоуправи („Службени гласник
законом а на основу аката надлежног органа.
Републике Српске“ број: 97/16), а на основу
достављеног извјештаја са закључком ,
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
Скупштини Града Добој предложио именовање
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Станојевић Петка за начелника Одјељења за
Добој“.
стратешко планирање, европске интеграције и
Образложење
локални економски развој у Градској управи
На основу члана 39. Закона о локалној
Града Добој.
самоуправи („Службени гласник Републике
Обзиром да Петко Станојевић, испуњава опште
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
услове за запошљавање у Градску управу , те да
2. Закона о систему јавних служби („Службени
има завршене четверогодишње студије на
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12)
Машинском Факултету Универзитета у Бањој
прописано је да директоре јавне установе
Луци, те стекао звање дипломирани инжењер
именује и разрјешава оснивач установе.
машинства, затим постдипломске студије на
Обзиром да Давор Савић, испуњава опште
Техничком факултету у Зрењанину, звање
услове за вршење дужности директора јавне
магистар техничких наука, те на Факултету
установе, те да има потребан VII степен стручне
техничких наука у Новом саду стекао звање
спреме, као и да посједује потребно радно
доктор техничких наука,VII степен стручне
искуство, Скупштина Града Добој је поступајући
спреме, има потребно радно искуство и положен
по добијеном приједлогу одлучила као у
стручни испит за рад у органима управе, сходно
диспозитиву.
чему испуњава и посебне услове за именовање у
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења
складу са горе наведеним законом, Скупштина
може се поднијети тужба Окружном суду у
Града Добој
је поступајући по добијеном
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
приједлогу одлучила као у диспозитиву.
рјешења.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
РЕПУБЛИКА СРПСКА
може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Добој у року од 15 дана од дана достављања
Број: 01-013-395/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
рјешења.
Добој:
02.11.2017.године
СКУПШТИНЕ
ГРАДА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Мурвет
Бајрактаревић,с.р
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
__________________________________________
Број: 01-013-394/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
На основу члана 39. Закона о локалној
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
самоуправи (“Службени гласник Републике
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55.
__________________________________________
став 4. и 5. Закона о службеницима и
На основу члана 39. Закона о локалној
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправи (“Службени гласник Републике
самоуправе
(“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55.
Српске“,
број:
97/16) члана 35. став 1. тачка 21.
став 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
самоуправе
(“Службени гласник Републике
број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине
Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21.
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници
број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине
одржаној 02. новембра 2017. године д о н о с и
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној 02. новембра 2017. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне предшколске
установе „Мајке Југовић“ Добој
1.Давор Савић, именује се за вршиоца дужности
директора Јавне предшколске установе „Мајке
Југовић“ Добој са 03.11.2017. године.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе
„Спортско – рекреациони центар
Преслица“ Добој
1.Дарко Билић, именује се за вршиоца дужности
директора
Јавне
установе„Спортско
–
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рекреациони центар Преслица“ Добој са
2.Права и обавезе Скупштине јавног предузећа
03.11.2017. године.
регулисана су Статутом предузећа.
2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по
основу радног односа остварује у складу са
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
законом а на основу аката надлежног органа.
биће објављено у „Службеном гласнику Града
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
Добој.
биће објављено у „Службеном гласнику Града
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Добој“.
Образложење
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
На основу члана 39. Закона о локалној
Број: 01-013-397/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
2. Закона о систему јавних служби („Службени
Мурвет Бајрактаревић,с.р
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12)
__________________________________________
прописано је да директоре јавне установе
именује и разрјешава оснивач установе.
На основу члана 39. Закона о локалној
Обзиром да Дарко Билић, испуњава опште
самоуправи
(“Службени гласник Републике
услове за вршење дужности директора јавне
установе, те да има потребан VII степен стручне
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
спреме, као и да посједује потребно радно
јавних служби (“Службени гласник Републике
искуство, Скупштина Града Добој је поступајући
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
по добијеном приједлогу одлучила као у
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
диспозитиву.
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
може се поднијети тужба Окружном суду у
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
рјешења.
Града Добој, на сједници одржаној 02. новембра
РЕПУБЛИКА СРПСКА
2017. године доноси
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-396/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

РЈЕШЕЊЕ
о именовању дужности члана
скупштине Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и развој
Града Добој“ д.о.о.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Града Добој, на сједници одржаној 02. новембра
2017. године доноси

1.Именује се члан дужности скупштине Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и развој
Града Добој“ д.о.о., како слиједи
-Жељка Винкета - Јекић, члан

РЈЕШЕЊЕ
о именовању дужности
предсједника скупштине Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и
развој Града Добој“ д.о.о.

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

1.Именује се дужности предсједник скупштине
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
развој Града Добој“ д.о.о., како слиједи
-Властимир Павловић, предсједник

2.Права и обавезе Скупштине јавног предузећа
регулисана су Статутом предузећа.

Број: 01-013-398/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
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На основу члана 39. Закона о локалној
РЈЕШЕЊЕ
самоуправи (“Службени гласник Републике
о именовању замјеника
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
предсједника Комисије за избор и
јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
именовања
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
1.Именује се замјеник предсједника Комисије за
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
избор и именовања,
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Предраг Лазић.
Града Добој, на сједници одржаној 02. новембра
2017. године доноси
2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а

РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана привременог
Управног одбора Јавне здравствене
установе апотека “Јован Јовановић
Змај“ Добој
1.Именује се члан привременог Управног одбора
Јавне здравствене установе апотека “ Јован
Јовановић Змај“ Добој, како слиједи:
-Младен Драгичевић, члан
2.Права и обавезе Управног одбора регулисана
су Законом о систему јавних служби (“Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12)
и Статутом Установе.
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-399/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Града Добој, на сједници одржаној 02. новембра
2017. године доноси

биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-400/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Града Добој, на сједници одржаној 02. новембра
2017. године доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника Комисије
за равноправност полова
1.Именује се предсједник
Комисије
равноправност полова, Рада Танасић.

за

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-401/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
РЕПУБЛИКА СРПСКА
самоуправи (Службени гласник Републике
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Број: 01-013-404/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој:
02.11.2017.године
СКУПШТИНЕ
ГРАДА
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Скупштине Града Добој („Службени гласник
__________________________________________
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 02 . новембра
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
2017. године д о н о с и
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
ЗАКЉУЧАК
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
1.Усваја се Извод из записника са седме редовне
Скупштине Града Добој („Службени гласник
сједнице Скупштине Града Добој одржане 07 .
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
септембра 2017. године.
Добој, на сједници одржаној дана 02 . новембра
2017. године д о н о с и
2.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
ЗАКЉУЧАК
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-403/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.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 02 . новембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Одлуке о усвајању буџета Града Добој за
2018. годину суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Одјељење за финансије да у складу
са Одлуком о јавним расправама у општини
Добој („Сл. Гласник општине Добој“, број: 1/06.)
организује и проведе јавну расправу, сумира
приједлоге и сугестије изнесене на јавној
расправи и припреми приједлог Одлуке о
усвајању буџета Града Добој за 2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

1.Нацрт Одлуке о извршењу буџета Града Добој
за 2018. годину суштински и формално технички
је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Одјељење за финансије да у складу
са Одлуком о јавним расправама у општини
Добој („Сл. Гласник општине Добој“, број: 1/06.)
организује и проведе јавну расправу, сумира
приједлоге и сугестије изнесене на јавној
расправи и припреми приједлог Одлуке о
извршењу буџета Града Добој за 2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-405/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.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 2. новембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Одлуке о утврђивању пореске стопе за
опорезивање непокретности на подручју Града
Добој за 2018. годину суштински и формално
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технички је прихватљив за даљу скупштинску
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
процедуру.
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
2.Задужује се Одјељење за финансије да у складу
Статута Града Добој („Службени гласник Града
са Одлуком о јавним расправама у општини
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Добој („Сл. Гласник општине Добој“, број: 1/06.)
Скупштине Града Добој („Службени гласник
организује и проведе јавну расправу, сумира
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
приједлоге и сугестије изнесене на јавној
расправи и припреми приједлог Одлуке о
Добој, на сједници одржаној дана 02. новембра
утврђивању пореске стопе за опорезивање
2017. године д о н о с и
непокретности на подручју Града Добој за 2018.
годину.

ЗАКЉУЧАК

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-406/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.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 02. новембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о раду Комисије за одабир
корисника стамбених јединица повратницима
хрватске националности на подручју Града
Добој.
2.Саставни дио закључка чини Извјештај о раду
Комисије за одабир корисника стамбених
јединица повратницима хрватске националности
на подручју Града Добој.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-407/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

1.Усваја се Извјештај о остварењу Годишњег
плана имплементације интегрисаног развоја
Града Добој за 2016. годину.
2.Саставни дио закључка чини Извјештај о
остварењу Годишњег плана имплементације
интегрисаног развоја Града Добој за 2016.
годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-408/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.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 02 . новембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Прихвата се Информација о реализацији
Акционог плана превенције малољетничког
преступништва и примјене алтернативних мјера
у Граду Добоју за период 2015.-2016. године.
2.Саставни дио закључка чини Информација о
реализацији
Акционог
плана
превенције
малољетничког преступништва и примјене
алтернативних мјера у Граду Добоју за период
2015.-2016. године.
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3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
транспарентности заштити интереса апотеке и
гласнику Града Добој“.
запослених радника.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-409/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.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 02 . новембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се информација Јавнe здравственe
установe апотека „Јован Јoвановић Змај“ Добој о
стању у апотеци и будућим плановима и
активностима.
2.Задужује се Градоначелник Града Добој да
покрене поступак и објави јавни позив за
проналазак стратешког партнера који би преузео
постојећa права и обавезе Јавнe здравствене
установе апотека „Јован Јовановић Змај“ Добој,
као и запослене у овој здравственој установи ,те
обезбиједио редовно снабдијевање лијековима
становништвo Града Добој, а све у циљу
превазилажења проблема који су настали у
редовном пословању Јавна здравствена установа
апотека „Јован Јовановић Змај“ Добој.
3.Именује се комисија за спровођење поступка
по Јавном позиву за избор стратешког партнера
за Јавну здравствену установа апотека „Јован
Јовановић Змај“ Добој у саставу:
1. Енеса Јотић
2. Војислав Рађа
3. Радмила Млинаравић
4. Слађан Јовић
5. Миленко Николић
Задатак комисије је да размотри пристигле
понуде те предложи Градоначелнику закључење
уговора са најповољнијим партнером а све у
складу са критеријумима који ће сачинити горе
наведена комисија водећи рачуна о јавности-

4.Након Јавног позива и избора стратешког
партнера сачиниће се уговор о стратешком
партнерству између Града Добој стратешког
партнера и јавне здравствене установе Апотека
„Јован Јовановић Змај“Добој уз мишљење
Републичког
правобраниоца
уколико
се
правобранилаштво изјасни да је за ваљаност
уговора потребно и мишљење.
5.
Овај закључак биће објављен у
„Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-412/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.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 02 . новембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информацијa о испуњености
критеријума
програма
сертификације
градова/општина са повољним пословним
окружењем у jугоисточној Европи.
2.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-410/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.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
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Скупштине Града Добој („Службени гласник
Добој суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 02 . новембра
2.Задужује се Стручна служба Скупштине Града
2017. године д о н о с и
Добој да у складу са Одлуком о јавним
расправама у општини Добој („Сл. Гласник
ЗАКЉУЧАК
општине Добој“, број: 1/06.) организује и
проведе јавну расправу, сумира приједлоге и
сугестије изнесене на јавној расправи и
1.Усваја се Информацијa о спроведеним
припреми
приједлог
Кодекса
понашања
активностима на подјели имовине између Града
изабраних представника – одборника у
Добој и Општине Станари.
Скупштини Града Добој.
2.Скупштина Града Добој заузима став да се
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
подјела непокретне имовине изврши по
гласнику Града Добој“.
територијалном принципу, односно да сва
непокретна имовина која се налази на територији
РЕПУБЛИКА СРПСКА
града Добој припадне Граду Добој а сва
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
непокретна имовина која се налази на подручју
општине Станари припадне Општини Станари,
Број: 01-013-411/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
да покретна имовина припада Граду Добој, уз
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
обавезу Општине Станари да преузме преостали
дио обавеза по основу уложених кредитних
Мурвет Бајрактаревић,с.р
средстава у имовину на подручју општине
__________________________________________
Станари, што по налазу вјештака економскофинансијске струке на дан 30.06.2015. године
износи 2.980.661,93 КМ, односно 10,87%
укупног кредитног задужења. Као дан за
II АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
утврђивање дијела кредитних обавеза које
припадају Општини Станари узима се моменат
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
када је Град Добој остао ускраћен за значајан дио
самоуправи („Службени гласник Републике
индиректних и директних пореза;
Срспке“број 97/16) и члана 60. а у вези са чланом
77. Статута Града Добој (Службени гласник
3.Овај Закључак доставиће се Министарству
Града Добој“ број 1/17), Градоначленик Града
управе и локалне самоуправе;
Добој д о н о с и :
4.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-413/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.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 02. новембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт
Кодекса
понашања
изабраних
представника – одборника у Скупштини Града

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И
УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ ВОЗИЛА И
ОСТАЛЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
ГРАДА ДОБОЈ
Члан 1.
Овим Правилником нормативно се уређује начин
и поступак продаје возила и остале покретне
имовине Града Добој.
Члан 2.
Поступак продаје покретне имовине из члана
1.овог Правилника провест ће се јавном продајом
- лицитицајом на начин како слиједи:
-За покретну имовину вршит ће се процјена
тржишне вриједности од стране вјештака
одговарајуће струке а која ће представљати
почетну вриједност исте приликом продаје;
-Поступак продаје покретне имовине ће се
оглашавати у дневном листу доступном на
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територији Босне и Херцеговине, а у трајању од
АНЕКС
15 дана од дана објаве огласа.Вријеме одржавања
Појединачног колективног уговора
лицитације, услови и начин продаје, потребна
за запослене у Градској управи
документација и износ аконтације утврђује се у
самом јавном огласу;
Града Добој
Члан 1.
-Заинтересована лица дужна су у сврху учешћа
на лицитацији уплатити аконтацију у износу
Члан 7. Појединачног колективног уговора за
утврђеном у јавном огласу у року најкасније 1
запослене у Градској управи Града Добој (
(један) дан прије одржавања лицитације;
Службени гласник Града Добој број: 4/17 )
мијења се тако да гласи :
-Лицитација се обавља јавним надметањем, а да
би се пријаве могле разматрати на самој
„Најнижа цијена рада у Градској управи Града
лицитацији потребно ја да пристигну најмање 3
Добој износи 100,00 и примјењиваће се као основ
(три);
за обрачун плата запослених.“
-Лицитација се окончава избором најповољнијег
понуђача.
Члан 3.
Уколико најповољнији понуђач одустане од
излицитиране цијене, исти губи право на поврат
аконтације у пуном износу, а сљедећи најбоље
пласирани понуђач има могућност да прихвати
излицитирану цијену од које је првопласирани
одустао.
Након проведеног поступка лицитације са
изабраним понуђачем закључит ће се нотарски
уговор.
Најуспјешнији понуђач дужан је извршити
уплату излицитиране цијене на жиро-рачун
Града Добој у року од 8 дана од дана извршене
продаје.
Остали услови, вријеме и начин предаје у посјед
предметне покретне имовине, уредит ће се
уговором.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-1096/17
Добој: 01.06.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 35. став 2. Појединачног
колективног уговора за запослене у градској
управи Града Добој ( Службени гласник Града
Добој број: 4/17 ) Градоначелник Града Добој (у
даљем тексту: послодавац) и Синдикат Градске
управе Града Добој ( у даљем тексту : Синдикат)
закључују:

Члан 2.
Овај Анекс Појединачног колективног уговора за
запослене у Градској управи Града Добој ступа
на снагу даном доношења, а примјењиваће се од
01.08.2017. године.
Члан 3.
Анекс Појединачног колективног уговора за
запослене у Градској управи Града Добој
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-1584/17
Добој: 24.07.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' број 97/16),
члана 19. Закона о систему јавних служби
(,,Службени гласник РС'' 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:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на измјене
Појединачног колективног уговора
за запослене у Центру за социјални
рад Добој
I
Даје се сагласност на измјене Појединачног
колективног уговора за запослене у Центру за
социјални рад Добој број: 01/20-530-53/17 и
01/11/17 од 01.08.2017. године.
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II
комуналне послове Градске управе Добој број
07-37-605/17 од 31.8.2017. градоначелник
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
доноси
биће објављена у Службеном гласнику Града
ОДЛУКУ
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2190/17
Добој: 31.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' број 97/16),
члана 19. Закона о систему јавних служби
(,,Службени гласник РС'' број: 68/07, 109/12 и
44/16), члана 80. Закона о предшколском
васпитању и образовању (,,Службени гласник
РС'' број: 79/15) и члана 60. Статута града Добој (
,,Службени гласник града Добој'' број: 1/17)
Градоначелник Града Добој доноси:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на измјене и
допуне Појединачног колективног
уговора за запослене у Јавној
предшколској установи „Мајке
Југовић“ Добој

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 1.002.800,00 КМ
(словима:милиондвијехиљадеосамстоконвертиби
лнихмарака).
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.

I
Даје се сагласност на измјене и допуне
Појединачног колективног уговора за запослене
у Јавној предшколској установи „Мајке Југовић“
Добој број: 700/17 од 08.09.2017. године.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у Службеном гласнику Града
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-1968/17
Добој: 21.09.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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-

Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику
Одјељења
за
стамбенокомуналне послове Градске управе Добој број
07-37-605/17 од 31.8.2017.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добоја“.
Образложење
При доношењу ове одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом да је у складу са
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Законом о комуналним дјелатностима (чл.
Члан 5.
6.7.10.11.) („Сл. Гласник РС“ бр. 124/11) дужан
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
да
обезбиједи
организовано
обављање
јавне набавке.
комуналних
дјелатности,
да
је
реално
процијењена вриједност набавке на тржишту, да
Члан 6.
је предметна набавка планирана Планом јавних
набавки, те Програмом одржавања и обнављања
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
објеката заједничке комуналне потрошње, те да
градоначелнику Одјељења за привреду и
је предложена одговарајућа врста поступка јавне
друштвене дјелатности Градске управе Добој
набавке. На основу утврђеног чињеничног стања,
број 04/30-1-599/17 од 06.9.2017.
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-337/17
Добој: 06.09.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

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

_____________________________

Образложење

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 04/30-1-599/17 од 06.9.2017.
градоначелник д о н о с и

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - Реконструкција локалног
пута у МЗ Липац,засеок Јовак
путем отвореног поступка набавке

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-339/17
Добој: 08.09.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- реконструкција локалног пута у МЗ
Липац,засеок Јовак.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
30.200,00 КМ. (словима:
тридесетхиљададвјестоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 511 200.
Члан 3.
Јавна набавка ће се провести путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

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 05-392/17 од
26.9.2017. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке услуга – „израда измјене
дијела Регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 9
путем поступка директног
споразума јавне набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга – „израда измјене дијела Регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 9. (улица
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Војводе Синђелића, на к.ч. бр. 6898 и 6904/3
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1),
(нови премјер), све КО Добој.
члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ бр. 39/14“),
Члан 2.
а поступајући по захтјеву Одјељења за општу
управу Градске управе Добој, број 03/052-583/17
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
од 09.10.2017. градоначелник д о н о с и
ПДВ-а износи
3.846,00 КМ. (словима:
трихиљадеосамсточетрдесетшестконвертибилни
ОДЛУКУ
хмарака). Предметну набавку финансира
о покретању поступка јавне набавке
подносилац захтјева за измјену Плана –
- „Услуге колективног осигурања
„Инвестградња“ д.о.о. Добој, који износ ће бити
уплаћен на рачун Града Добоја, буџетска
запослених Градске управе Добој у
позиција 511 100.

2018.“путем отвореног поступка
набавке

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 05-392/17 од
26.9.2017.
Члан 7.

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.
стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-356/17
Добој: 02.10.2017.године

Одобрава се покретање поступка јавне набавке „Услуге колективног осигурања запослених
Градске управе Добој у 2018.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 5.000,00 КМ (словима: петхиљада
конвертибилнихмарака).Средства за предметну
набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и
теретиће буџетску позицију 412 700.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.

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

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

Члан 1.

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.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
општу управу Градске управе Добој, број 03/052583/17 од 09.10.2017.
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 за предложену
набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да
је реално процијењена вриједност набавке на
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тржишту, те предложена одговарајућа врста
Члан 4.
поступка јавне набавке.На основу утврђеног
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
чињеничног стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Члан 5.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
ГРАД ДОБОЈ
јавне набавке.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-369/17
Добој: 16.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Територијалне
ватрогасне јединице Добој, Градске управе
Добој, број 40/17 од 01.9.2017. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- „Набавка новог навалног
ватрогасног возила за допрему воде
и гашење пожара са надоградњом за
потребе ТВЈ Добој“ путем отвореног
поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „Набавка новог навалног ватрогасног возила за
допрему воде и гашење пожара са надоградњом
за потребе ТВЈ Добој“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 350.000,00 КМ (словима:
тристопедесетхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
суфинансирањем у износу од 200.000,00 КМ
(словима: двјестохиљадаконвертибилнихмарака)
од стране Ватрогасног савеза Републике Српске
(Одлука о одобравању реализације Плана
утрошка финансијских средстава бр. 55-11/17 од
25.8.2017.), док је преостали износ од 150.000,00
КМ(словима:стопедесетхиљадаконвертибилнихм
арака) обезбијеђен у буџету Града Добоја и
теретиће буџетску позицију 511 300.
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
Територијалне ватрогасне јединице Добој,
Градске управе Добој, број 40/17 од 01.9.2017.
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 за предложену
набавку обезбијеђена средства, 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: 02-404-1-367/17
Добој: 16.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ“
бр. 39/14), а
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено –
комуналне послове Градске управе Добој, број
07-37-26-737/17 од 12.10.2017. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- „израда, монтажа и постављање
парковских клупа у граду Добоју у
2017.“ путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– израда, монтажа и постављање парковских
клупа у граду Добоју у 2017.
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Члан 2.
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1),
члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
набавкама („Службени гласник БиХ бр. 39/14“),
ПДВ-а износи 17.000,00 КМ (словима:
а поступајући по захтјеву Одјељења за привреду
седамнаестхиљадаконвертибилнихмарака).Средс
и друштвене дјелатности, Градске управе Добој,
тва за предметну набавку обезбијеђена су у
број 04/30-1-674/17 од 10.10.2017.градоначелник,
буџету Града Добоја за буџетску 2017. буџетска
доноси
позиција 511 300.
Члан 3.
Јавна набавка ће се провести путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- „радови на регулацији водотокова
и санацији клизишта“путем
отвореног поступка набавке

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 1.

Члан 5.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „радови на регулацији водотокова и санацији
клизишта“.

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 07-37-26-737/17 од 12.10.2017.
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 оправдана, да је планирана Планом ЈН,
да су обезбијеђена буџетска средства за
предметну набавку, 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: 02-404-1-367/17
Добој: 16.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 77.800,00 КМ (словима:
седамдесетседамхиљадаиосамстоконвертибилни
хмарака).Средства
за
предметну набавку
обезбијеђена су у буџету Града Добоја за
буџетску 2018. буџетска позиција 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
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 04/30-1-674/17 од 10.10.2017.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предметна
набавка планирана Приједлогом плана ЈН од
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стране надлежног Одјељења, су за предложену
Члан 4.
набавку обезбијеђена средства, да је реално
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
процијењена вриједност набавке на тржишту, те
стамбено-комуналне послове Градске управе
предложена одговарајућа врста поступка јавне
Добој број 07-37-26-733/17 од 12.10.2017.
набавке.На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-375/17
Добој: 23.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући по Захтјеву Одјељења за стамбенокомуналне послове Градске управе Добој број
07-37-26-733/17 од 12.10.2017., градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Израда, утовар, транспорт и
уградња армирано – бетонских
тротоарских плоча на мосту на
ријеци Босни према Жељезничкој
станици у Добоју“ путем директног
споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Израда, утовар, транспорт и уградња армирано
– бетонских тротоарских плоча на мосту на
ријеци Босни према Жељезничкој станици у
Добоју, са десне стране гледано из правца
семафора“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
3.603,00 КМ. (Словима:
трихиљадешестотриконвертибилнемарке).Средст
ва су обезбијеђена из буџета Града Добоја за
2017. са буџетске позиције 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се 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 стања, одлучено је
као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-378/17
Добој: 25.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 60. Статута Града
Добој („Службени гласник Града Добој“ број
1/17), и Правилника о јединственим процедурама
за попуњавање упражњених радних мјеста у
градској,
односно
општинској
управи
(„Службени гласник Републике Српске “ број
42/17) Градоначелник Града Добој донио је

ПРАВИЛНИК
О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС
СЛУЖБЕНИКА И
НАМЈЕШТЕНИКА
У ГРАДСКУ УПРАВУ ДОБОЈ
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим правилником уређују се услови и
јединствене
процедуре
за
попуњавање
упражњених радних мјеста службеника и
намјештеника у Градску управу Добој, садржај и
изглед образца пријаве на јавни конкурс, као и
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друга питања у вези са запошљавањем
положи стручни испит у року од шест мјесеци од
службеника и намјештеника.
дана запослења.
(2) Радно мјесто у Градској управи Добој може
да се попуни ако је предвиђено Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Градске управе Града Добој.
II -УСЛОВИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

(3)Уколико лице из става 2. овог члана не
положи стручни испит за рад у управи у року од
шест мјесеци, престаје му радни однос.
III – ПОПУЊАВАЊЕ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ
МЈЕСТА

Члан 2.

Члан 4.

(1Општи услови које мора испуњавати лице које
је кандидат за пријем у радни однос у Градску
управу Добој:

(1)Упражњено руководеће радно мјесто у
Градској управи Добој попуњава се путем јавног
конкурса.

1)да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине,

(2)Упражњено
попуњава се:

2)да је старије од 18 година,

1)путем јавног конкурса

3)да има општу здравстену способност,

2)трајним премјештајем

4)да није осуђивано на кривично дјело на
безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци или за кривично дјело које га чини
неподобним за обављање послова у градској
управи
5)да није отпуштено из органа управе као
резултат дисциплинске мјере, на било којем
нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године
прије објављивања конкурса
6)да није у сукобу интереса, односно да не
обавља дужност која је неспојива са дужношћу
службеника у градској управи
Члан 3.

извршилачко

радно

мјесто

Члан 5.
(1)Јавни конкурс за попуњавање упражњених
радних мјеста расписује Градоначелник Града
Добој.
(2)Јавни конкурс о упражњеном радном мјесту
садржи:
1)опис упражњеног радног мјеста одређен
Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Градске управе
Града Добој и број извршилаца који се примају ,
2)опште услове за пријем у радни однос,
3)посебне услове за мјесто које се попуњава,

(1)Поред општих услова прописаних у члану 2.
овог правилника, потребно је да лице испуњава и
следеће посебне услове:

4)списак потребних докумената, рок и мјесто
њиховог подношења,

1)одговарајућа стручна спрема и звање,

5)друге информације
конкурс

2)положен стручни испит за рад у органима
управе,
3)одговарајуће радно искуство у траженом
степену образовања,
4)да испуњава друге услове утврђене законом,
другим прописима или Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Градске управе Града Добој
(2)Изузетно од става 1. тачка 2. овог члана, лице
које је у другим органима и организацијама
радило а нема положен испит за рад у управи,
може да се прими у радни однос на руководеће
односно извршилачко радно мјесто уз обавезу да

релевантне

за

јавни

6)име, презиме и број телефона запосленог у
Градској управи Добој задуженог за давање
додатних обавјештења о јавном конкурсу, адресу
на коју се пријаве подносе, податке о доказима
који се подносе уз пријаву и податке о знањима и
вјештинама ако је то одређено јавним конкурсом,
који се провјеравају и оцјењују у изборном
поступку.
(3)Јавни конкурс објављује се у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и најмање једном
дневном листу доступном јавности на територији
Републике Српске са роком од 15 дана за
пријављивање кандидата.
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Члан 6.
Члан 8.
(1)Упражњено извршилачко радно мјесто може
да се попуни трајним премјештајем на друго
одговарајуће радно мјесто, ако то налажу
организација или рационализација послова, или
други оправдани разлози.

(1)Пријава за учешће на јавном конкурсу
подноси се на прописаном обрасцу Пријава на
јавни конкурс, који се налази у прилогу овог
правилника и чини његов саставни дио (Образац
брј 1).

(2)Одговарајуће радно мјесто је радно мјесто
чији су послови у истој категорији као послови
радног мјеста са кога се службеник премјешта и
за које службеник испуњава све услове.

(2)Образац пријаве из става 1. овог члана је
формата А4, у који се уносе подаци о називу
јединице
локалне
самоуправе,
називу
упражњеног радног мјеста службеника, датуму и
начину објављивања јавног конкурса, лични
подаци, подаци о образовању и другим облицима
стручног усавршавања и оспособљавања у
професији,
радном
искуству,
додатним
способностима и посебне изјаве.

(3)Упражњено извршилачко радно мјесто може
да се попуни и премјештајем намјештеника
уколико намјештеник испуњава опште и посебне
услове тог радног места.
IV- ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС
Члан 7.
(1)Јавним конкурсом лица заинтересована за
учешће на конкурсу обавјештавају се о:
1)радном мјесту – категорија, звање и опис,
2)општим и посебним условима,
3)потребној документацији.
(2)Назив радног мјеста, категорија, звање, опис
послова и радних задатака, те пoсебни услови
који дефинишу радно мјесто.
(3)Опис послова и радних задатака садржи
опширније информације о радном мјесту,
пословима, задужењима и степену одговорности.
(4)Општи услови за заснивање радног односа
утврђени су чланом 67. став 1. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе.
(5)Посебни услови за радно мјесто одређују
стручну спрему, радно искуство, те друге
квалификације потребне за обављање послова
радног мјеста, у складу са прописима који
уређују посебне услове за попуну упражњених
радних мјеста и Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Градске управе Града Добој.
(6)Испуњеност општих и посебних услова
кандидат доказује достављањем документације
наведене у јавном конкурсу.
(7)Уз документацију из става 6. овог члана,
кандидат доставља попуњен пријавни образац.
(8)Сви докази наведени у јавном конкурсу
достављају се на једном од језика који су у
службеној употреби у Републици Српској.

(3)Тачност података наведених у обрасцу пријаве
на јавни конкурс кандидати потврђују потписом.
(4)Образац пријаве доступан је на службеној
интернет презентацији Града Добој, а може се
преузети и на инфо-пулту Градске управе Добој.
Члан 9.
(1)Приликом подношења пријаве на јавни
конкурс за заснивање радног односа, кандидат
прилаже доказе о испуњавању општих и
посебних услова прописаних Законом о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе ( у даљем тексту:
Закон)
и
Правилником
о
унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Градске управе Града Добој ( у даљем тексту:
Правилник).
(2)Као доказ о испуњавању посебних услова
кандидат прилаже фото-копије:
1)дипломе о завршеној стручној спреми,
2)увјерење о положеном стручном испиту за рад
у управи, односно изјаве којом се кандидат
обавезује да ће у року од шест мјесеци положити
стручни испит уколико буде запослен или
рјешење о ослобађању од обавезе полагања
стручног испита за рад у управи у складу са
Уредбом о стручном испиту за рад у управи
Републике
Српске
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број 68/11 и 7/15),
3)исправе којом се доказује радно искуство у
струци (потврда, рјешење или други акт из којег
се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство),
4)исправе или изјаве у писменој форми да
испуњава и друге услове утврђене Законом,
другим прописима или Правилником.
(3)Као доказ о испуњавању општих услова
кандидат прилаже фото-копију увјерења о
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држављанству Републике Српске, односно Босне
Комисија врши избор кандидата на исти начин за
и Херцеговине, те изјаву да кандидат:
све кандидате који се пријављују за исто
упражњено
радно
мјесто.
1)није под оптужницом Међународног суда за
(4Кандидати који испуњавају опште и посебне
ратне злочине почињене на подручју бивше
услове о времену и мјесту одржавања усменог
Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се
интервјуа
обавјештавају
се
појединачно
повинује пред Трибуналом – члан IX став 1.
писменим
путем.
Устава
БиХ,
(5)Изборни поступак може да се спроведе
2)није осуђиван за кривично дјело на безусловну
примјеном теста знања и вјештина, писменим
казну затвора од најмање шест мјесеци или за
радом и симулацијом, али је усмени интервју са
кривично дјело које га чини неподобним за
кандидатом увијек обавезан.
обављање послова у градској, односно
општинској
управи,
Члан 13.
3)није отпуштен из органа управе као резултат
(1)Усмени интервју подразумијева појединачни
дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти
разговор са кандидатима на основу којег се
у Босни и Херцеговини, три године прије
утврђује способност кандидата да ради на
објављивања
конкурса
и
одређеном радном мјесту које се попуњава,
4)изјава да не постоји неспојивост у складу са
његова укупна стручност и способност, као и
чланом 43. до 47. Закона, саставни је дио пријаве
начин организовања и извршавања послова на
на јавни конкурс.
том радном мјесту.
VI- КОНКУРСНА КОМИСИЈА
Члан 14.
Члан 10.
(1)Комисија прије почетка усменог интервјуа
(1)Комисија за спровођење поступка пријема
утврђује индентитет кандидата увидом у личну
службеника по јавном конкурсу (у даљем тексту:
карту или пасош кандидата који је приступио на
Комисија) именује се у складу са Законом.
усмени
интервју.
(2)Усмени интервју са сваким кандидатом траје
(2)Рјешењем о именовању Комисије из става 1.
најдуже
сат
времена.
овог члана одређује се предсједавајући
(3)Сваки члан Комисије учествује у разговору са
Комисији.
кандидатом.
(4)Комисија води записник о току разговора за
(3)Састав Комисије, уколико постоји могућност,
сваког кандидата у који се уписују питања и
одражава заступљеност оба пола.
бодови додијељени од сваког члана Комисије.
Члан 11.

Члан 15.

(1)Комисија
одбацује
закључком
неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и
непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који
не испуњавају опште и посебне услове из јавног
конкурса.

(1)Након завршеног усменог интервјуа, сваки
члан Комисије врши бодовање тако што
кандидатима додјељује од пет до десет бодова и
то на следећи начин:

(2)Жалба против закључка из овог члана подноси
се Одбору за жалбе у року од три дана од дана
пријема закључка.
(3)Одбор одлучује о жалби у складу са Законом.
Члан 12.
(1)Комисија сачињава списак кандидата који
испуњавају услове за пријем на упражњено
радно мјесто, након чега спроводи изборни
поступак.
(2)У изборном поступку се врши оцјењивање
стручне оспособљености, знања и вјештина
кандидата који учествују у изборном поступку,
према критеријумима и мјерилима прописаним
заизбор.
(3)У спровођењу поступка за избор службеника

- за познавање прописа везаних за радно мјесто
на које је кандидат конкурисао од 0-5 бодова;
- за радно искуство на истим или сличним
пословима у струци од 0-2 бода;
- за општи утисак од 0-3 бода.
(2)Коначан резултат конкуренције представља
укупан збир бодова додијељених од сваког члана
Комисије.
(3)Да би кандидат био успјешан у поступку
конкуренције, треба да оствари више од 50% од
могућег броја бодова додијељених од чланова
Комисије.
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Члан 16.
секретара Скупштине Града и начелника
одјељења.
(1)Након окончаног изборног поступка Комисија
сачињава листу за избор кандидата по
(2)Градоначелник доноси рјешење о пријему у
редослиједу кандидата, а кандидати се рангирају
радни однос кандидата који је прворангиран на
почевши од најбољег резултата оствареног у
листи за избор, а за службеника на руководећем
изборном
поступку.
радном мјесту након што га скупштина именује.
(2)Комисија доставља градоначелнику рангЧлан 20.
листу за избор заједно са записницима о
предузетим радњама у току изборног поступка.
(1)Обавијест о избору кандидата доставља се
(3)У случају да два или више кандидата који су
свим кандидатима који су учествовали у
се пријавили за исто радно мјесто остваре
изборном поступку.
идентичан укупан број бодова, редослијед
кандидата на ранг-листи утврђује се према броју
(2)Кандидат из став 1. овог члана има право да у
бодова за критеријум стручности, а уколико су
року од осам дана од дана пријема обавијести
кандидати по овом критеријуму остварили једнак
изјави жалбу Одбору за жалобе ако сматра да
успјеx, у обзир ће се узети дужина радног
изабрани кандидат не испуњава услове за
искуства након стицања стручне спреме тражене
запослење на радном мјесту или да су се у
јавним конкурсом.
изборном поступку десиле такве неправилности
VII-

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
Члан 17.

(1)Комисија приликом сачињавања приједлога за
заснивање радног односа и именовање
најуспјешнијих кандидата сачињава и списак
кандидата који нису били успјешни у поступку
конкуренције по азбучном реду, односно списак
кандидата који нису остварили више од 50% од
могућег
броја
додијељених
бодова.
(2)Уколико градоначелник, односно предсједник
скупштине утврди дa Комисија није поступила у
складу са одредбама овог правилника поново ће
сазвати Комисију и затражити додатне
информације
и
отклањање
уочених
неправилности.
Члан 18.
(1)Прворангирани кандидат, по приједлогу
Комисије, дужан је да у року од седам дана од
дана пријема обавјештења Комисије достави
доказе о испуњавању општих и посебних услова
у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерену
изјаву о испуњености услова из члана 9. став 3.
тачке .1), 2), 3) и 4) овог правилника, као и
увјерење о општој здравственој способности.
(2)Ако прворангирани кандидат не достави
доказе из става 1. овог члана у прописаном року
или ако на основу достављених доказа Комисија
утврди да кандидат не испуњава опште или
посебне услове, позваће сљедећег кандидата по
броју освојених бодова са ранг-листе успјешних
кандидата да поступи у складу са ставом 1. овог
члана.
Члан 19.
(1)Одлука о избору кандидата са ранг-листе за
избор доноси градоначелник, односно, изузев за

које би могле утицати на објективност његовог
исхода.
(3)Одбор за жалбе дужан је да у року који не
може бити дужи од 15 дана одлучи по жалби
кандидата који су учествовали у изборном
поступку.
(4)Одлука Одбора за жалбе је коначна и против
ње може да се покрене спор пред надлежним
судом.
Члан 21.
(1)Сматра се да јавни конкурс није успио ако:
1)није било пријава на јавном конкурсу или
2)ни један кандидат није испунио услове јавног
конкурса, односно није доставио све потребне
доказе или су пријаве неблаговремене или
недопуштене
или
неразумљиве
или
3)комисија утврди да ни један кандидат није
учествовао
у
изборном
поступку
или
4)комисија утврди да ни један од кандидата који
су учествовали у изборном поступку није
испунио критеријуме и мјерила прописана за
избор.
(2)О неуспјелом јавном конкурсу градоначелник
доноси
закључак
који
доставља
свим
кандидатима из става 1. тачке 2) и 4) овог члана.
Члан 22.
(1)Кандидати из члана 21. став 1. тачке 2) и 4)
овог правилника имају право да у року од осам
дана од дана пријема закључка о неуспјеху
јавног конкурса изјаве жалбу Одбору за жалбе
ако сматрају да испуњавају мјерила прописана за
избор или да су се у изборном поступку десиле
такве неправилности које би могле утицати на
објективност
његовог
исхода.
(2)Одбор за жалбе је дужан да у року од 15 дана
од дана достављања жалбе одлучи о жалби.
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(3)Одлука Одбора за жалбе је коначна и против
људским ресурсима и два службеника или
ње може да се покрене спор пред надлежних
намјештеника који имају одговарајућу стручну
судом.
спрему и радно искуство.
VIII- ДРУГИ НАЧИНИ ПОПУЊАВАЊА
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЈЕСТА
Члан 23.
(1)Упражњено извршилачко радно мјесто
попуњава се трајним премјештајем у складу са
члановима 88. до 91. Закона.
IX-

НАМЈЕШТЕНИЦИ
Члан 24.

(1)Радна мјеста намјештеника утврђују се
Правилником, а попуњавање упражњеног радног
мјеста врши се у складу са планом запошљавања.
Члан 25.
(1)Упражњено радно мјесто намјештеника може
да се попуни:
1)
путем
јавног
2) трајним премјештајем

конкурса,

(1)Градоначелник, оглашава јавни конкурс за
пријем намјештеника када се упражњено радно
мјесто намјештеника попуњава путем јавног
конкурса.
(2)Јавни конкурс садржи:
1)опште и посебне услове за запошљавање,
2)списак потребних докумената, рок и мјесто
њиховог подношења и
релевантне

(1)На јавни конкурс за пријем намјештеника
примјењују се одредбе Закона и овог правилника
о јавном конкурсу, а потреба за оцјењивањем
стручне оспособљености, знања и вјештина
кандидата који учествују у изборном поступку
утврђује се за сваки поступак јавне конкуренције
посебно, зависно од знања и вјештина потребних
за
обављање
послова
радног
мјеста
нaмјештеника за које је конкурс расписан.
Члан 29.
(1)Пријава за учешће на јавном конкурсу
подноси се на прописаном обрасцу Пријава на
јавни конкурс из члана 8. став 1. овог
правилника.
Члан 30.
(1)Градоначелник
доноси
рјешење
о
распоређивању намјештеника на радно мјесто.
X-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

3)друге информације
конкурс.

Члан 28.

за

јавни

(3)Јавни конкурс објављује се у најмање једном
дневном листу доступном јавности на територији
Републике Српске са роком од 15 дана за
пријављивање
кандидата.
(4)Јавни конкурс садржи име и презиме и број
телефона запосленог у Градској управи Добој
задуженог за давање додатних обавјештења о
јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве
подносе, као и податке о доказима који се
подносе уз пријаву.
Члан 27.
(1)Јавни конкурс за пријем намјештеника
спроводи конкурсна комисија коју именује
градоначелник.
(2)Комисију из става 1. овог члана чине три
члана, и то: један службеник за управљање

Члан 31.
(1)Процедуре, услови, као и друга питања у вези
са запошљавањем службеника и намјештеника,
која нису у потпуности регулисана овим
Правилником регулисаће се примјеном одредаба
Правилника о јединственим процедурама за
попуњавање упражњених радних мјеста у
градској,
односно
општинској
управи
(„Службени гласник Републике Српске “ број
42/17).
Члан 32.
(1)Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи „Правилник о пријему у радни однос
службеника и радника у Градску управу Добој“
број 02-022-360/14 од 20.03.2014. године.
Члан 33.
(1) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2191/17
Добој: 31.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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III - ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ

Прилог
Образац број 1
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС

А)
Тачан назив завршене
основне школе:

Мјесто:

Година завршетка:

Тачан назив завршене
средње школе:

Мјесто:

Година завршетка:

Тачан назив завршене
више школе:

Мјесто:

Година завршетка:

Тачан назив завршене
високе школе –
факултета:

Мјесто:

Година завршетка:

I - ПОДАЦИ О РАДНОМ МЈЕСТУ И ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ

Назив радног мјеста:

1.
2.
3.
4.

Напомена: кандидат наводи називе свих радних мјеста на које
конкурише.
Назив ЈЛС која
расписује јавни
конкурс:

Датум
објављивања
јавног конкурса:

Начин објављивања
јавног конкурса:

II - ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Број личне карте:

Б) ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ

Презим
е:

Име:

Очево име:

Дјевојачко
презиме (за
жене):

Школска
спрема:

Датум:

Мјесто:

Број увјерења:

ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РАД У УПРАВИ
Брачни статус:

Пол:

неожењен/неудат
а

мушки
женски

Мјесто
рођењ
а:

Националнос
т:

Држављанств
о:

Школска
спрема:

Датум:

Мјесто:

Број увјерења:

ожењен/удата
разведен/разведе
на
удовац/удовица

Адреса:

Број телефона:

e-mail:

ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДНИ ИСПИТ
Датум:

Мјесто:

Број увјерења:
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МАГИСТЕРИЈ
Тема:

Датум:

Мјесто:

Број увјерења:

Назив послодавца:

Адреса послодавца:

В

До (мјесец,
година):

ДОКТОРАТ
Тема:

Датум:

Мјесто:

В) Други облици стручног оспособљавања/усавршавања у
професији

Назив,
сједишт
еи
држава

Похађао/л
а

Од (мјесец,
година):

Број увјерења:

Врста стручног
оспособљавања/усавршава
ња

од
до

Стечена
диплома
или
потвра о
завршетк
у

Тачан назив
радног мјеста:

Назив послодавца:

Адреса послодавца:

Г

До (мјесец,
година):

Од (мјесец,
година):

Тачан назив
радног мјеста:

Назив послодавца:

Адреса послодавца:

Д

До (мјесец,
година):

Од (мјесец,
година):

Назив послодавца:

Тачан назив
радног мјеста:

Адреса послодавца:

V - ДОДАТНЕ СПОСОБНОСТИ
Знање страних језика (појашњење симбола за познавање
језика А, Б, Ц, Д, Е)
А – одлично познавање,
ЈЕЗИК
А
Б
Ц
Д
Е
подједнако као и матерњи
језик;
1.

IV - РАДНО ИСКУСТВО
Почевши од садашњег или последњег радног мјеста, наведите
радна мјеста на којима сте радили/били професионално
ангажовани. За свако од њих користите засебну рубрику. Уколико
немате више мјеста, користите додатни лист папира.

А

Од (мјесец,
година):

Назив послодавца:

Б

Од (мјесец,
година):

До (мјесец,
година):

Тачан назив
радног мјеста:

Адреса послодавца:
До (мјесец,
година):

Тачан назив
радног мјеста:

Б – врло добро познавање:
течност у разговору и
исправност у писању. Од
запосленог се очекује да се у
извршавању радних задатака
служи страним језиком и
припрема различите
материјале у писаној форми
који се односе на посао;
Ц – добро познавање;
познавање језика гдје се од
запосленог очекује да
учествује у разговорима или
састанцима; читање и
разумјевање текстова који су
у вези са послом, те писање
једноставних текстова;
Д – минимално познавање;
довољно или минимално
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служење језиком. Од
У складу са чланом 54. Закона о локалној
запосленог се тражи да
самоуправи („Службени гласник Републике
разумије једоставне
Српске“ број: 97/16), члана 60 Статута Града
разговоре, обраћање на
страном језику или читање
Добој („Службени Гласник Града Добој“ број:
једноставних текстова;
1/17), члана 26.Закона о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору
Е – не познаје страни језик
Републике
Српске
(„Службени
гласник
2. 1Служење рачунаром
Републике
Српске“
број
91/16)
и
тачком
1.
Молимо да наведете којим се рачунарским програмима служите:
подтачка 2. Оквирне повеље интерне ревизије
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
24/17), у оквирима Међународних стандарда за
професионалну праксу интерне ревизије, издатих
од стране Института интерних ревизора (IIA),
уважавајући Мишљење Централне јединице за
ПОСЕБНЕ ИЗЈАВЕ
хармонизацију финансијског управљања и
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем:
контроле и интерне ревизије број: 06.13/063-551/17 Градоначелник Града Добој доноси:
1. да нисам под оптужницом Међународног суда за ратне

2.

3.

4.

5.
Датум:

злочине почињене на подручју бивше Југаславије у Хагу
и да нисам одбио наредбу да се повинујем пред
Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
да нисам осуђен за кривично дјело на безусловну казну
затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело
које ме чини неподобним за обављање послова у
градској, односно општинској управи и да се против
мене не води кривични поступак пред домаћим или
страним судом,
да нисам отпуштен из органа управе као резултат
дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни
и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,
да се на мене не односе одредбе Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе које регулишу неспојивост и сукоб интереса
и
да испуњавам и друге услуве утврђене јавним конкурсом,
односно интерним огласом.
Потпис:

НАПОМЕНА: уз пријаву сте дужни приложити фото – копије доказа
о испуњавању општих и посебних услова у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима локалне самоуправе,
и то:

- увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и
Херцеговине,
- дипломе о завршеној стручној спреми,
- увјерења о положеном стручном испиту или овјерене изјаве којом
се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити
стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању
од обавезе полагања стручног испита за рад у управи, ако је стучни
испит прописан као посебан услов за пријем у радни однос и
- увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену
образовања.

Повељу
интерне ревизије Града
Добој
1. Опште одредбе
1) Овом Повељом интерне ревизије (у даљем
тексту Повеља, у одговарајућем падежном
облику), уређује се сврха интерне ревизије,
овлашћења и одговорност за провођење
активности интерне ревизије, као и природа и
облици успостављања сарадње и пружања
савјетодавних и њима сродних услуга интерне
ревизије у Граду Добој.
2) Активности интерне ревизије пружа
организационо и функционално независна
јединица за интерну ревизију Града Добој под
називом Јединица за интерну ревизију (у даљем
тексту Јединица), основана и организована
Одлуком о оснивању Градске управе Града Добој
и Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Градске управе
Града Добој
и одговорна директно
градоначелнику Града Добој (у даљем тексту
Градоначелник, у одговарајућем падежном
облику).
3) Под активностима интерне ревизије
подразумијевају се активности идентификације и
процјене природе и нивоа ризика у сврху
планирања
послова
ревизије,
стратешко,
годишње и појединачно планирање ревизије,
процјене адекватности и ефикасности система
финансијског
управљања
и
контроле,
провођење(обављање)
поступка
интерне
ревизије,
извјештавање
руководства
и
ревидираних субјеката/организационих јединица
о резултатима проведене интерне ревизије –
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утврђивање налаза, закључака и давање
стручност
приликом
обављања
сваког
препорука, праћење препорука, периодично и
ревизорског ангажмана. Обавезе руководиоца
годишње извјештавање, пружање савјетодавних
интерне ревизије и интерног ревизора уређене су
и сродних услуга, као и остале активности у
Законом.
складу са Законом о систему интерних
3) Руководилац Јединице одговоран је за
финансијских контрола у јавном сектору
ефективно управљање активношћу интерне
Републике Српске (у даљем тексту Закон, у
ревизије у складу са Законом, Стандардима и
одговарајућем падежном облику), Кодексом
овом Повељом.
професионалне етике за интерне ревизоре у
јавном
сектору
Републике
Српске,
5. Услуге савјетовања
Међународним стандардима за професионалну
праксу интерне ревизије (у даљем тексту
1) Услуге савјетовања подразумијевају услуге
Стандарди, у одговарајућем падежном облику) и
консалтинга, односно, савјетодавне и њима
осталим подзаконским актима из области
сродне услуге из дјелокруга интерне ревизије,
интерне ревизије, а из надлежности и дјелокруга
предузете у сврху додавања вриједности,
рада Јединице.
унапређења система управљања Градом, свим
2. Сврха

процесима који се у истом одвијају и унапређења
управљања ризиком.

Сврха интерне ревизије у Граду Добој је да се
путем независног и објективног давања
мишљења, пружања услуга увјеравања и
савјетодавних активности, унаприједи рад Града
Добој, као и рад буџетских корисника чији се
финансијски
извјештаји
консолидују
у
финансијске извјештаје Града Добој, односно да
се истим обезбиједи помоћ у остварењу
постављених циљева, путем давања стручних
мишљења и савјета о адекватности система
финансијског управљања и контрола.

2) Савјетодавне услуге подразумијевају посебну
врсту ангажмана и обављају се по посебном
захтјеву клијента ангажмана. Интерни ревизори
морају да сачине споразум с клијентима
консалтинг ангажмана о циљевима, обухвату,
одговорностима
и
осталим
очекивањима
клијента. За значајне ангажмане тај споразум
мора да буде документован. Циљеви консалтинг
ангажмана морају бити у складу са циљевима
Града.

3. Овлашћења и дјелокруг рада
1) Запослени у Јединици са својством интерних
ревизора имају овлашћења за приступање
цјелокупним
записима
и
документацији,
информацијама, особљу и средствима од значаја
за извршење ревизија из обухвата Јединице,
захтијевање фото-копија, извода или потврда,
стављање на увид и остала овлашћења у
границама Закона.
2) Дјелокруг рада Јединице и облик њеног
организовања уређен је Одлуком о унутрашњој
организацији Градске управе Града Добој, а
надлежности запослених у Јединици
и
унутрашња организација Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Градској управи Града Добој, у
оквирима Закона.
4. Одговорност
1) Градоначелник је одговоран за успостављање
Јединице и пружање подршке у раду,
обезбјеђење
развоја
и
професионалног
усавршавања исте.
2) Запослени у Јединици одговарају за законито
провођење активности интерне ревизије, односно
за примјену принципа етике, као и за
објективност, дужну професионалну пажњу и

3) Запослени у Јединици приликом пружања
услуга
савјетовања
требају
сачувати
објективност и не преузимати на себе
одговорност клијента ангажмана.
4) Руководилац Јединице неће прихватити
консалтинг ангажман уколико интерни ревизори
немају знање, вјештине или друге способности
потребне за обављање цјелокупног ангажмана
или његовог дијела.
6. Сарадња
1) Град Добој, путем Јединице остварује сарадњу
са Централном јединицом за хармонизацију
финансијског управљања и контроле и интерне
ревизије (у даљем дијелу Централна јединица у
одговарајућем падежном облику) у границама
Закона и Оквирне повеље интерне ревизије,
уважавајући одредбе посебних закона и
подзаконских аката из области локалне
самоуправе.
2) Град Добој, путем Јединице остварује сарадњу
са Главном службом за ревизију јавног сектора
Републике Српске, у циљу унапређења рада и
провођења активности утврђених Законом,
Оквирном повељом интерне ревизије и
припадајућим стандардима.
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7. Завршне одредбе
приспјеле понуде направи ранг листу и достави
приједлог градоначелнику.
1) За све што није уређено овом Повељом,
примјењиваће се одредбе Оквирне повеље
III
интерне ревизије, Закон и Стандарди.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
2) Руководилац Јединице дужан је извршити
објавиће се у Службеном гласнику града Добоја.
анализу примјене ове Повеље на годишњем
РЕПУБЛИКА СРПСКА
нивоу.
ГРАД ДОБОЈ
3) Ова Повеља ступа на снагу даном доношења, а
ГРАДОНАЧЕЛНИК
биће објављена у „Службеном гласнику Града
Број: 02-022-1914/17
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој“ и достављена Централној јединици ради
Добој:
08.09.2017.године
Обрен Петровић,с.р
провођења Законом прописаних активности.
4) Ступањем на снагу ове Повеље, престаје да
важи Повеља интерне ревизије број: 02-022533/17 од 24.03.2017., објављена у „Службеном
гласнику Града Добој“ број 3/17.
Руководилац Јединице за интерну ревизију
Дејана Млинаревић,ср
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-1-1773/17
Добој: 24.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 82 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16) и члана 77. Статута града
Добоја („Службени гласник града Добоја“ број
1/17) Градоначеник града Добоја доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење
поступка лицитације
пољопривредног земљишта у
својини града Добоја
I
Именује се Комисија за провођење поступка
лицитације пољопривредног земљишта у својини
града Добоја у слиједећем саставу:
1.Мирослав Кршић – предсједник,
2.Драган Савић - члан,
3.Михајло Марковић – члан,
II
Задатак Комисије из члана I овог рјешења је да
покрене поступак, прикупи понуде и проведе
поступак лицитације, те на основу увида у

_____________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16) и члана 60. У вези са
чланом 77. Статута града Добој („Службени
гласник града Добој“ број 1/17), градоначелник
Добоја доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању координатора
пројектних активности у пројекту
Трајно стамбено збрињавање и
економско оснаживање жртава
поплава и клизишта у БиХ
1.За координатора пројектних активности у
пројекту Трајно стамбено збрињавање и
економско оснаживање жртава поплава и
клизишта у БиХ (Пројекат), које у оквиру ЕУ
Програма за опоравак од поплава спроводи
УНДП у партнерству са Међународном
организацијом за миграције (ИОМ), испред града
Добој именује се:
Драган Павлић, дипл. инж. грађевинарства
2.Задатак координатора је да у име Града Добој,
као партнера у Пројекту, обавЉа координацију
свих
фаза
пројектних
активности
са
имплементатором пројекта и да брине о
благовременом испуњавању обавеза Града Добој
у складу са Изјавом о интересу за учешће у
пројекту број 02-022-1-1633/17 од 18.09.2017.
године.
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: 02-022-1925/17
Добој: 18.09.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 59. Закона о локалној
I
самоуправи ( „Службени гласник РС“ број: 97/16
Именује се Комисија за за реализацију пројекта
), члана 60 и 77
Статута Града Добој (
„Зимска производња поврћа на подручју града
„Службени гласник Града Добој“ број 1/17),
Добој“ у слиједећем саставу:
Градоначелник Града Добој доноси :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за
избор корисника у Пројекту
опоравка од поплава

1.Драган Савић – предсједник,
2.Слађана Малиновић - члан,
3.Габријела Петковић – члан,
II

I
У Комисију за избор корисника Пројекта
опоравка од поплава испред Града Добоја ,
именују се :
1.)Павлић Драган, Градска управа Добој,
2.)Марић Мирослав, Центар за социјални рад
Добој,
3.)Изет Хаџикадунић , представник мјесних
заједница и НВО
II
Именовани чланови Комисије ће заједно са
представницама које ће именовати УНДП и
ИОМ извршити све потребне активности на
избору корисника Пројекта опоравка од поплава.

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику града Добоја.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2047/17
Добој: 09.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
бити ће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2104/17
Добој: 18.10.2017.године

Задатак Комисије из члана I овог рјешења је да
покрене поступак, прикупи понуде и проведе
поступак одабира корисника за реализацију
пројекта „Зимска производња поврћа на подручју
града Добој“, те на основу увида у приспјеле
понуде направи ранг листу и достави приједлог
градоначелнику.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 82 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16) и члана 77. Статута града
Добоја („Службени гласник града Добоја“ број
1/17) Градоначеник града Добоја доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
реализацију пројекта „Зимска
производња поврћа на подручју
града Добој“

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Обавјештавамо подносиоце пријава на Јавни
позив за изградњу стамбених објеката
повратника хрватске националности на подручју
Града Добој, да су утврдјене Ранг листе
потенцијалних корисника, а коју је утврдила
Комисија формирана у ту сврху, те да ће бити
објављене на страници Града Добој и огласној
табли у згради Управе Града Добој, дан након
објаве овог огласа, са поуком на право
приговора.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-1-1786/17
Добој: 01.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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ОГЛАС
III ОГЛАСИ
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-19/17 од
01.08.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском
листу
број:
535/6
упис
оснивања издвајања Заједница етажних власника
зграде у улици Милоша Обилића 1-А и Браће
Југовића 16 А, Добоју са сљедећим подацима :
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде у улици Милоша Обилића 1-А и Браће
Југовића 16 А, Добој.Оснивачи: пет етажних
власника.Дјелатност: управљање зградом за
рачун етажних власника, иступа у правном
промету самосталмо у оквиру дјелатности, за
обавезе одговара цјелокупном имовином,
чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заједницу заступа самостално и без ограничења:
Перић Каролина.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-19/17
Начелник одјељења
Добој, 01.08.2017.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-21/17 од
14.08.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском
листу
број:
538/6
упис
оснивања издвајања Заједница етажних власника
зграде у улици Светог Саве број: 93 Добој са
сљедећим подацима :
Врши се издвајање ЗЕВ-а Светог Саве бр.93 из
ЗЕВ-а Светог Саве број 93-95, као лице
овлаштено за заступање Заједнице уписује се:
Вуковић Зоран предсједник ЗЕВ-а , заступа
заједницу самостално и без ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-21/17
Начелник одјељења
Добој, 14.08.2017.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-22/17 од
14.08.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском
листу
број:
539/6
упис
оснивања издвајања Заједница етажних власника
зграде у улици Светог Саве број: 95 Добој са
сљедећим подацима :
Врши се издвајање ЗЕВ-а Светог Саве бр.95 из
ЗЕВ-а Светог Саве број 93-95, као лице
овлаштено за заступање Заједнице уписује се:
Цвијановић Бранка предсједник ЗЕВ-а, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-22/17
Начелник одјељења
Добој, 14.08.2017.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-23/17 од
09.08.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском
листу
број:
536/6
упис
оснивања
промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Немањина број: 52, Добој са сљедећим
подацима :
Врши се промјена лица овлашћеног за заступање
ЗЕВ-а зграде у улици Немањина број 52 у
Добоју. Из регистра се бришу ранији заступници:
Божић Вељко и Клопић Саша, а у регистар се
уписује лице овлашћено за заступање:
Миљановић Дејан – заступа заједницу
самостално и без ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-23/17
Начелник одјељења
Добој, 09.08.2017.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-24/17 од
14.08.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском
листу
број:
436/5
упис
оснивања
престанак Заједнице етажних
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власника стамбене зграде у улици Светог Саве
једанаест етажних власника зграде. Дјелатност:
број: 93 – 95 у Добоју са сљедећим подацима :
управљање зградом за рачун етажних власника,
По издвајању Заједнице етажних власника
иступа у правном промету самосталмо у оквиру
стамбене зграде у улици Светог Саве број: 93 у
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
Добоју и Заједнице етажних власника стамбене
имовином, чланови одговарају супсидијарно до
зграде у улици Светог Саве број : 95 у Добоју
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
престаје Заједница етажних власника стамбене
зграде. Заједницу заступа самостално и без
зграде у улици Светог Саве број : 93 – 95 у
ограничења: Стојановић Милојко.
Добоју.
ГРАД ДОБОЈ
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-25/17
Начелник одјељења
Број:07-372-1-24/17
Начелник одјељења
Добој, 17.08.2017.
Славко Ковачевић, с.р
Добој, 14.08.2017.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
__________________________________________
ОГЛАС
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-27/17 од
на основу рјешења број 07-372-1-26/17 од
21.08.2017 године, извршио је у регистру
09.08.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском
листу
број:
541/6
упис
регистарском
листу
број:
537/6
упис
оснивања
промјене лица овлашћених за
оснивања Заједнице етажних власника зграде у
заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Југ Богдана бб „Аутокомерц“ у Добоју са
улици Југ Богдана број: 71 у Добоју са сљедећим
сљедећим подацима :
подацима :
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
зграде у улици Југ Богдана бб „Аутокомерц“ у
Заједнице етажних власника зграде у улици Југ
Добоју .Оснивачи: двадесеттри етажна власника
Богдана број 71 из Регистра се брише Стокић
зграде, дјелатност управљање зградом за рачун
Предраг а као ново лице овлаштено за заступање
етажних власника, иступа у правном промету
Заједнице уписује се Крушкић Суад, заступа
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе
Заједницу самостално и без ограничења.
одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у
ГРАД ДОБОЈ
плаћању трошкова одржавања зграде, заједницу
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
заступа Нарић Милорад предсједник Управног
ПОСЛОВЕ
одбора ЗЕВ-а самостално и без ограничења.
Број:07-372-1-27/17
Начелник одјељења
ГРАД ДОБОЈ
Добој, 21.08.2017.
Славко Ковачевић, с.р
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
__________________________________________
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-26/17
Начелник одјељења
Добој, 09.08.2017.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-25/17 од
17.08.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском
листу
број:
540/6
упис
оснивања Заједнице етажних власника зграде у
улици Немањина број: 56 Б у
Добоју са
сљедећим подацима :
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде Добој, улица Немањина 56 Б.Оснивачи:

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-28/17 од
27.09.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском
листу
број:
542/6
упис
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици Цара
Душана бб „Дијаманти“ Д-5 у Добоју са
сљедећим подацима :
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици Цара
Душана „Дијамант“ Д-5, из Регистра се бришу
Савић Дарко и Ђекић Дијана а као нова лица
овлаштена за заступање Заједнице уписују се
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Синановић Ферид, заступа Заједницу самостално
и без ограничења и Јеринић Велибор, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-28/17
Начелник одјељења
Добој, 27.09.2017.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-28/17 од
27.09.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском
листу
број:
543/6
упис
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Светог Саве број : 59 А1 и А2 у Добоју са
сљедећим подацима :
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Светог Саве број: 59 А1 и А2, из Регистра се
бришу Гаврић Милан и Илић Мирјана а као нова
лица овлаштена за заступање Заједнице уписују
се Миљановић Љиљана, заступа Заједницу
самостално и без ограничења и Кршић Зоран,
заступа заједницу самостално и без ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-29/17
Начелник одјељења
Добој, 03.10.2017.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
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проширење организованог прикупљања отпада
I АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
на локацијама 6 мјесних заједница на територији
Града Добој“…………….....................….............16
Одлика о ангажовању новчаних средстава..........1
Одлука о ангажовању новчаних средстава ........1
Одлука о ангажовању новчаних средстава..........2
Одлука о стављању ван снаге одлуке...................2
Одлука о ангажовању новчаних средстава..........3
Одлука о усвајању измјене дијела регулационог
плана„Центар“
Добој – ревизија,
блок
8.................................................................................3
Одлука
о
усвајању
регулационог
плана„Преслица“ Добој.........................................4
Одлука о измјени и допуни Програма мјера и
активности за утврђивање стања и уређења
простора...........................................................…....4
Одлука
о приступању измјени дијела
регулационог
плана„Центар“
Добој
–
ревизија,блок 10......................................................5
Одлука о именовању Савјета за праћење израде
измјене дијела регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија, блок 10.......................................6
Одлука
o измјени и допуни Одлуке
о
приступању измјени дијела регулационог плана
„Средњошколски центар - Усора“ Добој..............6
Одлука
o измјени и допуни Одлуке
о
утврђивању нацрта измјене дијела регулационог
плана „Средњошколски центар - Усора“
Добој.........................................................................7
Одлука
o измјени и допуни Одлуке
о
приступању измјени дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 2........................7
Одлука о утврђивању нацрта
регулационог
плана „Стари мост“ Добој......................................8
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
образовању мјесних заједница на подручју Града
Добој.........................................................................8
Одлука о расписивању избора за чланове савјета
мјесних заједница....................................................9
Одлука
о непосредном учешћу грађана у
локалној самоуправи.............................................11
Одлука
о начину и условима одржавања
локалних и некатегорисаних путева у зимском
периоду 2017/18....................................................15

Одлука
о начину и условима продаје
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
државној својини у КО Добој..............................16
Одлука
О ПРИВАТИЗАЦИЈИ СТАМБЕНЕ
ЈЕДИНИЦЕ………………....................................17
Одлука о одборничкој легитимацији.................18
Одлука
о објављивању Јавног огласа за
именовање члана Градске изборне комисије
Добој …….......…...................................................18
Рјешење
о разрјешењу вршиоца дужности
начелника Одјељења за стратешко планирање,
европске интеграције и локални економски
развој......................................................................20
Рјешење
о разрјешењу вршиоца дужности
директорa Јавне предшколске установе „Мајке
Југовић“ Добој.......................................................21
Рјешење
о разрјешењу вршиоца дужности
директора Јавне установе „Спортско –
рекреациони центар Преслица“ Добој................21
Рјешење о разрјешењу дужности предсједника
скупштине Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и развој Града Добој“ д.о.о.................22
Рјешење
о разрјешењу дужности члана
скупштине Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и развој Града Добој“ д.о.о.................22
Рјешење
о разрјешењу дужности члана
привременог Управног одбора Јавне здравствене
установе апотека “Јован Јовановић Змај“
Добој.......................................................................22
Рјешење о разрјешењу замјеника предсједника
Комисије за избор и именовања..........................23
Рјешење о разрјешењу предсједника Комисије за
равноправност
полова...................................................23
Рјешење о именовању начелника Одјељења за
стратешко планирање, европске интеграције и
локални економски развој....................................23
Рјешење
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне предшколске установе „Мајке
Југовић“ Добој.......................................................24
Рјешење
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе „Спортско –
рекреациони центар Преслица“ Добој................24

Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 53
__________________________________________________________________________________________
Рјешење о именовању дужности предсједника
Одлука о покретању поступка јавне набавке скупштине Јавног предузећа „Дирекција за
Реконструкција
локалног
пута
у
МЗ
изградњу и развој Града Добој“ д.о.о.................25
Липац,засеок Јовак путем отвореног поступка
набавкe ..................................................................33
Рјешење
о именовању дужности члана
скупштине Јавног предузећа „Дирекција за
Одлука о покретању поступка јавне набавке
изградњу и развој Града Добој“ д.о.о.................25
услуга – „израда измјене дијела Регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 9 путем
Рјешење
о именовању члана привременог
поступка директног споразума јавне набавке
Управног одбора Јавне здравствене установе
.................................................................................33
апотека “Јован Јовановић Змај“ Добој................26
Одлука о покретању поступка јавне набавке Рјешење о именовању замјеника предсједника
„Услуге колективног осигурања запослених
Комисије за избор и именовања ……….............26
Градске управе Добој у 2018.“путем отвореног
поступка набавке...................................................34
Рјешење о именовању предсједника Комисије за
равноправност полова ……….............................26
Одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка новог навалног ватрогасног возила за
Закључак Број: 01-013-403/17.. ..........................27
допрему воде и гашење пожара са надоградњом
за потребе ТВЈ Добој“ путем отвореног поступка
Закључак Број: 01-013-404/17.............................27
набавке...................................................................35
Закључак Број: 01-013-405/17.............................27
Одлука о покретању поступка јавне набавке „израда, монтажа и постављање парковских
Закључак Број: 01-013-406/17.............................27
клупа у граду Добоју у 2017.“ путем отвореног
Закључак Број: 01-013-407/17.............................28
поступка.................................................................35
Закључак Број: 01-013-408/17.............................28
Закључак Број: 01-013-409/17.............................28
Закључак Број: 01-013-412/17.............................29
Закључак Број: 01-013-410/17.............................29
Закључак Број: 01-013-413/17.............................30
Закључак Број: 01-013-411/17.............................30
II АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
ПРОДАЈЕ ВОЗИЛА И ОСТАЛЕ ПОКРЕТНЕ
ИМОВИНЕ ГРАДА ДОБОЈ.................................30
А Н Е К С Појединачног колективног уговора за
запослене у Градској управи Града Добој..........31
Одлука
о давању сагласности на измјене
Појединачног колективног уговора за запослене
у Центру за социјални рад Добој.........................31
Одлука о давању сагласности на измјене и
допуне Појединачног колективног уговора за
запослене у Јавној предшколској установи
„Мајке Југовић“ Добој..........................................32
Одлука 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...................................................................32

Одлука о покретању поступка јавне набавке „радови на регулацији водотокова и санацији
клизишта“путем отвореног поступка набавке...36
Одлука
о покретању поступка набавке –
„Израда, утовар, транспорт и уградња армирано
– бетонских тротоарских плоча на мосту на
ријеци Босни према Жељезничкој станици у
Добоју“ путем директног споразума...................37
ПРАВИЛНИК О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС
СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА У
ГРАДСКУ УПРАВУ ДОБОЈ................................37
Повељa интерне ревизије Града Добој...............45
Рјешење о именовању Комисије за провођење
поступка лицитације пољопривредног земљишта
у својини града Добоја.........................................47
Рјешење о именовању координатора пројектних
активности у пројекту Трајно стамбено
збрињавање и економско оснаживање жртава
поплава и клизишта у БиХ..................................47
Рјешење о именовању чланова Комисије за
избор корисника у Пројекту опоравка од
поплава...................................................................48
Рјешење о именовању Комисије за реализацију
пројекта „Зимска производња поврћа на подручју
града Добој“...........................................................48
Обавјештење..........................................................48

Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 54
__________________________________________________________________________________________
IV ОГЛАСИ
Оглас .....................................................................49
Оглас .....................................................................49
Оглас .....................................................................49
Оглас .....................................................................49
Оглас .....................................................................49
Оглас .....................................................................50
Оглас .....................................................................50
Оглас .....................................................................50
Оглас .....................................................................50
Оглас .....................................................................51

Оснивач и издавач листа „Службени гласник Града Добој” је Град Добој, тел. (053) 242-153,
факс (053) 242-258.
„Службени гласник Града Добој” излази по потреби. Штампа се на српском језику,
ијекавског изговора у тиражу од 100 примјерака. Главни и одговорни уредник: Славица
Живковић. Редакцијски одбор: Бојана Кршић. Рјешењем Министарства информисања
Републике Српске, број 01-213/96. од 07. 06. 1996. године Јавно гласило „Службени гласник
општине Добој” је уписан у Регистар јавних гласила под редним бројем 143.
Штампа: “ДАНИЈЕЛА” У.Д. Добој. За штампарију: Адријана Радовановић

