18. ДЕЦЕМБАР 2017.
ГОДИНЕ

БРОЈ 9

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 14. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15),
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
дана 14. децембра 2017. године, донијела је:

•Смањењем текуће буџетске потрошње и
смањењем издатака за нефинансијску имовину у
износу од 100.000,00 КМ у 2017. години,
•Смањењем текуће буџетске потрошње и
смањењем издатака за нефинансијску имовину у
износу од 200.000,00 КМ у 2019. години,
•Смањењем текуће буџетске потрошње и
смањењем издатака за нефинансијску имовину у
износу од 659.855 КМ у 2020. години

ОДЛУКУ
о покрићу преосталог кумулативног
буџетског дефицита

Члан 3.

Члан 1.
Одобрава се покриће преосталог кумулативног
буџетског дефицита у износу од 959.855 КМ.
Члан 2.
Покриће исказаног буџетског дефицита у износу
од 959.855 КМ ће бити извршено на сљедећи
начин:

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеног гласнику Града
Добој“.Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука број: 01-013-328/17 од
07.09.2017. године.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-502/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
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На основу члана 33. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14,103/15 и
15/16), члана 39. став 2 тачка 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2
тачка 2. Статута Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број: 1/17) и члана 128.
Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), на
сједници одржаној дана
14. децембра 2017.
године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о усвајању буџета Града Добојза
2018. годину
Члан 1.
Скупштина Града Добој усваја Одлуку о буџету
Града Добој у износу од 37.700.000,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Биланс буџета града
Добој за 2018. годину по врстама прихода и
распоред прихода по економској функционалној
и организационој класификацији.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“, а примјењиваће ће се од 1.јануара
2018.године.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-505/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

Број 9
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 3
__________________________________________________________________________________________

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2018.ГОДИНУ ОПШТИ ДИО
Економски код
1

ОПИС
2

710 000
711 000
711 113
713 000
713 111
713 113
714 000
714 112
714 211
714 311
715 000
715 110
715 210
717 000
717 111
719 000
719 113
719 119
720 000
721 000
721 222
721 223
721 311
722 000
722 121
722 312
722 315
722 317
722 318
722 319
722 396
722 411
722 421
722 424
722 425
722 435
722 437
722 441
722 461
722 463
722 467
722 521
722 591
723 000
723 121
729 000
729 124
730 000
730 000
731 129
780 000
787 000
787 211
787 311

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
Порески приходи
Приходи од пореза на доходак и добит
Порез на приходе од пољопивреде и шумарства
Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности
Порез на приходе самосталних дјелатности
Порез на лична примања
Порези на имовину
Порез на непокретности
Порез на наслеђе и поклоне
Порез на пренос непокретности и права
Порези на промет производа и услуга
Порез на промет производа
Порез на промет услуга
Индиректни порези дозначени од УИО
Индиректни порези дозначени од УИО
Остали порески приходи
Порез на добитеке од игара на срећу
Остали порески приходи
Непорески приходи
Приходи од финансијеске и нефинансијске имовине
Приходи од давања у закуп објеката града
Приходи од земљишне ренте
Приходи од камата на новчана средства на трезорским рачунима
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
Градске административне таксе
Комуналне таксе на фирму
Комуналне таксе за држање средстава за игру
Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословних просторија
Комуналне таксе за кориштење рекламног паноа
Комуналне таксе за кориштење простора за паркирање
Комуналне таксе на остале предмете таксирања
Накнаде за уређење грађевинског земљишта
Накнаде за коришћење путева
Накнаде за кориштење минералних сировина
Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта
Накнаде за кориштење шума и шумских земљишта
Накнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини
Општа водопривредна накнада
Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса
Накнаде за извађени материјал из водотока
Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара
Приходи општинских органа управе
Властити приходи буџетских корисника општине
Новчане казне
Новчане казне- за прекршаје прописане актом СГ
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Грантови
Грантови
Остали капитални грантови
Трансфери између различитих јединица власти
Трансфери између различитих јединица власти
Трансфери од ентитету
Трансфери од јединица локалне самоуправе

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3
31.745.000
21.774.000
4.000
4.000
5.500.000
600.000
4.900.000
1.431.000
1.400.000
3.000
28.000
32.000
30.000
2.000
14.800.000
14.800.000
7.000
2.000
5.000
8.958.000
2.851.000
1.650.000
1.200.000
1.000
5.897.000
250.000
650.000
1.000
5.000
1.000
300.000
50.000
1.830.000
100.000
150.000
80.000
200.000
30.000
200.000
800.000
50.000
200.000
200.000
800.000
10.000
10.000
200.000
200.000
35.000
35.000
35.000
978.000
978.000
950.000
28.000

Број 9
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 4
__________________________________________________________________________________________

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
Текући расходи

410 000
411 000
411 100
411 200
411 300
411 400
412 000
412 100
412 200
412 300
412 400
412 500
412 600
412 700
412 800
412 900
413 000
413 300
413 900
414 000
414 100
415 000
415 200
416 000
416 100
416 300
418 000
418 100
419 100
419 100
480 000
487 000
487 200
487 200
487 300
487 400
487 900
****
****

Расходи за лична примања запослених
Расходи за бруто плате запослених
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу
рада
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије,комуналних,ком. и ост.
Расходи за режијски материјал
Расходи за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
Остали некласификовани расходи
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
Расходи по основу затезних камата
Субвенције
Субвенције јавним предузећима
Грантови
Грантови у земљи
Дознаке на име социјалне заштите из буџета града
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града
Дознаке пружаоцима услуге социјалне заштите из буџета града
Расаходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти
Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета
Расходи по судским рјешењима
Расходи по судским рјешењима
Трансфери између и унутар јединица власти
Трансфери између различитих јединица власти
Tрансфери ентитету
Трансфери по основу Закона о фонду солидарности за дијагностику и лијечење
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству
Трансфери јединицама локалне самоуправе
Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
Трансфери осталим јединицама власти
Буџетска резерва
Буџетска резерва

27.259.300
27.059.300
8.836.900
7.207.800
1.569.100
30.000
30.000
6.370.400
23.500
1.097.600
405.150
10.300
1.467.400
140.800
602.150
785.000
1.838.500
1.116.000
1.100.000
16.000
650.000
650.000
6.979.000
6.979.000
2.904.000
2.240.000
664.000
10.000
10.000
150.000
150.000
43.000
43.000
12.000
8.000
20.000
2.000
1.000
200.000
200.000

Број 9
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 5
__________________________________________________________________________________________

810 000
811 000
811 211

0490

813 112

0490

814 111

0490

813 000
814 000
510 000
511 000
511 100
511 200
511 300
511 400
511 700
513 000
513 100
513 700
516 000
516 100

911 000
911 000
610 000
611 000
611 200
920 000
921 000
921 200
620 000
621 000
621 300
930 000
931 000
931 100
931 200
938 000
938 100
630 000
631 000
631 100
631 200
631 900
638 000
638 100
****

В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ( А-Б)
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)
I Примици за нефинансијску имовину
Примици за произведену сталну имовину
Примици за моторна возила
Примици за непроизведену сталну имовину
Примици за градско грађевинско земљиште
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји
III Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за изградњу и прибаљање зграда и објеката
Издаци за инвест. одржавање, реконст. и адап. зграда и објеката
Издаци за набавку постројења и опреме
Издаци за инвестиционо одржавање опреме
Издаци за нематеријалну произведену имовину
Издаци за непроизведену сталну имовину
Издаци за прибављање земљишта
Издаци за нематеријалну непроизведену имовину
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( В+Г)
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( I-II)
I Примици од финансијске имовине
Примици од финансијске имовине
II Издаци за финансијску имовину
Издаци за финансијску имовину
Издаци за акције и учешће у капиталу
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II)
I Примици од задуживања
Примици од узетих зајмова
Примици од узетих зајмова
II Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)
I Остали примици
Остали примици
Примици на основу пореза на додату вриједност
Примици по основу депозита и кауција
Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти
Примици за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осгурања
II Остали издаци
Остали издаци
Издаци по основу пореза на додату вриједност
Издаци по основу депозита и кауција
Издаци по основу поврата и прокњиж.више или погрешно уплаћених ј,прихода
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осгурања
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАСИРАЊУ (Д+Ђ)

4.485.700
-3.113.700
3.380.000
80.000
80.000
1.500.000
1.500.000
1.800.000
1.800.000
6.493.700
6.279.350
3.570.000
1.660.250
633.600
5.500
410.000
175.000
170.000
5.000
39.350
39.350
1.372.000
-1.372.000
-2.000
0
0
2.000
2.000
2.000
-1.400.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
3.400.000
3.400.000
3.400.000
30.000
575.000
555.000
355.000
200.000
20.000
20.000
545.000
465.000
355.000
100.000
10.000
80.000
80.000
0

Број 9
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 6
__________________________________________________________________________________________

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2018.ГОДИНУ -БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски код

ОПИС

1
710 000
711 000
711 113
713 000
713 111
713 113
714 000
714 112
714 211
714 311
715 000
715 110
715 210
717 000
717 111
719 000
719 113
719 119
720 000
721 000
721 200
721 222
721 223
721 300
721 311
722 000
722 100
722 121
722 300
722 312
722 315
722 317
722 318
722 319
722 396
722 400
722 411
722 421
722 424
722 425
722 435
722 437
722 441
722 461
722 463
722 467
722 500
722 521
722 591
723 000
723 121
729 000
729 124
730 000
731 000
731 129
780 000
787 000
787 200
787 211
787 311
810 000
811 000
811 200
811 211

0490

813 112

0490

814 111

0490

813 000
814 000

2
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
Порески приходи
Приходи од пореза на доходак и добит
Порез на приходе од пољопивреде и шумарства
Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности
Порез на приходе самосталних дјелатности
Порез на лична примања
Порези на имовину
Порез на непокретности
Порез на наслеђе и поклоне
Порез на пренос непокретности и права
Порези на промет производа и услуга
Порез на промет производа
Порез на промет услуга
Индиректни порези дозначени од УИО
Индиректни порези дозначени од УИО
Остали порески приходи
Порез на добитеке од игара на срећу
Остали порески приходи
Непорески приходи
Приходи од финансијеске и нефинансијске имовине
Приходи од закупа и ренте
Приходи од давања у закуп објеката града
Приходи од земљишне ренте
Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима
Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима
Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга
Административне накнаде и таксе
Градске административне таксе
Комуналне накнаде и таксе
Комуналне таксе на фирму
Комуналне таксе за држање средстава за игру
Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословних просторија
Комуналне таксе за кориштење рекламног паноа
Комуналне таксе за кориштење простора за паркирање
Комуналне таксе на остале предмете таксирања
Накнаде по разним основама
Накнаде за уређење грађевинског земљишта
Накнаде за коришћење путева
Накнаде за кориштење минералних сировина
Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта
Накнаде за кориштење шума и шумских земљишта
Накнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини
Општа водопривредна накнада
Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса
Накнаде за извађени материјал из водотока
Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара
Приходи од пружања јавних услуга
Приходи градских органа управе
Властити приходи буџетских корисника града
Новчане казне
Новчане казне- за прекршаје прописане актом СГ
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Грантови
Грантови
Остали капитални грантови
Трансфери између различитих јединица власти
Трансфери између различитих јединица власти
Трансфери од државе
Трансфери од ентитету
Трансфери од јединица локалне самоуправе
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Примици за нефинансијску имовину
Примици за произведену сталну имовину
Примици за постројења и опрему
Примици за моторна возила
Примици за непроизведену сталну имовину
Примици за градско грађевинско земљиште
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3
31.745.000
21.774.000
4.000
4.000
5.500.000
600.000
4.900.000
1.431.000
1.400.000
3.000
28.000
32.000
30.000
2.000
14.800.000
14.800.000
7.000
2.000
5.000
8.958.000
2.851.000
2.850.000
1.650.000
1.200.000
1.000
1.000
5.897.000
250.000
250.000
1.007.000
650.000
1.000
5.000
1.000
300.000
50.000
3.640.000
1.830.000
100.000
150.000
80.000
200.000
30.000
200.000
800.000
50.000
200.000
1.000.000
200.000
800.000
10.000
10.000
200.000
200.000
35.000
35.000
35.000
978.000
978.000
978.000
950.000
28.000
3.380.000
3.380.000
3.380.000
80.000
80.000
1.500.000
1.500.000
1.800.000
1.800.000
35.125.000
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ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски код

ОПИС

1

2
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
Текући расходи

410 000
411 000
411 100
411 200
411 300
411 400
412 000
412 100
412 200
412 300
412 400
412 500
412 600
412 700
412 800
412 900
413 000
413 300
413 900
414 000
414 100
415 000
415 200
416 000
416 100
416 300
418 000
418 100
419 000
419 100
480 000
487 000
487 200
487 200
487 300
487 400
487 900
****
****
510 000
511 000
511 100
511 200
511 300
511 400
511 700
513 000
513 100
513 700
516 000
516 100

Расходи за лична примања запослених
Расходи за бруто плате запослених
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу
рада
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања ( бруто )
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи ( бруто )
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије,комуналних,комуналних и др. услуга
Расходи за режијски материјал
Расходи за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
Остали некласификовани расходи
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
Расходи по основу затезних камата
Субвенције
Субвенције јавним предузећима
Грантови
Грантови у земљи
Дознаке на име социјалне заштите из буџета града
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града
Дознаке пружаоцима услуге социјалне заштите из буџета града
Расаходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти
Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета
Расходи по судским рјешењима
Расходи по судским рјешењима
Трасфери између и унутар јединица власти
Трансфери између разлицитих јединица власти
Транцфери ентитету
Трансфери по основу Закона о фонду солидарности за дијагностику и лијечење
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству
Трансфери јединицама локалне самоуправе
Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
Трансфери осталим јединицама власти
Буџетска резерва
Буџетска резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за изградњу и прибаљање зграда и објеката
Издаци за инвест. одржавање, реконст. и адап. зграда и објеката
Издаци за набавку постројења и опреме
Издаци за инвестиционо одржавање опреме
Издаци за нематеријалну произведену имовину
Издаци за непроизведену сталну имовину
Издаци за прибављање земљишта
Издаци за нематеријалну непроизведену имовину
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАСИЈСКУ ИМОВИНУ

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3
27.259.300
27.059.300
8.836.900
7.207.800
1.569.100
30.000
30.000
6.370.400
23.500
1.097.600
405.150
10.300
1.467.400
140.800
602.150
785.000
1.838.500
1.116.000
1.100.000
16.000
650.000
650.000
6.979.000
6.979.000
2.904.000
2.240.000
664.000
10.000
10.000
150.000
150.000
43.000
43.000
12.000
8.000
20.000
2.000
1.000
200.000
200.000
6.493.700
6.279.350
3.570.000
1.660.250
633.600
5.500
410.000
175.000
170.000
5.000
39.350
39.350
33.753.000
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ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2018.ГОДИНУ -ФИНАНСИРАЊЕ
Економски код
1

ОПИС
2

910 000
911 000
911 100
610 000
611 100
611 200

930 000
931 000
931 100
931 200
938 000
938 100
620 000
621 000
621 300
630 000
631 000
631 100
631 200
631 900
638 000
638 100

ФИНАНСИРАЊЕ
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примици од финансијске имовине
Примици од финансијске имовине
Примици од финансијске имовине
Издаци за финансијску имовину
Издаци за финансијску имовину
Издаци за акције и учешћа у капиталу
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ
Остали примици
Остали примици
Примици по основу пореза на додатну вријденост
Примици по основу депозита и кауција
Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти
Примици за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осигурања
Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
Остали издаци
Остали издаци
Издаци по основу пореза на додатну вриједност
Издаци по основу депозита и кауција
Издаци по основу поврата и прокњиж.више или погрешно уплаћених ј,прихода
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти
РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3
-3.402.000
-2.000
0
0
0
2.000
2.000
2.000
-3.400.000
30.000
575.000
555.000
355.000
200.000
20.000
20.000
3.400.000
3.400.000
3.400.000
545.000
465.000
355.000
100.000
10.000
80.000
80.000
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ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Oдјељак

Група
1

Класа

ФУ Н К Ц И Ј А
2

01
011
0111
016
0160
017
0170
017
0180
02
03
032
0320
04
041
0412
042
0421
0422
044
0442
0443
045
0451
0452
049
0490
05
051
0510
055
0550
06
061
0610
062
0620
063
0630
064
0640
066
0660
07
074
0740
076
0760
08
081
0810
082
0820
083
0830
084
0840
09
092
0922
10
101
1012
102
1020
104
1040
106
1060
107
1070
109
1090

Функц. Функција
код
1
2
ЗУ
1. Заједничке услуге
ИУ
2. Индивидуалне услуге
У К У П Н О (1+2)

Фонд 01
3
22.574.900
7.598.100
30.173.000

Опште јавне услуге
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни
послови
Извршни и законодавни органи
Опште јавне услуге н.к.
Опште јавне услуге н.к.
Трансакције везане за јавни дуг
Трансакције везане за јавни дуг
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Одбрана
Јавни ред и сигурност
Услуге противпожарне заштите
Услуге противпожарне заштите
Економски послови
Општи економски, комерцијални и послови по питању рада
Општи послови по питању рада
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Пољопривреда
Шумарство
Рударство, производња и изградња
Производња
Изградња
Транспорт
Друмски транспорт
Водени транспорт
Економски послови н.к.
Економски послови н.к.
Заштита животне средине
Управљање отпадом
Управљање отпадом
ИиР Заштита животне средине
ИиР Заштита животне средине
Стамбени и заједнички послови
Стамбени развој
Стамбени развој
Развој заједнице
Развој заједнице
Водоснабдијевање
Водоснабдијевање
Улична расвјета
Улична расвјета
Стамбени и заједнички послови н.к.
Стамбени и заједнички послови н.к.
Здравство
Услуге здравствене заштите
Услуге здравствене заштите
Здравство н.к.
Здравство н.к.
Рекреација, култура и религија
Услуге спорта и рекреације
Услуге спорта и рекреације
Услуге културе
Услуге културе
Услуге емитовања и издаваштва
Услуге емитовања и издаваштва
Религијске и друге заједничке услуге
Религијске и друге заједничке услуге
Образовање
Средње образовање
Више средње образовање
Социјална заштита
Болест и хендикепираност
Хендикепираност
Старост
Старост
Породица и дјеца
Породица и дјеца
Становање
Становање
Социјално искључење н.к.
Социјално искључење н.к.
Социјална заштита н.к.
Социјална заштита н.к.
УКУПНО

Фонд 02
4

Приједлог
буџета за
2018.годину ЗУ/ИУ
3
13.282.100 ЗУ

11.997.100 ЗУ
141.000 ЗУ
1.116.000 ЗУ
28.000 ЗУ
0
334.800
334.800 ЗУ
2.459.000
940.000 ЗУ
224.000 ЗУ
5.000 ЗУ
5.000 ЗУ
2.490.000 ЗУ
795.000 ЗУ
400.000 ЗУ
-2.400.000 ЗУ
185.000
170.000 ЗУ
15.000 ЗУ
3.330.000
200.000 ЗУ
1.850.000 ЗУ
30.000 ЗУ
570.000 ЗУ
680.000 ЗУ
385.000
75.000 ИУ
310.000 ЗУ
3.601.000
810.000 ИУ
781.000 ИУ
650.000 ЗУ
1.360.000 ЗУ
1.097.850
1.097.850 ИУ
5.498.250
600.000 ИУ
10.000 ИУ
1.394.250 ИУ
100.000 ИУ
2.730.000 ИУ
664.000 ЗУ
30.173.000

Фонд 03
5
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БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Економски код

ОПИС

1

412 000
411 200
412 600
412 600
412 900
412 900

110 006
110 001
110 002
110 003
110 005

0111
О111
О111
О111
O111

411 200
412 600
412 700
412 700
412 900
412 900
412 900

120 010
000 000
120 001
120 002
120 004
120 005
120 006

0111
О111
О111
О111
О111
О111
O111

415 200

120 009

О840

412 500
412 700
412 900

000000
000000
000000

0111
0111
0111

511 200
511 300

000000
000000

0111
0111

411 200
412 100
412 200
412 200
412 200
412 300
412 500
412 600
412 600
412 700
412 700
412 700
412 900
412 900
412 900

130 012
000 000
130 002
130 003
130 004
000 000
000 000
130 005
130 006
130 007
130 008
130 009
130 010
130 001
130 011

0111
О111
О111
О111
0111
О111
О111
О111
О111
О111
0111
0111
O111
О111
0111

419 100

000 000

0111

516 100

000 000

0111

412 000

415 000

412 000

511 000

412 000

419 000
516 000

2
Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА
Број потрошачке јединице: 0028110
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу дневница за службена путовања
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу путовања и смјештаја одборници
Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима
Расходи по основу репрезентације
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Број потрошачке јединице: 0028120
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу дневница за службена путовања
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за услуге информисања и медија
Услуге штампања графичке обраде копирања и увезивања
Расходи за стручно усавршавање запослених
Расходи по основу организационих пријема, манифестација и слично
Расходи по основу репрезентације
Грантови
Средства за помоћ Синдикалној организацији органа управе
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Број потрошачке јединице: 0028195
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи за текуће одржавање
Расходи за стручне услуге -пројекат Демининирање
Расходи за стручно усавршавање
Издаци за производну сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
Издаци за набавку опреме
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Број потрошачке јединице: 0028130
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу дневница за службена путовања
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за услуге финансијског посредовања
Расходи за услуге осигурања
Расходи за остале стручне услуге
Расходи по основу репрезентације
Остали некласификовани расходи
Расходи по извршним Рј.пореске управе и осталих надлежних контрол.органа
Расходи по судским рјешењима
Расходи по судским рјешењима
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара
СВЕГА

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3

366.000
5.000
5.000
5.000
350.000
1.000
366.000

310.000
10.000
20.000
200.000
5.000
5.000
30.000
40.000
10.000
10.000
320.000

342.000
200.000
100.000
42.000
340.000
90.000
250.000
682.000

1.081.000
10.000
20.000
210.000
25.000
90.000
90.000
80.000
10.000
30.000
5.000
10.000
90.000
1.000
10.000
400.000
150.000
150.000
5.000
5.000
1.236.000
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Економски код

ОПИС

1

2
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број потрошачке јединице: 0028140
ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
411 000
411 100

000 000

О111

411 200
411 300
411 400

000 000
000 000
000 000

О111
0111
0111

412 000
412 900 140 001
412 900 140 002
412 900 140 003

0111
0111
0160

413 300
413 900

000 000
000 000

О170
0170

418 100

000 000

0111

487 200

000 000

0111

487 200
487 300
487 400
487 900

000 000
000 000
000 000
000 000

0111
0111
0111
0111

413 000

418 000
487 000

Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу
рада
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Остали некласификовани расходи
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа
Средства за финансирање Градске изборне комисије
Расходи финансирања и други фин.трошкови
Расходи по основу камата
Расходи по основу затезних камата
Расходи по основу камата на зајмове промљене од ентитета
Расходи по основу камата на зајмове промљене од ентитета
Трансфери јединицама локалне самоуправе
Трансфери ентитету
Трансфери по основу Закона о фонду солидарности за дијагностику и лијечење
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству
Трансфери јединицама локалне самоуправе
Трансфери фондова обавезног социјалног осугурања
Трансфери осталим јединицама власти
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

510 000
511 000
511 100
511 200
511 300
511 700

000 000
000 000
000 000
000 000

О111
О111
О111
0111

513 100
513 700

000 000
000 000

O111
0111

611 200

000 000

621 300

000 000

631 100
631 200
631 900

000 000
000 000
000 000

513 000

611 000
621 000
631 000

638 000
638 100
638 100

000 000
000 000

Издаци за производну сталну имовину
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцијуи адаптацију зграда и објеката.
Издаци за набавку постројења и опреме
Издаци за нематеријалну произведену имовину
Издаци за непроизводну сталну имовину
Издаци за прибављање земљишта
Издаци за нематеријалну непроизведену имовину
Издаци за хартије од вриједности
Издаци за акције и учешће у капиталу
Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
Оста ли изда ци
Издаци по основу пореза на додату вриједност
Издаци по основу депозита и кауција
Издаци по основу поврата и прокњиж. више или погрешно упл.јав.прихода
Оста ли из да ци из тра нса к ција из ме ђу или унута р ј
е диница вла сти
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осгурања
Издаци по основу рефундирања новчаних сред.по осн.књиж.обавјеш. Од ПУ
СВЕГА

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3

8.129.400
6.709.400
5.579.400
1.100.000
15.000
15.000
251.000
10.000
100.000
141.000
1.116.000
1.100.000
16.000
10.000
10.000
43.000
12.000
8.000
20.000
2.000
1.000
3.817.000
240.000
30.000
50.000
150.000
10.000
175.000
170.000
5.000
2.000
2.000
3.400.000
3.400.000
465.000
355.000
100.000
10.000
30.000
20.000
10.000
12.441.400
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Економски код

ОПИС

1

2
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Број потрошачке јединице: 0028150

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
412 000
412 200
412 500
412 500
412 500
412 700
412 700

000 000
150 008
150 009
000 000
150 010
150 011

О740
О451
О630
0452
О740
О740

414 100
414 100

150 037
150 039

О830
0830

415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200

150 014
150 015
150 003
150 002
150 004
150 036
150 016
150 017
150 018
150 019
150 005
150 030
150 041
150 001
150 006
150 040
150 007
150 031
150 021
150 022
150 024

О922
О942
О810
О810
О810
О840
0840
O840
О840
О840
О840
0490
0490
0490
О412
0412
0412
1012
О912
О820
О760

415 200
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200

150 047
150 048
150 049
150 052
000 000
000 000

0740
0760
0840
0810
0820
0840

416 100
416 100
416 100

150 026
150 028
150 029

1020
О922
1040

511 100
511 100
511 100
511 100
511 200
511 200
511 200

150 032
150 033
150 036

0452
0443
0443
0443
0443
0443
0451

414 000

415 000

416 000

510 000
511 000

150 052
150 034
150 035

Расходи по основу коришћења роба и усуга
Расходи за услугу дератизaције
Средства за одржавање и заштиту локалних путева
Сред. за санацију и одржавање водопривредних објеката и водотокова
Уклањање спрудова из корита ријеке Босне -Кредит
Средства за учешће у финансирање примарне здравствене заштите
Трошкови мртвозорства
Субвенције
Средства за учешће у финансирању Радио - Добоја
Субвенције нефинансијским субјектима
Грантови
Сред. за финанс. мат. трошкова Дома ученика
Средства за учешће у фин. Саобраћајног факултета
Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
Средства за финансирање рукометног ТВ турнира
Текући грантови организацијама и удружењима у области културе
Текући грантови организацијама и удружењима
Текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима
Текући грантови етничким и вјерским организацијама-националне м
Текући грантови политичким организацијама и удружењима
Текући грантови етничким и вјерским организацијама
Средства за учешће у финансирању Црвеног крста
Средства за финансирање СРЦ Преслица
Средства за финансирање Дома за старија лица
Средства за финансирање Развоја туризма
Сред. за фин.Агенције за развој малих и средњих предузећа
Средства за финансирање Америчког културног центра
Средства за финансирање дирекције за изградњу
Средства за фондацију "Центар за дјецу и омл.са сметњама у развоју"
Сред. за учешће у санацији и изградњи школских објеката
Средства за учешће у реконструкцију објеката културе
Сред. за учешће у санацији и изградњи објеката здравствене заштите
Капитални грантови непрофитним субјектима у области здравствене и социјалне
заштите
Текући грантови у области здравствене заштите -Дом здравља
Улагања у капиталне пројекте нефинансијских субјеката
Грантови појединцима
Средства за фин.манастира Свете Тројице
Средства за фин.Удружења пензионера града Добој
Дознаке на име социјалне заштите
Помоћи пензионерима и незапосленим лицима
Помоћи ученицима,студентима и појединцима
Помоћи породици,дјеци и младима
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Средства за изградњу и одржавање водотокова
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
Израда главног колектора оборинских вода подручја "Усора" и пумпне ст.-Кредит
Средства за учешће у санацији и изградњи спортских објеката
Издаци за реконст.и адаптацију зграда и објек.из области основног образовања
Издаци за реконструкцију и адаптацију осталих зграда и објеката
Средства за реконструкцију и асфалтирање локалних путева
СВЕГА

655.000
5.000
300.000
30.000
300.000
10.000
10.000
550.000
350.000
200.000
4.809.000
1.000
120.000
550.000
200.000
50.000
200.000
30.000
40.000
80.000
400.000
45.000
300.000
500.000
180.000
280.000
60.000
600.000
500.000
5.000
3.000
5.000
50.000
300.000
150.000
10.000
50.000
100.000
360.000
10.000
300.000
50.000
2.950.000
100.000
100.000
1.700.000
50.000
500.000
100.000
400.000
9.324.000
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Економски код

ОПИС

1

2
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Број потрошачке јединице: 0028160

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
412 000
412 700
412 700
412 800

160 001
160 002

0111
O442
0660

415 200

000 000

O610

511 100
511 700
511 200

000 000
000 000
000 000

О620
0620
0111

415 200
510 000
511 000

Расходи по основу коришћења роба и усуга
Расходи за стручне услуге
Студија извод.за пројекат изградње и опремања инд. зоне
Расходи за уклањање бесправно изграђених објеката
Грантови
Помоћи заједницама етажних власника
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
Издаци за израду просторног плана
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО - KOMУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број потрошачке јединице: 0028170

60.000
5.000
5.000
50.000
200.000
200.000
2.100.000
1.300.000
400.000
400.000
2.360.000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
412 000
412 200
412 500
412 500
412 500
412 500
412 500
412 700
412 800
412 800
412 800
412 800
412 800
412 900
412 900

000 000
170 015
170 002
170 003
170 004
170 005
170 016
170 006
170 007
170 008
170 009
170 010
170 011
170 012

О660
0451
O660
О111
O660
O640
0111
O640
O660
O660
O660
O660
0111
O111

415 200

000 000

0510

511 100

170 014

О640

Расходи по основу коришћења роба и усуга
Одржавање објеката за одвод отпадних атмосферских вода са чишћењем корита
Расходи за текуће одржавање
Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације
Трошкови одржавања пословних простора и гаража у власништву Града
Одржавање и санација градских саобраћајница
Одржавање јавне расвјете
Расходи за стручне услуге
Расходи по основу утрошка ел. расвјете на јавним површинама
Расходи за услуге одржавања зелених површина
Расходи за услуге чишћења јавних површина
Расходи за услуге зимске службе
Расходи за услуге уређења простора - декорација града
Трошкови манифестација
Остале уговорене услуге
Грантови
Средства за финансирање регионалне депоније
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за изградњу и прибављање вањског

511 200
511 300

000 000
000 000

0111
0640

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
Издаци за набавку комуналне опреме

415 000
510 000
511 000

СВЕГА
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО -ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
Број потрошачке јединице: 0028180

1.548.000
30.000
60.000
50.000
1.000
200.000
100.000
5.000
350.000
150.000
90.000
100.000
10.000
2.000
400.000
150.000
150.000
130.000
100.000
10.000
20.000
1.828.000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
412 000
412 500
412 700

000 000
000 000

0451
0111

415 200

180 003

О840

415 200

180 004

О820

415 200

180 006

0840

416 100
416 100

180 001
180 002

1012
1012

511 100

000 000

O111

415 000

416 000

510 000
511 000

Расходи по основу коришћења роба и усуга
Расходи за текуће одржавање
Расходи за стручне услуге
Грантови
Средства за финансирање градске борачке организације

25.000
20.000
5.000
390.000
170.000

Средства за учешће у финансирању изградње спомен обиљежја
Грантови организацијама и удржењима из области борачке и инвалидске
заштите,погинулих и заробљених бораца и несталих цивила.
Дознаке на име социјалне заштите
Средства за финансирање допунских права бораца
Помоћи породицама палих бораца,РВИ и цивилних жртава рата
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Програм стамбеног збрињавања ППБ и РВИ од прве до четврте категорије
СВЕГА

100.000
120.000
100.000
50.000
50.000
150.000
150.000
665.000
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Економски код

ОПИС

1

2
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И РАЗВОЈ
Број потрошачке јединице: 0028190

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
412 000
412 500
412 700

000 000
000 000

0451
0111

415 200

190 002

1060

415 200
415 200
416 100
415 200
416 100

190 004
190 001
190 008
190 003

0620
0620
1070
1070
1060

511 100
511 200
511 200

190 006
190 007
190 009

0111
0111
0111

416 000

510 000
511 000

Расходи по основу коришћења роба и усуга
Расходи за текуће одржавање
Расходи за стручне услуге
Дознаке на име социјалне заштите
Средства за учешће у заједничким пројектима међународних организација
Улагања у капиталне пројекте из Програма активности рјешавања проблематике
избјеглог и расељеног становништва и повратника
Средства за фин.Регионалног удружења избјеглих и расељених лица
Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима и повратницима
Подршка повратку расељеног хрватског становништва
Средства за алтернативни смјештај
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за изградњу и прибављање вод. и канализације
Средства за учешће у капиталним пројектима међун.организ
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Број потрошачке јединице: 00280151

10.000
5.000
5.000
1.260.000
50.000
50.000
100.000
10.000
1.000.000
50.000
70.000
30.000
20.000
20.000
1.340.000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
412 000
412 500
412 700
412 700
412 700

000 000
151 001
151 002
151 003

0451
O421
O422
0111

414 100

000 000

0830

415 200
415 200

151 004
151 005

O760
О421

414 000
415 000

Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи за текуће одржавање
Средства за финансирање противградне заштите
Средства за одржавање и репродукцију приватних шума
Остале стручне услуге
Субвенције
Средства за учешће у финансирању подстицаја у пољопривреди
Грантови
Средства за помоћ у изградњи противградних станица
Подршка - грантови привредним активностима на руралном подручју
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И
ЕНЕРГЕТСКО ЕКОЛОШКУ ЕФИКАСНОСТ
Број потрошачке јединице: 00280161

44.000
10.000
24.000
5.000
5.000
100.000
100.000
205.000
5.000
200.000
349.000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

412 000
412 700
412 800
412 800
412 900

000 000
161 001
161 002
000 000

0111
0510
0550
0111

415 000
415 200 000 000

0840

511 100
511 200

000 000
000 000

0443
0443

412 200
000 000
412 200
000 000
412 200
000 000
412 300
000 000
412 400 000 000
412 500
000 000
412 600
000 000
412 600
000 000
412 700
000 000
412 900
000 000

0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320

511 200
511 300
511 400

000 000
000 000
000 000

О320
О320
0320

516 100

000 000

0320

511 000

412 000

510 000
511 000

516 000

Расходи за услуге одржавања јавних површина
Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге одржавања јавних површина
Расходи за услуге одржавања заштите животне средине
Расходи по основу организације манифестација
Грантови
Грантови у земљи
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
Број потрошачке јединице: 00280125
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Реконструкција и инвестиционо одржавање
Набавка опреме
Издаци за инвестиционо одржавање опреме
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
СВЕГА

45.000
5.000
20.000
15.000
5.000
15.000
15.000
40.000
10.000
30.000
100.000

159.800
75.000
14.000
5.000
1.800
6.800
20.000
1.200
15.000
7.000
14.000
159.000
5.000
150.000
4.000
16.000
16.000
334.800
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Економски код

ОПИС

1

412 000
412 200
412 200
412 300
412 500
412 600
412 700
412 700
412 900

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

0180
0180
0180
0180
0180
0111
0111
0180

2
Назив потрошачке јединице :МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број потрошачке јединице: 0028200
Расходи по основу коришћења роба и усуга
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Услуге штампања графичке обраде копирања и увезивања
Остали некласификовани расходи
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Број потрошачке јединице: 0028300

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3

30.000
1.000
4.000
1.000
20.000
1.000
1.000
1.000
1.000
30.000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
411 000
411 100
411 200
411 300
411 400

000 000
000 000
000 000
000 000

О111
О111
0111
0111

412 200
412 200
412 200
412 300
412 500
412 600
412 600
412 700
412 900

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

О111
О111
0111
О111
О111
О111
О111
О111
О111

416 100
416 100

300 011
300 013

1070
1070

416 300

300 012

1090

511 200
511 300

000 000
000 000

О111
О111

516 100

000 000

0111

412 000

416 000

510 000
511 000

516 000

638 100
638 100

000 000

Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи
Дознаке на име социјалне заштите
Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите
Новчане помоћи социјално угроженим лицима
Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих у установе и социјалне
здравствене заштите
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
Набавка опреме
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Оста ли из да ци из тра нса к ција из ме ђу или унута р ј
е диница вла сти
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осгурања
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА " ЈОВАН ДУЧИЋ"
Број потрошачке јединице: 0815038

778.500
585.000
183.500
5.000
5.000
251.200
46.000
6.000
62.200
12.000
10.000
5.000
5.000
5.000
100.000
2.384.000
1.620.000
100.000
664.000
11.000
1.000
10.000
5.000
5.000
10.000
10.000
3.439.700

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
411 000
411 200

000 000

0922

411 200

000 000

0922

412 200
412 200
412 200
412 300
412 500
412 600
412 600
412 700
412 900

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922

511 300

000 000

0922

516 100

000 000

0922

412 000

510 000
511 000
516 000

Расходи за лична примања
Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених
осталих личних примања запослених
Расходи по основу дневница
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Набавка опреме
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
СВЕГА

9.000
7.500
1.500
87.500
46.000
8.500
3.000
8.500
7.000
1.500
500
5.000
7.500
1.000
1.000
500
500
98.000
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Економски код

ОПИС

1

2
Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815039

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
411 000
411 200

000 000

0922

411 200

000 000

0922

412 200
412 200
412 200
412 300
412 500
412 600
412 600
412 700
412 900

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922

511 300

000 000

О922

516 100

000 000

0922

412 000

510 000
511 000
516 000

Расходи за лична примања
Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених
осталих личних примања запослених
Расходи по основу дневница
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Набавка опреме
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815040

8.000
6.500
1.500
88.000
39.000
8.500
6.000
8.500
7.000
1.500
1.500
9.000
7.000
1.900
1.900
950
950
98.850

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
411 000
411 200
411 200

000 000
000 000

0922
0922

412 100
412 200
412 200
412 200
412 200
412 300
412 400
412 500
412 500
412 600
412 600
412 700
412 900

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922

511 300

000 000

О922

516 100

000 000

0922

412 000

510 000
511 000
516 000

Расходи за лична примања
Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених
Расходи по основу дневница
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Трошкови закупа
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за услуге превоза ученика
Расходи за режијски материјал
Расходи за посебне намјене
расходи за одржавање зграде
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Набавка опреме
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815041

16.500
15.000
1.500
107.900
3.500
53.000
9.500
4.500
2.500
7.000
3.500
2.500
2.000
1.900
100
8.500
9.400
2.500
2.500
100
100
127.000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

411 000
411 200
411 200

000 000
000 000

0922
0922

412 200
412 200
412 200
412 300
412 500
412 600
412 600
412 700
412 900

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922

511 300

000 000

0922

516 100

000 000

0922

412 000

510 000
511 000
516 000

Расходи за лична примања
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених
Расходи по основу дневница
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Набавка опреме
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
СВЕГА

9.000
8.000
1.000
84.800
37.000
9.000
6.000
9.000
5.000
5.000
800
7.000
6.000
1.000
1.000
800
800
95.600

Број 9
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 17
__________________________________________________________________________________________
Економски код

ОПИС

1

2
Назив потрошачке јединице: САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815042

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
411 000
411 200
411 200

000 000
000 000

0922
0922

412 200
412 200
412 200
412 300
412 500
412 600
412 600
412 700
412 900

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922

511 300

000 000

0922

516 100

000 000

0922

412 000

510 000
511 000
516 000

Расходи за лична примања
Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених
Расходи по основу дневница
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Набавка опреме
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815043

19.000
18.000
1.000
133.800
40.000
12.000
10.000
13.000
9.000
4.500
800
9.500
35.000
8.000
8.000
1.000
1.000
161.800

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
411 000
411 200
411 200

000 000
000 000

0922
0922

412 200
412 200
412 200
412 300
412 500
412 600
412 600
412 700
412 900

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922

511 300

000 000

0922

516 100

000 000

0922

412 000

510 000
511 000
516 000

Расходи за лична примања
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених
Расходи по основу дневница
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Набавка опреме
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "МАЈКЕ ЈУГОВИЋ"
Број потрошачке јединице: 0028401

7.500
6.000
1.500
81.300
36.000
9.000
5.000
6.000
3.500
3.000
800
6.000
12.000
1.000
1.000
800
800
90.600

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
411 000
411 100
411 200
411 300
411 400

000 000
000 000
000 000
000 000

1040
1040
1040
1040

412 200
412 200
412 200
412 300
412 500
412 600
412 600
412 700
412 900

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040

412 000

510 000
511 000
511 200
511 300

000 000

1040
1040

516 100

000 000

1040

516 000

638 000
638 100

000 000

0000

Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију пословних објекат и
простора
Набавка опреме
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Оста ли из да ци из тра нса к ција из ме ђу или унута р ј
е диница вла сти
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осгурања
СВЕГА

942.000
803.400
128.600
5.000
5.000
377.100
68.400
23.400
5.600
231.350
8.400
3.400
3.000
17.650
15.900
19.450
14.250
5.200
5.700
5.700
30.000
30.000
1.374.250
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Економски код

ОПИС

1

2
Назив потрошачке јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Број потрошачке јединице: 0818038

Приједлог
буџета
за 2018.годину
3

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
411 000
411 200 000 000

0820

412 200
412 200
412 200
412 300
412 500
412 600
412 700
412 900

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820

511 200
511 300
511 400

000 000
000 000
000 000

0820
0820
0820

516 100

000 000

0820

412 000

510 000
511 000

516 000

Расходи за лична примања
Расходи по основу дневница
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање , реконструкција зграде
Набавка опреме
Издаци за инвестиционо одржавање опреме
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: РЕГИОНАЛНИ МУЗЕЈ
Број потрошачке јединице: 0818039

2.500
2.500
65.000
22.000
3.900
6.100
8.000
2.000
4.300
11.500
7.200
41.500
20.000
20.000
1.500
500
500
109.500

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
411 000
411 200 000 000

0820

412 200
412 200
412 200
412 300
412 500
412 600
412 700
412 900

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820

511 300

000 000

0820

516 100

000 000

0820

412 000

510 000
511 000
516 000

Расходи за лична примања
Расходи по основу дневница
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Набавка опреме
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
СВЕГА
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ
Број потрошачке јединице: 0028510

500
500
41.500
7.500
1.500
2.000
4.000
5.000
7.000
8.000
6.500
5.000
5.000
1.000
1.000
48.000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

410 000
411 000
411 100
411 200
411 300
411 400

000 000
000 000
000 000
000 000

412 200
412 200
412 200
412 300

000 000
000 000
000 000
000 000

0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820

412 500
412 600
412 600
412 700
412 900
412 900

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

0820
0820
0820
0820
0820
0820

511 300

000 000

0820

516 100

000 000

0820

412 000

510 000
511 000
516 000

638 000
638 100

372 200

000 000

0000

Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи
Трошкови културних догађања
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Набавка опреме
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара
Оста ли из да ци из тра нса к ција из ме ђу или унута р ј
е диница вла сти
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осгурања
СВЕГА
Број потрошачке јединице: 9999999
Буџетска резерва
СВЕГА БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

310.000
240.000
60.000
5.000
5.000
150.500
30.000
4.500
5.000
5.000
10.000
1.000
3.000
12.000
60.000
20.000
8.000
8.000
2.000
2.000
10.000
10.000
480.500
200.000
37.700.000
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На основу члана 33. Закона о буџетском
Члан 4.
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14,103/15 и
Корисници буџетских средстава дужни су
15/16), члана 39. став 2 тачка 3. Закона о
средства утврђена у Буџету користити
локалној самоуправи („Службени гласник
руководећи се начелима рационалности и
Републике Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2
штедње.
тачка 2. Статута Града Добој („Службени
Члан 5.
гласник Града Добој“, број: 1/17) и члана 128.
Пословника о раду Скупштине Града Добој
Корисници буџетских средстава су обавезни да
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), на
поднесу одјељењу за финансије своје кварталне
сједници одржаној дана
14. децембра 2017.
финансијске планове за извршење Буџета
године, д о н о с и
петнаест дана прије почетка сваког квартала.
Одјељење за финансије даје сагласност
буџетским корисницима на поднесене кварталне
ОДЛУКУ
финансијске планове за извршење буџета, а у
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА
складу са процјењеним оставрењем буџетских
ДОБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ
средстава за исти период фискалне године.
Ако корисник буџета не поднесе квартални
Члан 1.
финансијски план у року из става 1. овог члана,
квартални финансијски план за тог буџетског
Овом одлуком се прописује начин извршења
корисника одређује Одјељење за финансије.
буџета Града Добој за 2018. годину у износу од
Укупан износ свих кварталних финансијских
37.700.000,00 КМ (у даљем тексту: Буџет).
планова за извршење буџета сваког буџетског
Све одлуке које се односе на Буџет морају бити у
корисника мора бити једнак износу усвојеног
складу са Законом о буџетском систему
годишњег буџета за сваког буџетског корисника.
Републике Српске, Законом о трезору и овом
Одлуком. Ова одлука се односи на буџетске
Члан 6.
кориснике који се у цјелости или дјелимично
финансирају из Буџета.
Трезор града врши пренос средстава за извршење
обавеза по основу расхода Буџета искључиво на
Члан 2.
основу образаца за трезорско пословање
буџетских корисника.
Приходи буџета утврђени су сходно члану 8., 9.
Обавезе буџетских корисника у систем трезора
и 10. Закона о буџетском систему Републике
уносе се на основу образаца за трезорско
Српске.
пословање буџетских корисника, које сачињавају
Сви јавни приходи, укључујући и властите
и за које је одговоран буџетских корисник.
приходе које буџетски корисници остваре
Подаци унесени у обрасце за трезорско
вршењем дјелатности (редовна, допунска,
пословање буџетских корисника морају бити
донације и сл.) су такође приходи Буџета који
сачињени
на
основу
вјеродостојних
морају бити распоређени у биласну буџета и
књиговодствених докумената којима располаже
исказани по изворима из којих потичу.
или је дужан располагати буџетски корисник.
Сви расходи буџетских корисника морају бити
Документима из предходног става сматрају се;
утврђени у буџету и уравнотежени са приходима.
•обрачунске листе плата и накнада,
Приходе од донација (грантова) буџетски
•понуде, предрачуни и уговори,
корисници могу користити, у складу са чланом
•рачуни за набавку средстава, материјала, роба и
10. Закона о буџетском систему Републике
услуга,
Српске, у износу 100% (ФОНД 03 – Фонд
•одлуке и рјешења надлежних органа из којих
грантова).
проистичу финансијске обавезе и
Властите приходе (приходе републичких органа
•остали финансијски документи.
и организација) могу, у складу са чланом 10.
Закона о буџетском систему Републике Српске
Члан 7.
(ФОНД 02 – Фонд прихода по посебним
прописима), користити у износу од 100%,
Корисници буџетских средстава могу стварати
институције средњег образовања.
обавезе и користити средства само за намјене
предвиђене Буџетом и то до износа који је
Члан 3.
планиран, а у складу са расположивим
средствима.
Одјељење за финансије управља и контролише
За тачност књиговодствених исправа, интерне
прилив и одлив новчаних средстава према
контролне поступке којима подлијежу те исправе
усвојеном Буџету.
јер за вјеродостојан унос исправа у обрасце за
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трезорско
пословање
одговара
буџетски
Члан 11.
корисник.
Члан 8.
Исплата плата и осталих личних примања
Одјељење за финансије сачињава мјесечне
буџетских корисника врши се преносом
финансијеске планове буџетске потрошње у
средстава са Јединственог рачуна Трезора на
складу са остварењем прилива буџетских
текуће рачуне запослених у одговарајућим
средстава за претходни мјесец.
банкама или другим овлаштеним организацијама
Одјељење за финансије извјештава буџетске
за платни промет.
кориснике о висини буџетских средстава која им
Буџетски корисници су дужни да све податке о
се стављају на располагање мјесечним
броју запослених, обрачунатим нето личним
финансијским планом , најкасније до 5. у
примањима,
обрачунатим
порезима
и
текућем мјесецу.
доприносима за сваког запосленог или друго
Уколико се укаже потреба за сезонским
лице, појединачно или збирно доставе Одсјеку за
кориштењем средстава, буџетски корисници из
Трезор и то електронским путем или на
става 2. овог члана дужни су да писаним
спецификацијама од 10-ог у мјесецу за
захтјевом траже измјену достављеног мјесечног
предходни мјесец.
финансијског плана и то најкасније три дана
прије почетка мјесеца.
Члан 12.
Члан 9.
Градоначелник може, по приједлогу Начелника
Одјељења за финансије, средства распоређена
буџетом града прераспоређивати у овиру једне
потрошачке јединице и између потрошачких
јединица.
Прераспоређивање
између
потрошачких
јединица се може вршити до износа од 5% у
односу на укупно усвојена средства јединице
којој се средства умањују.
Градоначелник је обавезан да квартално
извјештава Скупштину Града о извршеној
прерасподјели средстава из става 1. овог члана.
Изузетно од става 1.овог члана, не може се
вршити :
а) прерасподјела буџетских средстава на расходе
за лична примања,
б)прерасподјела буџетских средстава са расхода
за бруто плате без сагласности Скупштине града
и
в)прерасподјела
буџетских
средстава
за
суфинансирање пројеката.
Члан 10.
Распоред средстава буџетске резерве врши се у
складу са чланом 43. Закона о буџетском систему
Републике Српске и Одлуком о утврђивању
критерија и намјене трошења средстава буџетске
резерве (Службени гласник општине Добој број
9/08).
Средства буџетске резерве користе се на основу
одлуке Градоначелника.
Градоначелник
је
обавезан
квартално
извјештавати Скупштину Града о кориштењу
средстава буџетске резерве.

Обавезе по износу расхода Буџета ће се
извршавати према следећим приоритетима:
1.Обавезе по онову отплате кредита, у износима
који су доспјели за плаћање.
2.Средства за нето плате и доприносе на нето
плате.
3.Средства за социјалну заштиту и остала
примања.
4.Средства за обавезе према добављачима за
робу, материјал и услуге.
5.Средства за обавезе према добављачима за
инвестиције и инвестиционо одржавање.
6.Средства за остале обавезе.
Члан 13.
Буџетски корисници су дужни да се у поступку
набавке роба, материјала и вршења услуга
придржавају одредаба Закона о јавним набавкама
БиХ, као и процедура о обавезној примјени
модула набавки прописаног Упутством о форми,
садржају и начину попуњавања образаца за
трезорско пословање.
Одјељење за финансије обуставиће унос обавеза
и плаћања за која претходно није проведена
процедура из става 1. овог Члана.
Члан 14.
Градоначелник је Скупштини града поднијети
квартални, полугодишњи и годишњи извјештај о
извршењу буџета у законском року.
Члан 15.
За извршење буџета Градоначелник
одговоран Скупштини града.

је
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Члан 16.
Члан 3.
(1) Пореска стопа за опорезивање непокретности
За тачност финансијских извјештаја одговорни
утврђује се у висини од 0,20 %.
су Градоначелник и Начелник одјељења за
(2) Изузетно од става 1. овог члана, пореска
финансије.
стопа за непокретности у којима се непосредно
Члан 17.
обавља производна дјелатност износи 0,10 %.
(3) Под непокретностима из става 2. овог члана
Контрола намјенског кориштења и утрошака
подразумијевају се објекти за производњу и
буџетских средстава, као и поступања корисника
објекти
за
складиштење
сировина,
буџетских средстава врши се у складу са
полупроизвода и готових производа, уколико
одредбама Закона о буџетском систему
чине заокружену производну цјелину.
Републике Српске.
Члан 4.
Члан 18.
Пореску основицу за обрачун пореза на
непокретност представља процијењена тржишна
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
вриједност непокретности.
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Добој“.
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-506/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

На основу члана 4. и 8. Закона о порезу на
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, број 91/15), члана 39. 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 86. и 128. Пословника Скупштине
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
број 1/17), Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној дана 14. децембра 2017. године,
доноси

ОДЛУКУ
о утврђивању пореске стопе за
опорезивање непокретности
на подручју Града Добој у 2018.
години
Члан 1.
Овом одлуком одређује се пореска стопа за
опорезивање непокретности које се налазе на
подручју Града Добој у 2018. години.
Члан 2.
Непокретностима, у складу са Законом и овом
одлуком, сматра се земљиште са свим оним што
је трајно спојено с њим или што је изграђено на
површини земљишта, изнад или испод
земљишта.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-504/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2016.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 41. Закона о буџетском
систему
РС(
Сл.гласника
РС
121/12,
52/14,103/15,15/16), и члана 39. Закона о
локалној самоуправи („ Службени гласник РС
број 97/16), члана 35. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број 1/17) и
члана 146. Пословника Скупштине Града Добој
(„Службени гласник града Добој“ број 1/17),
Скупштина Града Добој на сједници одржаној
дана 14. децембра 2017. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРЕРАСПОДЈЕЛИ
СРЕДСТАВА
Члан. 1
Одобрава
се
прерсаподјела
средстава
распоређених Одлуком о Ребалансу буџета града
Добој за 2017. годину на сљедеће начин:
Цивилна заштита
-Група конта 511 200 Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију
умањује се за износ 90.000 КМ,
-Група конта 511 300 Издаци за набавку опреме
умањује се за износ 220.000 КМ.
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Одјељење за изградњу обнову и развој
-Група конта 415 200 подекономски код 150 036
-Група конта 415 200 подекономски код 190 008
Текући грантови организацијама и удружењима
Подршка
повратку
расељеног
хрватског
повећава се у износу од 70.000 КМ,
становништва умањује се у износу од 900.000
-Група конта 415 200 подекономски код 150 019
КМ.
Текући грантови вјерским организацијама
Одјељење за пољопривреду
повећава се у износу од 40.000 КМ,
-Група конта 412 500 Расходи за текуће
-Група конта 415 200 подекономски код 150 030
одржавање умањује се у износу од 20.000 КМ,
Средства за финансирање „СРЦ Преслица“Добој
-Група конта 414 100 Средства за учешће у
повећава се у износу од 40.000 КМ,
финансирању
подстицаја
пољопривреди
-Група конта 415 200 подекономски код 150 001
умањује се у износу од 70.000 КМ.
Средства за финансирање Развоја туризма
Одјељење за европске интеграције и енергетско
повећава се у износу од 10.000 КМ,
еколошку ефикасност
-Група конта 415 200 подекономски код 150 007
-Група конта 412 800 подекономски код 161 001
Средства за финансирање „Дирекције за
Расходи за услуге одржавања јавних површина
изградњу и развој града Добој“ повећава се у
умањује се у износу од 20.000 КМ,
износу од 50.000 КМ,
-Група конта 412 800 подекономски код 161 002
-Група конта 415 200 подекономски код 150 031
Расходи за услуге одржавања заштите животне
Средства за фондацију „Центар за дјецу и
средине умањује се у износу од 29.000 КМ,
омладину са сметњама у развоју“ повећава се у
-Група конта 415 200 Грантови у земљи умањује
износу од 100.000 КМ.
се у износу од 21.000 КМ
9999999 Трезор
-Група конта 511 100 Издаци за изградњу и
-Група конта 631 900 Издаци за отплату
прибављање зграда и објеката умањује се у
неизмирених обавеза из ранијих година повећава
износу од 10.000 КМ,
се у износу од 110.000 КМ.
-Група конта 511 200 Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкију и адаптацију зграда и
Члан. 2
објеката умањује се у износу од 20.000 КМ.
Територијална ватрогасна јединица
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
-Група конта 511 300 Набавка опреме умањује се
биће објављена у „Службеном гласнику града
у износу од 80.000 КМ.
Добој“
Кабинет Градоначелника
РЕПУБЛИКА СРПСКА
-Група конта 412 700 подекономски код 120 001
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Расходи за услуге информисања и медија
повећава се у износу од 30.000 КМ.
Број: 01-013-508/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Одјељење за општу управу
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
-Група конта 412 200 подекономски код 130 002
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Расходи по основу утрошка електричне енергије
__________________________________________
повећава се у износу од 80.000 КМ,
Одјељење за финансије
На основу члана 50. Закона о буџетском
-Група конта 631 100 Издаци по основу пореза на
систему Републике Српске („Службени гласник
додатну вриједност повећава се у износу од
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и
100.000 КМ,
15/16), члана 62., 63. и 66. Закона о задужењу,
-Група конта 631 200 Изадци по основу депозита
дугу и гаранцијама Републике
Српске
и кауција повећава се у износу од 670.000 КМ.
(„Службени гласник Републике Српске“, број
Одјељење за просторно уређење
71/12, 52/14), члана 39. став 2, тачка 25. Закона о
-Група конта 511 100 Издаци за изградњу и
локалној самоуправи („Службени гласник
прибављање зграда и објеката повећава се у
Републике Српске“, број 97/16), члана 35. став. 2
износу од 30.000 КМ.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Добој“ број 1/17) и члана 128. Пословника о раду
-Група конта 414 100 подекономски код 150 037
Скупштине Града Добој, („Службени гласник
Средства за учешће у финансирању Радио Добоја
Града Добој“ број 1/17) на сједници одржаној 14.
повећава се у износу од 30.000 КМ,
децембра 2017. године, донијела је:
-Група конта 414 100 подекономски код 150 039
Субвенције јавним нефинансијском субјектима
ОДЛУКУ
повећава се у износу од 50.000 КМ,
о кредитном задужењу града Добој
-Група конта 415 200 подекономски код 150 003
Текући грантови спотрским и омладинским
Члан1.
организацијама и удружењима повећава се у
Прихвата се дугорочно кредитно задужење Града
износу од 70.000 КМ,
Добој
у износу од
6.000.000,00
КМ
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(шестмилиона
КМ
и
00/100),
ради
Члан 4.
експропријације земљишта за израду колектора
оборинских вода подручја „Усора“ (II сливно
Обавезе Града Добој по кредитима у 2018.
подручје) и пумпне станице „Усора“ у циљу
години су сљедеће:
заштите града од поплава и оборинских вода,
1.Уникредит банка Бања Лука
(задужење
експропријацијe земљишта корита ријеке Босне
929.658,41 КМ), а обавеза у 2018. години је
у циљу заштите града од поплава, изградња
68.652,90 КМ;
вреловода по Регулационом плану Усора,
2.Уникредит банка Бања Лука ( задужење
пројекта главног колектора оборинских вода
346.768,45 КМ), а обавеза у 2018. години је
подручја „Усора“ (II сливно подручје) и пумпне
30.306,12 КМ;
станице „Усора, изградња канализације по
3.НЛБ Развојна банка АД Бања Лука (задужење
Регулационом плану Усора, асфалтирање и
7.289.394,97 КМ), а обавеза у 2018. години је
реконструкција улица оштећених у поплави
486.917,08 КМ;
2014. године (Краља Твртка, Видовданска, Цара
4.НЛБ Развојна банка АД Бања Лука (задужење
Душана).
7.254.906,14 КМ), а обавеза у 2018. години је
Члан 2.
492.676,98 КМ;
5.Раифаисен банка БиХ Сарајево (задужење
Кредитна средства из члана 1. ове одлуке
4.776.086,54 КМ), а обавеза у 2018. години
искористиће за финансирање:
112.015,97 КМ;
-1.750.000,00 KM – Експропријација земљишта
6.Уникредит банка дд Мостар (задужење
за израду колектора оборинских вода подручја
5.718.755,33 КМ), а обавеза у 2018.години је
„Усора“ (II сливно подручје) и пумпне станице
827.259,62 КМ;
„Усора“ у циљу заштите града од поплава и
7.Нова банка Бијељина (задужење 14.511.897,97
оборинских вода,
КМ), а обавеза у 2018.години је 1.601.214,48 КМ;
-1.750.000,00 KM – Експропријација земљишта
8.НЛБ Развојна банка АД Бања Лука (задужење
корита ријеке Босне у циљу заштите града од
2.752.534,89 КМ), а обавеза у 2018.години је
поплава,
299.168,88 КМ.
-1.000.000,00 КМ – Изградња вреловода по
9.Нова банка ад Бања Лука (задужење
Регулационом плану Усора,
7.504.309,05 КМ), а обавеза у 2018.години је
500.000,00 КМ – Пројекат главног
485.329,52 КМ;
колектора
оборинских
вода
подручја
10.У складу са Меморандумом о разумијевању
„Усора“ (II сливно подручје) и пумпне станице
по Споразуму о финансирања пројекта хитних
„Усора“,
мјера опоравка од поплаве потписаног између
-500.000,00 КМ – Изградња канализације по
БиХ
и
Међународне
асоцијације
за
регулационом плану Усора,
развој/Уговором о под-кредиту број 15 између
-500.000,00 КМ - Асфалтирање и реконструкција
Министарства финансија и Града Добој, у 2016
улица оштећених у поплави 2014. године (Краља
години извршена је уплата камата у износу од
Твртка, Видовданска, Цара Душана).
3.436,30 КМ, а обавеза у 2018. години је уплата
камата у износу од 5.125,00 КМ.
Члан 3.
Укупне обавезе по кредитним задужењима у
2018. години износе 4.408.666,55 КМ.
Кредитна средства реализоваће се по сљедећим
Потенцијално кредитно задужење по овој
условима :
Одлуци је укупно 8.140.000,00 КМ, а обавезе у
-Рок отплате: 10 година;
2018. години 182.466,00 КМ.
-Грејс период: 1 година;
-Каматна стопа, трошкови реализације кредита и
Члан 5.
остали услови везани за кредитирање, одредиће
се према условима понуђача у складу са
Укупно кредитно задужење у 2018.години по
процедуром реализовања јавних набавки на
претходном и новом дугу износи 4.591.132,00
тендеру;
КМ, што чини 15,73% изворних прихода
-Максимална каматна стопа: 6%
остварених у 2016.години (изворни приходи у
-Максимално кредитно оптерећење 8.140.000,00
2016. години износили су 29.191.423,00 КМ).
КМ ( 6.000.000,00 КМ + 2.140.000,00 КМ.);
Укупно кредитно задужење у 2019.години по
-Интеркаларне камате за 2018. годину до
претходном и новом дугу износи 5.031.063,00
182.466,00 КМ;
КМ, што чини 17,23% изворних прихода
- Рок доспијећа прве отплате: по истеку грејс
остварених у 2016.години (изворни приходи у
периода од најмање једне године, а свака наредна
2016. години износили су 29.191.423,00 КМ).
рата доспијева мјесечно, према амортизационом
плану;
- Обезбјеђење отплате: мјенице Града.
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Члан 6.
и осталим запосленим у Градској управи Града
Добој, остаје непромијењен.
За реализацију ове одлуке задужује се
Градоначелник града Добој и Одјељење за
Члан 3.
финансије Градске управе Добој.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Члан 7.
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Добој“, а примјењиват ће се по добијању
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
сагласности
од
Министарства
финансија
Републике Српске.
Број: 01-013-503/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
__________________________________________
Број: 01-013-498/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.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. Статута Града
Добој („Службени гласник Града Добој“, број
01/17) и члана 128. Пословника Скупштине
Града Добој („Службени гласник Града Добој,
број 1/17), Скупштина Града Добој на сједници
одржаној дана 14. децембра 2017. године,
доноси

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о
умањењу плата функционерима,
службеницима, намјештеницима и
осталим запосленим у Градској
управи Града Добој
Члан 1.
У Одлуци о умањењу плата функционерима,
службеницима, намјештеницима и осталим
запосленим у Градској управи Града Добој, број
01-013-329/17, од 07.09.2017. године („Службени
гласник Града Добој“, број 7/17), мијења се члан
3. и гласи:
„Члан 3.
„Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
примјењиваће се од 01.08.2017. до доношења
нове одлуке.“
Члан 2.
Остали текст Одлуке о умањењу плата
функционерима,службеницима, намјештеницима

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
14. децембра 2017. године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању нацрта измјене дијела
регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија,блок 9.
Члан1.
Утврђује се нацрт измјене дијела регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 9. (у
даљем тексту: нацрт Плана).
Члан 2.
Утврђени нацрт Плана ставља се на јавни увид
од 20.12.2017 – 20.01.2018. године.
Члан 3.
Нацрт Плана биће изложен у просторијама
ОдјеЉења за просторно уређење и носиоца
израде плана „Добојинвест“ а.д. Добој,
у
времену од 7-15 часова. Примједбе на Нацрт
Плана могу се уписати у књигу примједби у
Одјељењу за просторно уређење или доставити
писмено.
Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта
Плана биће обавијештена јавност на начин
прописан чланом 47. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16).
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Члан 5.
На основу члана 52. Закона о уређењу
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
простора и грађењу („Службени гласник
објављивања у „Службеном гласнику Града
Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 3/16),
Добој“.
члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
97/16) и члана 35. Статута Града Добој
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 1/17),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
Број: 01-013-501/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
14. децембра 2017. године, донијела је
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
ОДЛУКУ
__________________________________________
На основу члана 52. 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
14. децембра 2017. године, донијела је

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о
усвајању измјене дијела
регулационог плана „Центар“Добој
- ревизија, блок 8
Члан1.
Ставља се ван снаге Одлука о усвајању измјене
дијела регулационог плана „Центар“ Добој –
ревизија, блок 8. број: 01-013-419/17 од
02.11.2017. године („Службени гласник Града
Добој“ број: 8/17) због одступања израђеног
приједлога плана од правила прописаних
Законом
о
уређењу
простора
и
грађења(„Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13, 106/15 и 3/16) и Правилника о
општим правилима урбанистичке регулације и
парцелације („Службени гласник Републике
Српске“ број:115/13).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-500/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

о стављању ван снаге Одлуке о
утврђивању нацрта измјене дијела
регулационог плана „Центар“Добој
- ревизија, блок 8

Члан1.
Ставља се ван снаге Одлука о усвајању измјене
дијела регулационог плана „Центар“ Добој –
ревизија, блок 8. број: 01-013-357/17 од
07.09.2017. године („Службени гласник Града
Добој“ број: 7/17) због одступања израђеног
нацрта плана од правила прописаних Законом о
уређењу простора и грађења(„Службени гласник
Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 3/16) и
Правилника о општим правилима урбанистичке
регулације и парцелације („Службени гласник
Републике Српске“ број:115/13).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-499/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 25. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16.), члана 95. став 1, 2, 3. и 4.
Закона о предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
79/15.) и члана 35. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
14. децембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
о утврђивању економске цијене
услуге ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој
за календарску 2018. Годину
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Члан 1.
-ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ДОБОЈ Скупштина Града Добој утврђује економску
СЛАЂАН ЈОВИЋ, са пребивалиштем у Добоју.
цијену услуга ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој у
-ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ОЗРЕН“ ДОЊА
висини од 321,00 КМ, за календарску 2018.
ПАКЛЕНИЦА
–
ДАРИО
ЛАЗИЋ,
са
годину.
пребивалиштем у ОСОЈНИЦИ, Добој.
Члан 2.
-ЈУ УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА- ДАНИЈЕЛ
Економска цијена услуге из члана 1. ове Одлуке
ЈОШИЋ, са пребивалиштем у Мајевцу, Добој.
одређена је на основу структуре програма по
времену трајања, аналитичке структуре стварних
Члан 2.
трошкова услуге и броја уписане дјеце.
Ова одлука се доставља Министарству просвјете
и културе Републике Српске ради даљег
Члан 3.
поступања по истој те доношења рјешења о
О реализацији ове Одлуке стараће се директор
именовању у горе наведене школске одборе.
ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој.
Члан 3.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-495/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-013-496/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
__________________________________________
На основу члана 39.
Закона о локалној
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник Републике Српске “,
самоуправи („Сл. гласник Републике Српске “,
број 97/16), члана 95. Закона о средњем
број 97/16), члана 95. Закона о средњем
образовању и васпитању („Службени гласник
образовању и васпитању („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 74/08, 106/09, 104/11 ),
Републике Српске“, бр. 74/08, 106/09, 104/11 ),
члана 134. Закона о основном васпитању и
члана 134. Закона о основном васпитању и
образовању („Службени гласник Републике
образовању („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 44/17), чланова 7. и 8. Правилника о
Српске“, бр. 44/17), чланова 7. и 8. Правилника о
избору и раду школског одбора („Службени
избору и раду школског одбора („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 7/09, 37/09 и
гласник Републике Српске“, бр. 7/09, 37/09 и
65/13) члана 35. Статута Града Добој („Сл.
65/13) члана 35. Статута Града Добој („Сл.
гласник Града Добој“/ број 1/17), и члана 128.
гласник Града Добој“/ број 1/17), и члана 128.
став 1. Пословника о раду Скупштине Града
став 1. Пословника о раду Скупштине Града
Добој („Службени гласник Града Добој“ број:
Добој („Службени гласник Града Добој“ број:
1/17), Скупштина Града Добој, на сједници
1/17), Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној дана
02. новембра 2017. године
одржаној дана
14. децембра 2017. године
д о н о с и:
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога за
именовање у школске одборе

ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога за
именовање у школске одборе

Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом
одлуком врши се приједлог лица за именовање у
школске одборe испред јединице локалне
самуправе и то:

Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом
одлуком врши се приједлог лица за именовање у
школске одборe испред јединице локалне
самуправе и то:
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-ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА ДОБОЈ- Драган
сјевероисточно подручје града које ограничавају
Петковић, са пребивалиштем у
Свјетличи,
ријека Босна, улице: Ћупријска -Ђенерала
Добој.
Драже, Краља Драгутина, Карађорђева, Краља
-ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
Александра, Поп Љубина, Меше Селимовића,
ПОДНОВЉЕ- Дарио Нарић, са пребивалиштем у
Градски парк, Капетан Рашуина, Хајдук Вељка и
Подновљу, Добој.
даље према сјеверу укључујући насеље Баре.
-ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК СТЕФАНОВИЋ
б) Деветоразредна подручна школа Костајница
КАРАЏИЋ“ ДОБОЈ- Анис Хусаковић, а
пребивалиштем у Грпска Горња, Добој.
- уписно подручје: Костајница, Свјетлича и
Пољице.
Члан 2.
в) Петоразредна подручна школа Грапска
Ова одлука се доставља Министарству просвјете
- уписно подручје Грапска.
и културе Републике Српске ради даљег
поступања по истој те доношења рјешења о
2.Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Добој
именовању у горе наведене школске одборе.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-436/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 02.11.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 32. Закона о основном
образовању и васпитању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 44/17) и члана 35.
Статута града Добоја („Службени гласник града
Добоја“, број: 1/17), Скупштина града Добоја, на
сједници
одржаној
дана, 14. децембра
2017.године , донијела је

ОДЛУКУ
о приједлогу уписних подручја
основних школа на подручју града
Добоја
I
Скупштина
града
Добоја
предлаже
Министарству просвјете и културе Републике
Српске доношење рјешења о утврђивању
уписних подручја основних школа на подручју
града Добоја, како слиједи :
1.Основна школа „Вук Стефановић Караџић“
Добој
а)Централна школа Добој - улица „Српских
Соколова“
-Уписно подручје централне школе „Вук
Стефановић
Караџић“
у
Добоју
чини:

аЦентрална школа Добој - улица „Хиландарска“
- Уписно подручје централне школе „Доситеј
Обрадовић“ у Добоју чини:
западно подручје
града које ограничавају улице: Цара Душана,
Краља
Драгутина,
Карађорђева,
Краља
Александра, Поп Љубина, Меше Селимовића,
Градски парк, Капетана Рашуина, Хајдук
Вељкова,
Трг
петроварадинских
жртава,
Ђурђевданска улица и даље према сјеверу
укључујући насеље Орашје.
б) Петоразредна подручна школа Миљковац
- уписно подручје Миљковац.
в) Петоразредна подручна школа Макљеновац
- уписно подручје Макљеновац.
3.Основна школа „Свети Сава“ Добој
а)Централна школа Добој – улица „Војводе
Синђелића“
-Уписно подручје централне школе „Свети
Сава“ у Добоју чини:
јужно подручје града, које ограничавају улице:
Цара Душана, Краља Драгутина, ЋупријскаЂенерала Драже у продужетку до ријеке Босне и
Спрече.
б)Петоразредна подручна школа Придјел
- уписно подручје Придјел.
в) Петоразредна подручна школа Липац
- уписно подручје Липац.
г) Деветоразредна подручна школа Шеварлије
- уписно подручје Шеварлије.
д) Петоразредна подручна школа Поточани
- уписно подручје насељеног мјеста Поточани и
засеоци Дурме и Лете.
4. Основна школа „Радоје Домановић“ Осјечани
а) Централна школа Осјечани
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- уписно подручје Осјечани Доњи и Осјечани
- уписно подручје Бољанић.
Горњи.
б) Петоразредна подручна школа Текућица
б)Петоразредна подручна школа Кожухе
- уписно подручје Текућица.
- уписно подручје Кожухе и Адари.
в) Петоразредна подручна школа Суво Поље
в)Петоразредна подручна школа Чивчије
- уписно подручје Суво Поље.
Осјечанске
- уписно подручје Чивчије Осјечанске.
8.Основна школа „Ђура Јакшић“ Подновље
г) Петоразредна подручна школа Бушлетић
- уписно подручје Бушлетић и Доња Грапска.
а) Централна школа Подновље
5.Основна школа „Петар Кочић“ Сјенина Ријека
- уписна подручја :Подновље, Доњи Божинци,
Глоговица, Кутловац-Дуго Поље.
а) Централна школа Сјенина Ријека
- уписно подручје Сјенина Ријека и Порјечје.
б) Деветоразредна подручна школа Мајевац
б) Петоразредна подручна школа Сјенина
- уписна подручја :Мајевац, Трњани, Ритешић,
- уписно подручје насељено мјесто Сјенина.
Шешлије (Буковац).
в)Петоразредна
подручна
школа
Доња
Палежница
9.Основна школа „Озрен“ Доња Пакленица
- уписно подручје Доња Палежница и Скиповац
(дио).
а) Централна школа Доња Пакленица
г)Петоразредна
подручна
школа
Горња
Палежница
- уписна подручја: Доња Пакленица и Рјечица.
- уписно подручје Горња Палежница и дио МЗ
б)Петоразредна
подручна
школа
Горња
Скиповац.
Пакленица
д) Петоразредна подручна школа Зелиња
- уписно подручје Горња Пакленица.
- уписно подручје Зелиња.
в) Петоразредна подручна школа Стријежевица
6.Основна школа „Милан Ракић“ Руданка
- уписно подручје Стријежевица.
а) Централна школа Руданка
-уписно подручје: Велика Буковица,Мала
Буковица,Плочник, Кладари, Буковачке Чивчије
(дио) и Трњачани.
б) Петоразредна подручна школа Мали Прњавор
-уписно подручје: Мали Прњавор, Опсине,
Зарјеча и Торине.
в) Петоразредна подручна школа Станови
-уписно
подручје
Станови
и
Мала
Буковица(дио).
г) Петоразредна подручна школа Грабовица
уписно подручје: Грабовица, Раковац и
Љескове Воде (дио).
д) Петоразредна подручна школа Љескове Воде
- уписно подручје: Љескове Воде, Јелањска и
Тисовац.
ђ) Деветоразредна подручна школа Которско
- уписно подручје: Которско,Шешлије,Јоховац,
Фоча и Буковичке Чивчије (дио).

г) Деветоразредна подручна школа Трбук
- уписна подручја: Трбук, Осојница и Јабучић
Поље.

7.Основна школа „Петар Петровић Његош“
Бољанић

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.

а) Централна школа Бољанић

10.Основна музичка школа „Маркос Португал“
Добој
Основна музичка школа похађа се паралелно са
редовном основном школом тако да су ученици
музичке
школе
уврштени
по
уписним
подручијима у основним школама.
II
Овим одлуком се уједно предлаже и мрежа
школа, односно број и просторни распоред
основних школа на подручју града Добоја.
III
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Б- ПОСЕБНИ УСЛОВИ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
1.да има завршен четверогодишњи студиј са
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
звањем дипломирани правник или први циклус
студија са звањем дипломирани правник и
Број: 01-013-497/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
еквивалент,
Мурвет Бајрактаревић,с.р
2.да има најмање три године радног искуства у
__________________________________________
траженом степену образовања, односно звања,
3.да има положен стручни испит за рад у управи.
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Члан 3.
За спровођење поступка на основу јавног
Српске („Службени гласник Републике Српске“
конкурса, као и сачињавање писмене препоруке
број: 41/03, члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
кандидата за именовање задужена је Комисија за
локалној самоуправи („Службени гласник
избор и именовање секретара Скупштина Града
Републике Српске “, број 97/16), члана 35. став 2.
Добој, која у складу са Статутом броји пет
тачка 21. а у вези са чланом 49. Статута Града
чланова, од којих су два одборници у
Добој („Службени гласник Града Добој“ број
Скупштини, два службеници Градске управе
Добој који имају одговарајућу стручну спрему,
1/17), члана 25. став 1. Пословника о раду
звање и радно искуство, а један са листе
Скупштине Града Добој („Службени гласник
стручњака коју утврђује Скупштина:
Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града
1. Данијел Јошић, одборник у Скупштини Града
Добој, на сједници одржаној дана 14. децембра
Добој
2017. године д о н о с и:
2. Милош Букејловић, одборник у Скупштини

ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање секретара
Скупштина Града Добој
Члан 1.
Скупштина Града Добој доноси Одлуку о
расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштина Града Добој.
Члан 2.
Кандидати за именовање на упражњено радно
мјесто из претходног члана морају испуњавати
следеће опште и посебне услове:
А- ОПШТИ УСЛОВИ
1.да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине,
2.да је старији од 18 година,
3.да има општу здравствену способност,
4.да није осуђиван за кривично дјело на
безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци или за кривично дјело које га чини
неподобним за обављање послова у градској
управи, односно да се против њих не води
кривични поступак,
5.да није отпуштен из органа управе као резултат
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти
у БиХ три године прије објављивања Конкурса,
6.да није под оптужницом Међународног суда за
ратне злочине почињене на подручју бивше
Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се
повинује пред Трибуналом - члан ИX став 1.
Устава БиХ,

Града Добој
3. Енеса Јотић, службеник, дипломирани правник
4. Маја Пракљачић, службеник, дипломирани
правник
5. др Никола Гаврић
Члан 4.
Након ступања на снагу ове Одлуке, биће
објављен Јавни конкурс за избор и именовање
секретара Скупштина Града Добој у складу са
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Члан 5.
Јавни конкурс за избор и именовање секретара
Скупштина Града Добој објавиће се у дневном
листу „Глас Српске“ и Службеном гласнику
Републике Српске.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-507/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.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
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На основу члана 39. став 2. тачка 27. Закона о
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
локалној
самоуправи („Службени гласник
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Републике
Српске
“, број 97/16) и члана 35. став
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
2. тачка 27. Статута Града Добој („Службени
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
гласник Града Добој“ број 1/17), члана 28. и 64.
2017. године д о н о с и
Пословника о раду Скупштине Града Добој

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извод из записника са осме редовне
сједнице Скупштине Града Добој одржане 02 .
новембра 2017. године.
2.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-461/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Кодекс понашања изабраних
представника – одборника у Скупштини Града
Добој.
2. Саставни дио закључка чини Кодекс
понашања изабраних представника – одборника
у Скупштини Града Добој.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-462/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
дана 14. децембра 2017. године д о н о с и:

КОДЕКС
понашања изабраних представника
– одборника у Скупштини Града
Добој
1.УВОД
Члан 1.
(1)Одборници Скупштине Града Добој као
непосредно изабрани представници свих грађана
у Граду Добој узајамно се обавезују на
поштовање овог Кодекса, а све у циљу јачања
повјерења јавности, личног и политичког
интегритета и ауторитета који припада
Скупштини Града Добој и њима као њеном
саставном дијелу.
(2)Овим кодексом изабрани представници –
одборници
у
Скупштини
Града
Добој
промовишу етичке принципе и стандарде свог
понашања, којих ће се придржавати како би у
домену свог дјеловања мандат остварили у што
бољем интересу свих грађана у Граду.
(3)Сврха овог Кодекса је афирмација, промоција,
очување и унапређење етичких (моралних)
начела, принципа и вриједности у понашању,
поступању изабраних представника-одборника
са циљем остваривања и јачања повјерења
грађана у рад органа јединице локалне
самоупрае.
2.ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ
Члан 2.
(1)Овај кодекс се односи на одборнике
Скупштине
Града
Добој
као
изабране
представнике грађана, на непосредним локалним
и тајним изборима.
(2)Принципи понашања установљени овим
кодексом ће се примјењивати и у ток изборне
кампање за опште и локалне изборе.
3.ПРИНЦИП ПОНАШАЊА
Члан 3.
Усвајањем овог кодекса изабрани представнициодборници преузимају обавезу да ће у циљу
обављања својих дужности Скупштини Града
Добој и према јавности у цјелини, придржавати
се принципа примјене приоритета закона и
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општег интереса, интегритета, отворености,
Члан 7.
поштења и одговорности, избјегавања сукоба
Изабрани представници-одборници ни у ком
интереса, правилног управљања ресурсима,
случају неће у обављању својих функција
узајамног
поштовања
и
уважавања,
примати или давати неку накнаду, обећавати
несебичности, забране мита и корупције.
награду или какву другу корист или на било који
други начин се понашати тако да се то може
3.1.Приоритет примјене закона и општег
окарактерисати као активно или пасивно
интереса
подмићивање по важећем законодавству, а у вези
са подржавањем или неподржавањем одређеног
Члан 4.
приједлога акта, а нарочито ако су ти ставови
(1)У свом цјелокупном дјеловању изабрани
супротни Уставу, законима, Статуту Града Добој
представници – одборници увијек ће поштовати
или другим важећим прописима.
приоритет примјене закона и општег интереса и
своје активности ће усмјерити и дјеловати у
3.5.Отвореност и односи са медијима
остваривању јавног интереса.
(2)Изабраници представници – одборници ће у
Члан 8.
свом дјеловању увијек имати на уму да су
(1)Изабрани представници – одборници ће у
изабрани представници свих грађана у Граду
свом дјеловању и у вези са својим одлукама које
Добој, а не неког њиховог дијела или групе.
доносе, увијек бити отворени и ниједном својом
(3)У свом дјеловању увијек ће се трудити да
активношћу неће избјегавати да јасно и јавно
своје одлуке и акције реализују искључиво у
саопште своје ставове и разлоге за сопствене
оквиру прописа и по процедурама које су
одлуке и понашање.
предвиђене прописима.
(2)Према захтјевима медија ће поштено и у
(4)Ниједну своју одлуку неће донијети, нити ће
потпуности пружати информације везане за
гласати, нити ће прећутати да јавно изнесу свој
обављање њихових дужности и неће директно
став уколико им је познато да одређени акт који
пружати ниједну повјерљиву информацију или
треба да се донесе није у складу са прописима
информацију која се тиче живота изабраних
или да није поштована прописана процедура
представника – одборника или трећих лица.
његовог доношења.
3.6.Одговорност
3.2.Интегритет
Члан 9.
Члан 5.
(1)Изабрани представници – одборници су за
У свом дјеловању изабрани представници –
своје одлуке и активности одговорни и суду
одборници ће, према својим знањима и
јавности и скупштинском Етичком одбору за
способностима, увијек самостално доносити
провођење Кодекса понашања изабраних
своје одлуке за које су одговорни, увијек имајући
представника- одборника у Скупштини и биће
у виду најбоље интересе грађана и неће
увијек отворени да се подвргну било којој врсти
преузимати финансијске или друге обавезе према
контроле која одговара њиховом положају.
појединцима и организацијама, које би заузврат
(2)Осјећајући сопствену одговорност изабрани
тражиле да врше утицај на њих у обављању
представник – одборник неће своју позицију
њихових јавних функција.
користити за давање приједлога аката или
инсистирати на доношењу аката за која зна или
3.3.Несебичност
је очигледно да су супротни прописима.
Члан 6.
Поштујући правило да мандат припада
изабраном представнику – одборнику, а не
политичком субјекту, странци, партији а чије
листе је изабран, изабрани представници –
одборници ће поступати у складу са општим
интересом који искључује партикуларне,
непотистичке и личне интересе као и рад за
финансијску добит или било коју другу директну
или индиректну корист за себе или лица из свог
приватног,
породичног
или
родбинског
окружења.
3.4.Забрана мита и корупције

3.7.Избјегавање сукоба интереса
Члан 10.
(1)Изабрани представници – одборници ће се у
сваком случају придржавати одредаба Закона о
спречавању сукоба интереса у органима власти
Републике Српске и других закона који уређују
неспојивост функција изабраног представника са
функцијом или положајем у локалној управи,
државном органу или предузећима. У свим
случајевима наступања сукоба интереса или
неспојивости функција, изабрани представник –
одборник ће одмах и у најкраћем року пријавити
такав случај и одмах самоиницијативно
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одступити са позиције изабраног представника –
једнака права свих на уважавање њихове
одборника.
личности и увјерења.
(2)Изабрани представник – одборник ће у сваком
(2)Поштујући обавезе изабраних представника –
случају током засиједања пријавити случај
одборника да су дужни присуствовати
сукоба интереса, ако се разматра одређени акт
сједницама Скупштине Града и тијела чији су
који треба да буде усвојен и по коме би он или
чланови, а уважавајући једни друге, неће
лице из његовог приватног и породичног
напуштати засједање прије завршетка, а ни
окружења, или правни субјект у коме има
током трајања, а да прије тога не саопште јавно
финансијски или други интерес, требало да
или предсједавајућем разлог повременог или
оствари какву корист или привилегију и
потпуног напуштања засједања. Ако су
приликом одлучивања ће се изузети од
оправданим разлогом спријечени да присуствују
изјашњавања.
састанцима или сједницама на које су уредно и
(3)Изабрани представник – одборник ће се
благовремено позвани, предсједавајућем ће
уредно придржавати захтјева за пријаву података
саопштити те разлоге, а он ће Скупштину, тијело
или давање информација о функцијама које
или форум обавијестити о разлогу изостанка
заузима, занимању или промјенама у његовој
позваног одборника.
имовини.
(3)Такође, изабрани представници – одборници
неће без оправданог разлога изостајати са јавних
3.8.Управљање ресурсима
манифестација или јавних скупова на које су
уредно и благовремено позвани у својству
Члан 11.
изабраног
представника.
О
разлозима
(1)Изабрани представници – одборници ће са
евентуалног
изостанка
благовремено
ће
највећом пажњом и осјећањем сопствене
обавијестити организатора манифестације или
одговорности усмјеравати своје понашање и
скупа.
одлуке које се односе на финансијска средства и
управљање имовином Града, искључиво у складу
(4)СВЕЧАНА ИЗЈАВА
са прописима и општим интересом. Својим
понашањем неће дати повода, нити активно или
Члан 13.
пасивно учествовати у припремању или
Изабрани представници – одборници приликом
подстицати доношења неправилних одлука које
преузимања дужности дају свечану изјаву како је
би могле донијети личне користи или остварења
то предвиђено Пословником о раду Скупштине
нечијег приватног интереса са којима су
Града Добој и потписују изјаву о прихватању и
повезани финансијским или неким другим
обавези поштовања и примјене овог Кодекса.
интересом.
(2)Изабрани представници – одборници ће се
(5)ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ КОДЕКСА
уздржавати од свих активности које би требало
да се заврше избором, именовањем или
Члан 14.
постављањем лица на одређене позиције, а да се
(1) Надзирање примјене овог кодекса обавља
при томе не спроводе прописи, не обезбиједи
Етички одбор за провођење Кодекса понашања
поступак отворене јавне конкуренције, независне
изабраних
представникаодборника
у
провјере и поштовање принципа квалитета,
Скупштини који ће о свом раду обавјештавати
професионалности,
знања,
стручности
и
Скупштину Града и јавност.
способности.
(2) Ако било који члан Одбора уочи појаву
(3)Изабрани
представнициодборници
у
поврее и кршења одреби Кодекса дужан је у име
поступцима отворене конкуренције и апликације
одбора да укаже на уочену појаву кршења истог
за одређену позиције захтјеваће досљедну
од стране изабраних представника- одборника.
примјену законских одердби
и критерија
(3) У току одржавања скупштинских сједница за
квалитета знања, стручности, способности,
придржавање одредби овог Кодекса надлежан је
искуства и професионалности.
предсједник Скупштине Града.
(4) Са уоченом појавом пореде, кршење одредби
3.9.Узајамно поштовање и уважавање
и принципа овог Кодекса од стране изабраних
представникаодборника
предсједник
Члан 12.
Скупштине ће упознати одбор као стално радно
(1)У међусобној комуникацији и уопште са
тијело Скупштине.
јавношћу изабрани представници – одборници ће
(5) На основу Пословника о раду Скупштине
у сваком случају иступати са уважавањем и
Града Добој предсједник због пореде повреде
поштовањем, избјегавајући коришћење израза
реда на сједници може изрећи мјеру опомене,
који могу вријеђати или омаловажавати друге
одузимања ријечи и мјеру удаљења са сједнице.
личности или групе, на тај начин поштујући
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Члан 15.
Члан 20.
Сједницу Одбора сазива предсједник Одбора и
(1)Санкције из претходног члана изричу се на
то у писаној форми а сазивање врши по указаној
сједници Скупштине Града јавно у писаној
потреби и на приједлог Градоначелника,
форми.
предсједника Скупштине Града као и приједлог
(2)Санкције моралне опомене и моралног укора
1/3 чланова Одбора.
изриче Скупштина Града.
(3)Предложене, усвојене и изречене санкције
Члан 16.
ступају на снагу даном доношења Скупштинске
(1)Подношење захтјева, пријава о питањима која
Одлуке.
се тичу поштовања етичности одређеног
поступка понашања неког од изабраних
Члан 21.
представника – одборника, подноси се од стране
(1)На основу извршеног мањег или већег обима,
грађана или организације у писаној форми са
тежине повреда и последица кршења одредби и
подацима подносиоца, име и презиме грађана,
принципа Кодекса, повреде Кодекса могу бити
назив организације.
лакше и теже.
(2)Анонимни захтјеви и пријаве неће се
(2)За лакше повреде одредби и принципа
разматрати.
Кодекса изабраном представнику-одборнику се
изриче санкција из члана 19. став 1. тачка 1.
Члан 17.
(3)За теже повреде кршења одредби и принципа
(1)По пријему захтјева, пријаве Етички одбор за
Кодекса изабраном представнику-одборнику се
праћење
провођења
Кодекса
понашања
изриче санкција из члана 19. став 1. тачка 2.
изабраних
представникаодборника
у
(4)Санкција из члана 19. став 1. тачка 2.
Скупштини покреће поступак утврђивања
објављује се у „Службенм гласнику Града
чињеница базиран на основу захтјева, пријаве
Добој“.
разговором са изабраним представником –
одборником на кога се односи захтјев, пријава
(7)ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
као и са подносиоцем захтјева, пријаве.
(2)Етички одбор за провођење Кодекса
Члан 22.
понашања изабраних представника- одборника у
Питања која нису у цијелости дефинисана и
Скупштини доноси Закључак најкасније у року
регулисана овим Кодексом биће разрађена и
од 30 дана од дана покретања поступка,
утврђена Пословником о раду етичког одбора за
подношења захтјева, пријаве на изабраног
праћење
провођења
кодекса
понашања
представника – одборника.
изабраних представника – одборника у
(3)Етички одбор за провођење Кодекса
Скупштини Града Добој.
понашања изабраних представника- одборника у
Скупштини о донесеном Закључку из претходног
Члан 23.
става 2. обавјештава Скупштину на првој
(1)У примјени овог Кодекса Пословник о раду
слиједећој сједници.
етичког одбора за праћење провођења кодекса
(4)Скупштина Града разматра предложени
понашања изабраних представника – одборника
Закључак Одбора са предложеним санкцијама и
чинит ће његов саставни дио.
о томе доноси своју Одлуку.
(2)Овај Кодекс може бити приређен и штампан
као посебна публикација.
Члан 18.
Својим активностима изабрани представници –
Члан 24.
одборници ће обезбиједити промоцију овог
Ступањем на снагу овог Кодекса, престаје да
Кодекса у јавности и медијима.
важи Кодекс понашања изабраних представникаодборника у Скупштини општине Добој број 01(6)САНКЦИЈЕ
013-238/05 од 01.12.2005. године.
Члан 19.
(1)За лакше, теже повреде и кршење одредби и
принципа Кодекса Скупштина Града изриче
слиједеће санкције:
1)Моралну опомену у писаној форми која се
изриче и јавно саопштана
на сједници
Скупштине,
2)Морални укор у писаној форми који се изриче
и јавно саопштава на сједници Скупштие и
обавезом објављивања у Службеном гласнику
Града Добој,

Члан 25.
Овај Кодекс ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-519/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
расправи и припреми приједлог Програма
самоуправи (Службени гласник Републике
уређења грађевинског земљишта за 2018. годину.
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
гласнику Града Добоj“
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
2017. године д о н о с и
Број: 01-013-464/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
ЗАКЉУЧАК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
1.Нацрт Програма рада Скупштине Града Добој
__________________________________________
за 2018. годину суштински и формално технички
је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Стручна служба Скупштине Града
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 Програма рада
Скупштине Града Добој за 2017. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-463/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Програма
уређења
грађевинског
земљишта за 2018. годину суштински и
формално је прихватљив за даљу скупштинску
процедуру.
2.Задужује се Одјељење за просторно уређење 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

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи, члан 21. став 2. у вези са чланом 33.
став 1. тачка 7. Закона о заштити лица која
пријављују
корупцију(Службени
гласник
Републике Српске број 62/17), члана 35. став 2. и
члана 76. Статута Града Добој („Службени
гласник Града Добој“ број 1/17), члана 128.
Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
дана 14 . децембра 2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Прихвата се Упутство о поступању са пријавом
корупције и обезбјеђењу заштите лица која
пријављују корупцију у Градској управи Добој.
2.Саставни дио закључка чини Упутство о
поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу
заштите лица која пријављују корупцију у
Градској управи Добој.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-465/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 21. став 2. Закона о заштити
лица која пријављују корупцију („Службени
гласник Републике Српске“ број: 62/17) члана
39. став 2. тачка
37. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/17, и члана 35. став 2. тачка 37.,
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Члан 4.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Пријава
корупције
је, у складу са Законом,
Добој“ број: 1/17) Скупштина Града Добој, на
писмено
или
усмено
обавјештење које садржи
сједници одржаној дана 14. децембра 2017.
податке
о
чињењу
или
нечињењу
године доноси:
Градоначелника, начелника одјељења или
служби или других лица запослених у Градској
УПУТСТВО
управи, злоупотребом службених овлашћења или
службеног положаја у приватне сврхе, у циљу
О ПОСТУПАЊУ СА ПРИЈАВОМ
стицања противправне имовинске користи или
КОРУПЦИЈЕ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ
било које друге користи за себе или другога.

ЗАШТИТЕ ЛИЦА КОЈА
ПРИЈАВЉУЈУ КОРУПЦИЈУ У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ДОБОЈ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Упутством уређују се питања подношења,
пријема и евидентирања пријаве корупције,
поступање са пријавом корупције, заштита права
пријавиоца корупције, права и обавезе
Градоначелника
(у
даљем
тексту:
Градоначелник) и запослених у Градској управи
Града Добој, (у даљем тексту: Градска управа) у
вези са пријавом корупције, одлучивање по
пријави корупције као и друга питања која су од
значаја за пријаву корупције и заштиту права
пријавиоца корупције у Градској управи.
Члан 2.
Правно утврђивање поступка подношења и
рјешавања пријава корупције треба да осигура
законит и ефикасан рад службеника и других
запослених у Градској управи који су укључени
у овај процес као и предузимање мјера на
побољању организације и рада Градске управе, у
складу са законом, потребама и интересима
грађана и других корисника њених услуга.
Уређивање јасне процедуре и одговорности
треба да гарантује сваком пријавиоцу корупције
да ће његова пријава бити адекатно размотрена и
да ће о исходу бити обавијештен у законом
предвиђеном року.
Члан 3.
Ово упутство примјењују сви запослени у
Градској управи у свим случајевима сумње на
појаву корупције или у случајевима када долазе
до докумената или сазнања у вези са пријавом
корупције у Градској управи.
Запослени у Градској управи дужни су да, у
складу са Законом о заштити лица која
пријављују корупцију (у даљем тексту: Закон) и
овим упутством предузму све потребне мјере у
циљу заштите идентитета и интегритета
пријавиоца.
II ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ

Члан 5.
Пријава корупције се може поднијети у форми
писаног или усменог обавјештења.
У форми писаног обавјештења, пријава се може
поднијети на прописаном обрасцу који је у
прилогу овог упутства и чини његов саставни
дио.
Изузетно од става 2. овог члана, пријава која није
поднијета у форми прописаног обрасца обавезно
ће се узети у разматрање уколико садржи све
прописане елементе предвиђене овим упутством.
Члан 6.
Да би могла бити процесуирана, пријава
корупције треба да садржи:
-Опис чињења или нечињења које по мишљењу
пријавиоца представља корупцију,
-Чињенице и околности на основу којих
пријавилац сумња да је покушана или извршена
корупција у Градској управи,
-Податке о пријавиоцу са његовим потписом.
Пријава садржи и податке о запосленом у
Градској управи за кога постоји сумња да је
извршио корупцију, уколико пријавилац има
информације о томе у тренутку подношења
пријаве.
Уз пријаву, пријавилац доставља и материјалне
доказе из којих произилази сумња да је покушана
или извршена корупција у Градској управи,
уколико је у посједу таквих доказа.
Члан 7.
Пријава корупције може да се подносе на један
од сљедећих начина:
-Доставом писмена путем поште на адресу
Градске управе или непосредно предајом
писмена у писарници Градске управе,
-Убацивањем писмена у посебно сандуче за
пријаву корупције које се налази у просторијама
Градске управе на инфо пулту,
-Путем
електронске
поште
на
емаил
адресу:__________________,
-Путем посебног линка/банера на званичној
интернет страници Града, на стандардном
електронском обрасцу,
-Усмено
на
записник
код
овлашћеног
службеника за пријем пријаве корупције, у
складу са овим упутством.
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Члан 8.
податке о запосленим, ако су му познати а за које
Уколико пријаву корупције доставља поштом, на
постоји сумња на корупцију.
коверти којом се доставља пријава корупције,
У записник се уноси попис доказа које прилаже
пријавилац означава да се односи на пријаву
пријавилац (уколико постоје) односно опис
корупције те да исту може отворити само
доказа које он није могао прибавити али му је
овлашћено лице за поступање по пријави.
познато гдје се налазе.
На полеђини коверте пријавилац не мора да
Записник о пријави корупције потписују
исписује своје личне податке, изузев уколико то
пријавилац корупције и овлашћени службеник, а
није захтјев посебног прописа о достављању.
један примјерак записника уручује се пријавиоцу
корупције.
Члан 9.
Сандуче за пријаву корупције које се налази у
III ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРИЈАВЕ
просторијама Градске управе обезбјеђује се
бравом за закључавање и мора бити јасно
Члан 13.
исписан текст: „ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ“.
Евидентирање пријава корупције, у складу са
Овлашћени службеник је дужан да најмање
Законом и овим упутством, има третман
једном седмично прегледа сандуче за подношење
евидентирања повјерљиве поште којим се штити
пријава корупције, у складу са овим упутством.
садржај пошиљке и идентитет и интегритет
пошиљаоца,
у
складу
са
правилима
Члан 10.
канцеларијског пословања у Градској управи.
Пријаву у форми усменог обавјештења
пријавилац подноси усмено на записник код
Члан 14.
овлашћеног службеника.
Код пријема поште у писарници Градске управе,
Записник из става 1. овог члана сачињава се у
у случају када је на коверти или омоту назначено
два примјерка тако да се један примјерак предаје
да се односи на пријаву корупције, иста се не
пријавиоцу, а други примјерак задржава
смије отварати, него се само на коверат оставља
овлашћени службеник ради даљег поступања, у
отисак пријемног штамбиља Градске управе са
складу са овим упутством.
бројем приспјеле пошиљке.
Пошиљка из става 1. овог члана се, без одлагања,
Члан 11.
путем посебне интерне доставне књиге доставља
Приликом сачињавања записника о пријави
овлашћеном службенику за поступање по
корупције, овлашћени службеник упознаје
пријави уз третман повјерљиве поште, у складу
подносиоца пријаве са одредбама Закона о
са општим актом којим се уређује канцеларијско
врстама пријава и о другим околностима да би
пословање у Градској управи.
несумњиво утврдио да ли се пријава односи на
сумњу на корупцију у Градској управи или у
Члан 15.
некој другој организацији или институцији.
Уколико је пријава корупције предата
Уколико овлашћени службеник установи да је у
непосредно у писарницу Градске управе, без
питању сумња на корупцију у некој другој
коверте или омота, те запослени на пријему
организацији
или
институцији,
упутиће
поште утврди да је ријеч о пријави корупције тек
пријавиоца да тамо поднесе пријаву, уз поуку о
увидом у пријаву приликом протоколисања,
могућим начинима подношења пријаве.
дужан је да поднесену пријаву, без одлагања,
достави овлашћеном службенику за поступање
Члан 12.
по пријави, уз службену забиљешку у којој ће
Овлашћени службеник у записник о пријави
навести на који начин је пријава поднесена и ко
корупције уноси пословни број и датум
је упознат са садржајем пошиљке и идентитетом
сачињавања записника, податке о пријавиоцу и
подносиоца, уз евидентирање на начин
начину утврђивања идентитета те изјаву
предвиђен чланом 14. овог упутства.
пријавиоца да је упознат са одредбама Закона о
врстама и садржају пријава корупције те о
Члан 16.
врстама заштите и његовом праву да изабере
У случају да на коверти или омоту није означено
врсту заштите.
да се пошиљка односи на пријаву корупције, те
Изјава подносиоца пријаве корупције уноси се у
запослени у писарници при прегледу поште то
записник на начин како то излаже подносилац
утврди тек након отварања коверте или омота,
пријаве, с тим што ће овлашћени службеник
ковету ће затворити и без одлагања доставити
прије давања изјаве, подносиоца упутити да
овлашћеном службенику за поступање по
опише чињење или нечињење које представља
пријави, уз службену забиљешку у којој ће
корупцију уз навођење чињеница и околности на
навести ко је пошту отварао и ко је упознат са
основу којих пријавилац сумња на покушај или
садржајем пошиљке и идентитетом подносиоца,
нестанак корупције у Градској управи као и
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уз евидентирање на начин предвиђен чланом 14.
уколико такву заштиту пријавилац не жели, по
овог упутства.
његовој изричитој изјави,
-Да обавља и друге послове који су овим
Члан 17.
упутством повјерени овлашћеном службенику.
Сандуче за пријаву корупције отвара овлашћени
службеник у присуству службеника за односе са
Члан 21.
јавношћу, о чему саставља службену забиљечку
Уколико овлашени службеник из било којег
коју заједно потписују.
разлога није у могућности да извршава права и
Пријаву корупције, преузету на начин уређен
обавезе које произлазе из овог упутства,
ставом 1. овог члана, пријаву састављену у
Градоначелник доноси рјешење којим овлашћује
форми записника као и друге пријаве које му
другог запосленог у Градској управи да извршава
буду достављене у складу са правилима
права и обавезе овлашеног службеника.
канцеларијског
пословања,
овлашћени
У случају из става 1. овог члана, овлашћени
службеник евидентира у свом попису аката који
службеник мора имати завршен правни факултет
му је додијељен из писарнице на почетку
или еквивалент који се вреднује са најмање 240
календарске године (издвојени
бр.-1), ако
ЕЦТС бодова.
општим актом о канцеларијском пословању у
Градској управи није другачије прописано.
V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВИ
Члан 18.
Евидентирање пријаве корупције која је
достављена путем електронске поште или
посебног линка/банера на званичној интернет
страници Града, врши службеник који има
приступ и који администрира/евидентира
електронску пошту упућену Градоначелнику
односно Градској управи, у складу са општим
актом којим се уређује канцеларијско пословање
у Градској управи и исту доставља у рад
овлашћеном службенику.
IV ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО
ПРИЈАВИ
Члан 19.
Овлашћено лице за поступање по пријави
корупције је службеник који у Градској управи
обавља послове управљања људским ресурсима
(овлашћени службеник).
Члан 20.
Овлашћени службеник из члана 19. овог
Упутства има посебне одговорности:
-Да врши промоцију одредби Закона о заштити
лица која пријављују корупцију и овог упутства,
-Да редовно информише Градоначелника о
питањима из дјелокруга рада,
-Да сарађује са тијелима у Градској управи која
су образована у сврху превенције корупције,
-Да користећи своја најбоља знања и искуства,
савјесно, независно и непристрасно испита све
наводе из пријаве, по потреби прибави додатне
доказе, састави извјештај за сваки појединачни
случај и Градоначелнику предложи доношење
законите одлуке по пријави,
-Да са посебним опрезом води рачуна о заштити
идентитета пријавиоца, а лица која су упозната
са идентитетом пријавиоца упозори на обавезу
чувања и заштите идентитета пријавиоца, изузев

Члан 22.
Запримљене пријаве корупције овлашћени
службеник рјешава хронолошким редослиједом,
како су пристигле.
Овлашћени службеник и по службеној дужности
прикупља што више података и доказа који ће му
помоћи у испитивању навода из пријаве.
Службеници и други запослени у Градској
управи дужни су да сарађују са овлашћеним
службеником као и да му дају податке и
информације којима располажу а које се односе
на предметну пријаву као и да му пружају другу
врсту помоћи за рјешавање пријаве.
Члан 23.
У колико се пријава корупције односи на
Градоначелника, те уколико су испуњени услови
за поступање по пријави, у складу са Законом и
овим упутством, овлашћени службеник ће такву
пријаву
службеним
путем
доставити
Градоначелнику на изјашњење, при чему се
идентитет подносиоца пријаве неће откривати.
Овлашћени службеник ће подносиоца пријаве
писаним путем обавијестити о изјашњењу
Градоначелника поводом навода у пријави.
Уколико се пријава корупције односи на
овлашћеног службеника, пријава се доставља
непосредно Градоначелнику који ће одредити
другог службеника који ће по пријави поступати.
Члан 24.
Уколико пријавилац у пријави није навео личне
податке, предмет формиран по таквој пријави се
архивира, уз службену забиљешку да се по
пријави није могло поступати из разлога
непотпуности, ако овим упутством није
другачије предвиђено.
Изузетно од става 1. овог члана, уколико садржај
пријаве јасно упућује на покушај или постојање
корупције уз навођење или прилагање доказа, без
обзира што не постоје лични подаци пријавиоца,
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овлашћени службеник ће предузети могуће мјере
VI ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВИ
у циљу утврђивања потпуног чињеничног стања
и, у зависности од тога и других околности,
Члан 30.
предложити предузимање одговарајућих мјера.
Приједлоге мјера и одлука поводом пријаве
корупције подноси овлашћени службеник у свом
Члан 25.
извјештају из члана 29. овог упутства.
Овлашћени службеник задужен са предметом
Приједлози могу бити сљедећи:
формираним по пријави корупције испитује да
-Одбацивање пријаве због непотпуности,
ли је пријава потпуна.
-Одбијање пријаве из разлога што чињење или
Уколико пријава није потпуна, овлашћени
нечињење које се ставља на терет не представља
службеник позива пријавиоца да исту допуни у
коруптивно дјело,
примјереном року, уз упозорење да ће у
-Одбијање пријаве као неосноване (због
супротном пријава бити одбачена као непотпуна.
непостојања доказа),
-Просљеђивање пријаве надлежном органу
Члан 26.
уколико постоји сумња да пријављено чињење
Уколико пријава буде одбачена као непотпуна,
или нечињење има обиљежја кривичног дјела,
пријавилац може накнадно поднијети нову
-Предузимање конретних мјера и активности за
пријаву у складу са овим упутством само ако је
елиминисање акта или понашања које је
ријеч о новим доказима који нису били познати у
утврђено као штетна посљедица радње
вријеме подношења претходне пријаве.
починиоца коме је стављена на терет,
-Предузимање конретних мјера и активности за
Члан 27.
уклањање акта, чињења или нечињења које је
Уколико је пријава корупције комплетирана и
утврђено као штетна посљедица којом се
садржи све потребне елементе за даљи поступак,
угрожава право или интерес пријавиоца и са њим
овлашћени службеник испитује основаност
повезаних лица,
навода у пријави и доставља је на изјашњење
-Предузимање додатних мјера и активности за
запосленом у Градској управи за којег је у
обезбјеђење заштите и остваривања права
пријави изнесена сумња да је извршио
пријавиоца корупције,
корупцију, уз остављање примјереног рока.
-Покретање
поступка
за
утврђивање
Пријава на изјашњење из става 1. овог члана
дисциплинске и материјалне одговорности
доставља се у форми службеног акта уз који је
запосленог у Градској управи за кога постоје
приложена копија пријаве корупције, с тим да на
основи сумње да је извршио корупцију.
копији нису видљиви лични подаци пријавиоца
Приједлози одлука из става 2. овог члана које
корупције.
даје овлашћени службеник морају бити детаљно
Члан 28.
образложени.
Овлашћени службеник може, уколико сматра да
Члан 31.
је то потребно ради разјашњења одређених
Градоначелник одлучује о поступању по пријави
навода у пријави или евентуалног прикупљања
корупције након што заприми извјештај и
додатних доказа, од пријавиоца затражити
приједлог одлуке из члана 29. овог упутства.
додатна појашњења, податке и евентуалне доказе
Приликом разматрања извештаја и приједлога
о наводима у пријави које он доставља
одлука, Градоначелник општине може одлучити:
овлашћеном службенику, уколико му је познато
-Да затражи додатна образложења и податке,
или их посједује.
уколико налази да одређене чињенице нису
Члан 29.
довољно јасно и недвосмослено утврђене или да
Овлашћени службеник, након што свестрано
не упућују на приједлоге који су дати у
испита основаност навода у пријави, о томе
извјештају,
сачињава извјештај у писаној форми, који
-Да прихвати предложене одлуке и мјере,
доставља Градоначелнику.
-Да другачије одлучи у односу на предложене
Уколико је потребно у циљу заштите идентитета
одлуке и мјере уколико образложено налази да
пријавиоца, у извјештају ће се навести ознака
постоје оправдани разлози да се другачије
„нн“ или инцијали имена и презимена
одлучење у односу на дати приједлог.
пријавиоца.
Одлука Градоначелника по пријави корупције је
Извјештај из става 1. овог члана садржава опис
коначна.
пријаве, кратак садржај предмета коруптивног
Члан 32.
дјела, сумњу на починиоца дјела, коришћени
Коначна одлука или обавјештење о исходу
метод у утврђивању чињеничног стања, утврђено
поступка по пријави корупције доставља се
чињенично стање са приједлозима мјера или
подносиоцу пријаве у року од осам дана од дана
одлука које би у предметном случају требало
окончања поступка по пријави.
донијети.

Број 9
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 39
__________________________________________________________________________________________
VII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ЗАШТИТИ
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ПРИЈАВИОЦА КОРУПЦИЈЕ
Члан 37.
Члан 33.
У року од 30 дана од дан ступања на снагу овог
Пријавилац корупције, од тренутка подношења
упутства овлашћени службеник ће осигурати да
пријаве као и све вријеме трајања поступка и
се у просторијама Градске управе постави
након окончања поступка, ужива право на
сандуче за пријем пријава корупције, у складу са
заштиту идентитета и заштиту права и интереса
чланом 9. став 1. овог упутства.
која му припадају као запосленом у Градској
управи.
Члан 38.
На основу тога што је поднио пријаву на сумњу
У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог
корупције која је провјером установљена као
упутства у Градској управи Добој ће, за пријаву
основана, пријавилац корупције не може сносити
корупције, осигурати постављање линка/банера
никакве негативне посљедице нити му се по том
на званичној интернет страници Града, са
или сличном основу смије дирати у његова права
информацијом да идентитет пријавиоца остаје
и интересе укључујући и са њим повезана лица.
заштићен у складу са Законом и овим упутством.
Члн 34.
Пријавилац корупције који сматра да му је
одређено право умањено или укинуто или да
трпи неке негативне посљедице и при томе
сматра да је то умањење или укидање права или
трпљење негативних посљедица повезано са
пријавом корупције, има право да се посебним
захтјевом обрати Градоначелнику и затражи
успоставу права или стања које је било прије
наступања негативних посљедица.
Градоначелник уколико установи да је захтјев и
разлози пријавиоца корупције основан, без
одлагања ће донијети акт или предузети друге
мјере којима ће успоставити права пријавиоца, у
складу са законом и другим прописима.
VIII
ОДГОВОРНОСТ
УПУТСТВА

ЗА

ПРИМЈЕНУ

Члан 35.
За примјену овог упутства непосредно су
одговорни Градоначелник, начелници одјељења
и служби, секретар Скупштине Града, овлашћени
службеник одређен овим упутством или
посебним рјешењем Градоначелника, запослени
у Градској управи који раде на пословима у
писарници, запослени који раде на пријему и
дистрибуцији службене поште као и други
запослени који на било који начин дођу до
података или информација које су предмет
уређивања овим упутством.
Члан 36.
Неовлашћено откривање идентитета пријавиоца
корупције, изношење или пронишење било којих
лажних вијести у вези са поступком поводом
пријаве корупције или предузимање било каквих
радњи које би могле угрозити редован рад и
пословање за вријеме спровођења поступка по
пријави, сматраће се тежом повредом радних
дужности, у складу са законом и општим актом
којим се уређује дисциплинска и материјална
одговорност запослених у Градској упррави.

Члан 39.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-511/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Програма мјера и активности за
утврђивање стања и уређења простора за 2018 –
2019. годину, суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Одјељење за просторно уређење 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 Програма мјера
и активности за утврђивање стања и уређења
простора за 2018 – 2019. годину.
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3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
гласнику Града Добоj“
2017. године д о н о с и
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

ЗАКЉУЧАК

Број: 01-013-466/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

1.Нацрт Програма рада Јавне установе „Центар
за социјални рад Добој“ за 2018. годину
суштински и формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт
Програма
заједничке
комуналне
потрошње за 2018. години
суштински и
формално технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
2.Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне
послове да у складу са Одлуком о јавним
расправама
у општини Добој („Сл.гласник
општине Добој“, број: 1/06) организује и проведе
јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије
изнесене на јавној расправи и припреми
приједлог Програма заједничке комуналне
потрошње за 2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-467/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.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

2.Задужује се Јавна установа „Центар за
социјални рад Добој“ 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 Програма рада
Јавне установе „Центар за социјални рад Добој“
за 2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-468/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Програма рада Јавне установе „Центар
за културу и образовање“ Добој за 2018. годину
суштински и формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Јавна установа „Центар за културу
и образовање“ Добој 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 Програма рада
Јавне установе „Центар за културу и
образовање“Добој за 2018. годину.
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3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
гласнику Града Добоj“
2017. године д о н о с и
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-469/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Програма рада Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Добој за 2018. годину
суштински и формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Јавна здравствена установа „Дом
здравља“ Добој 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 Програма рада Јавне здравствене
установе „Дом здравља “ Добој за 2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-470/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.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

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Програма рада „Агенције за развој
малих и средњих предузећа Града Добој“ за
2018. годину суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се „Агенција за развој малих и
средњих предузећа Града Добој“ 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 Програм рада
„Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Добој“ за 2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-471/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт
Програма
рада
„Туристичке
организације Града Добој“ за 2018. годину
суштински и формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се „Туристичка организација Града
Добој“ 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
Програм
рада
„Туристичке
организације Града Добој“ за 2018. годину.
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3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
гласнику Града Добоj“
2017. године д о н о с и
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-472/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Програма рада Јавне установе„Музеј у
Добоју“ за 2018. годину суштински и формално
технички је прихватљив за даљу скупштинску
процедуру.
2.Задужује се Јавна установа „ Музеј у Добоју“
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 Програм рада
Јавне установе „Музеј у Добоју“ за 2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Програма рада Фондације „Центар за
дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој
за 2018. годину суштински и формално технички
је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Фондација„ Центар за дјецу и
омладину са сметњама у развоју“ 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 Програм рада
Фондације „Центар за дјецу и омладину са
сметњама у развоју“ за 2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-474/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

ЗАКЉУЧАК

Број: 01-013-473/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

1.Нацрт Програма рада Јавног предузећа
„Регионална депонија“ д.о.о. Добој за 2018.
годину суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

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

2.Задужује се Јавно предузеће„Регионална
депонија“ д.о.о. Добој 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 Програм рада
јавног предузећа „Регионална депонија“ д.о.о.
Добој за 2018. годину.
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3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
гласнику Града Добоj“
2017. године д о н о с и
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-475/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Програма рада Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и развој Града“ Добој за
2018. годину суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Јавно предузеће„ Дирекција за
изградњу и развој Града“ Добој 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 Програм рада
јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
развој Града“ Добој за 2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-476/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.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

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Програма рада Јавне здравствене
установе Апотека „Јован Јовановић Змај“ Добој
за 2018. годину суштински и формално технички
је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Јавна здравствена установа
Апотека„Јован Јовановић Змај “ Добој 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 Програм рада
Јавне здравствене установе Апотека „Јован
Јовановић Змај“ Добој за 2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-477/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Програма рада Јавног предузећа „Радио
– телевизија Добој д.о.о.“ за 2018. годину
суштински и формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Јавно предузеће„ Радио –
телевизија Добој д.о.о.“ 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 Програм рада
Jавног предузећа „Радио – телевизија Добој
д.о.о.“ за 2018. годину.
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3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
гласнику Града Добоj“
2017. године д о н о с и
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

ЗАКЉУЧАК

Број: 01-013-478/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

1.Нацрт Програма рада Јавног предузећа
„Спортско – рекреациони центар Преслица“
Добој за 2018. годину суштински и формално
технички је прихватљив за даљу скупштинску
процедуру.

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

2.Задужује се Јавно предузеће„ Спортско –
рекреациони центар Преслица“ Добој 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 Програм рада
Jавног предузећа „Спортско – рекреационог
центра Преслица“ Добој за 2018. годину.

ЗАКЉУЧАК

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“

1.Нацрт Програма рада Јавне установе „Народна
и матична библиотека“ Добој за 2018. годину
суштински и формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

2.Задужује се Јавна установа „ Народна
библиотека“ Добој 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 Програм рада
Јавне установе „Народна библиотека“ Добој за
2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-479/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.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

Број: 01-013-480/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Програма рада Јавне предшколске
установе „Мајке Југовић“ Добој за 2018. годину
суштински и формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Јавна предшколска установа „
Мајке Југовић“ Добој 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 Програм рада
Jавне предшколске установе „Мајке Југовић“
Добој за 2018. годину.
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3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
гласнику Града Добоj“
2017. године д о н о с и
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-481/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт
Програма
кориштења
средстава
остварених од накнаде по основу експлоатације
минералних сировина у 2018. години суштински
и формално технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
2.Задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком о
јавним расправама
у општини Добој
(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06)
организује и проведе јавну расправу, сумира
приједлоге и сугестије изнесене на јавној
расправи и припреми приједлог Програма
кориштења средстава остварених од накнаде по
основу експлоатације минералних сировина у
2018. години.

ЗАКЉУЧАК

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“

1.Нацрт Програма рада Јавне установе „Дом за
старија лица“ Добој за 2018. годину суштински и
формално технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

2.Задужује се Јавна установа „Дом за старија
лица“ Добој 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 Програм рада Jавне установе „Дом за
старија лица“ Добој за 2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-483/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

Број: 01-013-482/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

1.Нацрт Програма одржавања, санације и
реконструкције водопривредних објеката и
водотокова у 2018. години суштински и
формално технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.

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

2.Задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком о
јавним расправама
у општини Добој
(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06)
организује и проведе јавну расправу, сумира
приједлоге и сугестије изнесене на јавној
расправи и припреми приједлог Програма
одржавања,
санације
и
реконструкције
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водопривредних објеката и водотокова у 2018.
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
години.
2017. године д о н о с и
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“

ЗАКЉУЧАК

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

1.Нацрт Програма кориштења прихода од
посебних накнада за шуме у 2018. години
суштински и формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.

Број: 01-013-484/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт
Програма
одржавања,
заштите,
реконструкције и изградње локалних путева у
2018. години суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком о
јавним расправама
у општини Добој
(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06)
организује и проведе јавну расправу, сумира
приједлоге и сугестије изнесене на јавној
расправи и припреми приједлог Програма
одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева у 2018. години.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-485/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.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

2.Задужује се Одјељење за пољопривреду 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 Програма
кориштења прихода од посебних накнада за
шуме у 2018. години.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-486/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт
Програма
кориштења
средстава
остварених
од
накнадa
за
претварање
пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе на подручју Града Добој за 2018. годину
суштински и формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.
2.Задужује се Одјељење за пољопривреду 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 Програма
кориштења средстава од накнада за претварање
пољопривредног земљишта у непољоприврене
сврхе на подручју Града Добој за 2018. годину.
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3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
гласнику Града Добоj“
2017. године д о н о с и
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-487/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Нацрт Програма рада противградне превентиве
Републике Српске на подручју Града Добој за
2018. годину.
2.Задужује се Одјељење за пољопривреду 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 Програма рада
противградне превентивее Републике Српске на
подручју Града Добој за 2018. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-488/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.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

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај o извршењу буџета Града
Добој у периоду 01.01.-30.09.2017. године.
2.Саставни дио закључка чини Извјештај о
извршењу буџета Града Добој у периоду 01.01. 30.09.2017. године.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-489/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Прихвата се Информација о судском спору по
тужби тужитеља „САША-ТРАДЕ“ д.о.о. ДОБОЈ
ради
накнаде
материјалне
штете
због
елементарне непогоде-поплаве.
2.Констатује се да су наводи тужбе који се
односе на чињенице из Извјештаја о поступању у
ванредној ситуацији проузрокованој поплавом
број: В-02-107/14, прихваћеног Закључком
Скупштине Града
број.01-013-184/14 од
09.06.2014. године (објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“ бр:5/14) искривљенe и
нетачнe, као и чињенице у вези расподјеле
помоћи о којима је Скупштина Града
информисана путем
организација које су
проводиле пројекте опоравка од поплава.
3.Задужује се Градоначелник Града да овај
закључак заједно са Информацијом достави
законском заступнику Града Правобранилаштву
РС-Сједиште замјеника у Добоју у сврху даљег
вођења предметног поступка.
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4.Овај закључак ступа на снагу осмог дана од
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
дана објављивања у Службеном гласнику Града
2017. године д о н о с и
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЗАКЉУЧАК
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
1.Прихвата се Информација у вези располагања
Број: 01-013-490/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
имовином у статусу друштвене – државне
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
својине на подручју Града Добој.
Мурвет Бајрактаревић,с.р
2.Осуђују се „НОВОСТИ ПРЕСС“ д.о.о. Бања
__________________________________________
Лука због неаргументованог и искривљеног
изношења чињеница у дневном листу „Вечерње
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
новости“ везаних за продају пословних простора
самоуправи (Службени гласник Републике
у власништву Града Добој, а нарочито продаје
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
пословног простора бр. 11. , ул. Ћупријска,
Статута Града Добој („Службени гласник Града
власништво Града Добој 1/1, уписан у Књигу
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
положених уговора, лист уложених уговора бр.
Скупштине Града Добој („Службени гласник
2641 КО Добој.
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
3.Скупштина Града Добој подржава предузете
2017. године д о н о с и
активности Градоначелника Града у погледу
заштите некретнина којима је неовлаштено и
ЗАКЉУЧАК
незаконито располагао „Добојинвест“ АД Добој.
1.Прихвата се Информација о могућности
помоћи грађевинских предузећа на подручју
Града Добој куповином пословних простора у
циљу развоја грађевинског сектора на подручју
Града Добоја и то по цијени од 1.500,00 КМ до
3.000,00 КМ / м2.
2.Скупштина Града Добој ће у сваком
појединачном случају одлучивати о куповини
понуђених пословних простора од стране
инвеститора приближно вриједности износу
висине ренте за уређење грађевинског земљишта,
с тим да се може купити и већи простор од
износа ренте ако Град Добој има потребу за
истим или ако простор има функционалну
цјелину.
3.Овај закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику Града
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-491/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.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

4.Задужује се Градоначелник Града да предузме
све законом прописане мјере и активности
везано за идентификацију и заштиту некретнина
/ пословних простора, гаража и станова/ у
државној својини, те покрене поступак укњижбе
градске имовине, као и некретнина које немају
носиоца права располагања или је он непознат у
смислу одредаба члана 3. и 5. Закона о
приватизацији пословних зграда, пословних
просторија и гаража („ Службени гласник РС“
бр: 98/04, 71/10, 30/12 и 67/13).
5.Овај закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику Града
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-492/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
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Добој, на сједници одржаној дана 14 . децембра
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 Информација о проведеним
Скупштине Града Добој („Службени гласник
активностима на подјели имовине између Града
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој и Општине Станари.
Добој, на сједници одржаној дана 7. септембра
2017. године д о н о с и
2.Саставни дио закључка чини Информација о
проведеним активностима на подјели имовине
ЗАКЉУЧАК
између Града Добој и Општине Станари.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-493/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. а у вези са чланом 82. став 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
дана 14. децембра 2017. године, д о н и ј е л а ј е:

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о поступању Пореске
управе РС према ЈЗУ Апотека „ Јован Јовановић
Змај“ Добој;
2.Тражимо да Пореска управа РС у будуће буде
досљедна према својим мишљењима и да
принципијелно посутпа према свим пореским
обвезницима.
3.Даје се сагласност Градоначелнику да одобри
ангажовање 50.000,00 КМ, из буџета Града
Добој, на име финансијске помоћи Јавној
здравственој
установи
Апотека
„Јован
Јовановић-Змај“ Добој за превазилажење
финансијских
потешкоћа
узрокованих
неосновано наметнутим обавезама Рјешењем
Пореске управе РС;
4.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику Града
Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-459/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

1.Усваја се Информација о утрошку електричне
енергије за јавну расвјету за период 01.01.2017 –
30.09.2017. године.
2.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-494/17.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 14.12.2017.године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

II АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број:97/16) члана 60. Статута Града
Добој
(„Службени
гласник
Града
Добој“,број:1/17 ), а у вези члана 142. став 7.
Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“,број:
40/13,106/15 и 3/16), Градоначелник Града
Добој, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
утврђивање приједлога листе
физичких лица са лиценцом за
технички преглед објеката на
подручју Града Добој
Члан 1
У Комисију за утврђивање приједлога листе
физичких лица са лиценцом за технички преглед
објеката на подручју Града Добој, за које
одобрење за градњу даје јединица локалне
самоуправе именује се:

Број 9
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 50
__________________________________________________________________________________________
1.Нина Букејловић, дипл.инг.арх. – предсједник,
Члан 1.
2.Милан Ћорић, дипл.инг.грађ. – члан,
3.Радмила Млинаревић, дипл.правник – члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да у складу са чланом 142.
став 4. Закона о просторном уређењу и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“,број:
40/13, 106/15 и 3/17), утврди приједлог листе
физичких лица са лиценцом која испуњавају
услове за рад у Комисији за технички преглед
објеката на подручју града Добој за које
одобрење за градњу издаје јединица локалне
самоуправе и исту достави градоначелнику.
Листа се утврђује на период од двије године.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2413/17
Добој: 12.12.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Редован годишњи попис имовине, потраживања
и обавеза Града Добој, са стањем на дан
31.12.2017. године, обавиће се на начин и у
роковима утврђеним Правилником о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Града
Добој“, број 9/16).
Члан 2.
Попис из претходног члана ове Одлуке обавиће
пописне комисије које ће посебним актом
именовати Градоначелник.
За координацију рада свих пописних комисија,
Градоначелник ће именовати Централну пописну
комисију.
Централна пописна комисија ће, на основу свих
појединачних извјештаја, сачинити сумарни
извјештај о извршеном попису са приједлогом о
начину књижења нађеног стања и исти доставити
Градоначелнику до 30.01.2018. године.
Члан 3.
Начелници одјељења дужни су спровести
припремне активности за успјешну реализацију
редовног годишњег пописа, са стањем на дан
31.12.2017. године.
Члан 4.

На основу члана 17. Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 94/15 ), члана 59.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број, 97/16 ), члана
60. Статута Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза ( „ Службени гласник
Републике Српске“, број 45/16 ) и члана 6.
Правилника о начину и роковима вршења пописа
и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Града Добој“, број 9/16), Градоначелник
доноси:

ОДЛУКУ
о редовном годишњем попису
имовине, потраживања и обавеза
Града Добој, са стањем на дан
31.12.2017.године

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2295/17
Добој: 23.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 ), члана 60. Статута града
Добој („Службени гласник Града Добој“, број:
1/17), Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Републике Српске“, број: 45/16)
и
члана 9. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник Града Добој“, брoj: 9/16) и
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члана 2. Одлуке о редовном годишњем попису
8.предсједник Централне пописне комисије
имовине, потраживања и обавеза Града Добој, са
контактира са ревизором и присуствује попису
стањем на дан 31.12.2017, број 02-022- 2295 /17
када у просторијама гдје се попис врши борави и
од 23.11.2017. године, Градоначелник доноси:
ревизор,

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Централне пописне
комисије за редован годишњи попис
имовине, потраживања и обавеза
Града Добој, са стањем на дан
31.12.2017.

9.саставља коначан извјештај о попису имовине,
потраживања и обавеза и доставља га
рачуноводству и градоначелнику,

Члан 1.

Централна пописна комисија дужна је, извјештај
о попису са приједлогом о начину књижења
нађеног стања по попису и исказаног у
извјештају,
доставити
Градоначелнику
најкасније до 30.01.2018. године.

У Централну пописну комисију за редован
годишњи попис имовине, потраживања и обавеза
Града Добој, са стањем на дан 31.12.2017.
године, именују се:

Члан 3.

Члан 4.

1. Сњежана Радић - предсједник,
2. Бојан Поповић - замјеник предсједника,
3. Здравко Ђуричић - члан,

5. Данијела Нарић - замјеник члана.
6. Бранка Кулишић – замјеник члана

Број: 02-022-2336/17
Добој: 28.11.2017.године

Члан 2.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Обавезе Централне пописне комисије:
1.доноси план рада у којем се посебно означавају
рокови за извршење појединих послова у вези са
пописом,
2.организује, прати и контролише да ли су
поједине комисије правовремено донијеле
сопствени план рада и како га извршавају,
3.координира рад и даје неопходна упутства
другим комисијама,
4.прати поштовање рокова и извршење пописа од
стране појединих комисија,
5.обавља контролу тачности пописа,
и

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

4. Славица Штрбац-Босанац - члан,

6.координира
усаглашавање
сравњења са књиговодством,

10.обавља и друге послове у складу са општим
правилима која уређују одвијање пописа.

поступак

7.даје неопходне смјернице када је потребно да
се разријеше евентуални проблеми код извршења
појединих задатака,

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 ), члана 60. Статута града
Добој („Службени гласник Града Добој“, број:
1/17), Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 45/16) и члана
9. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Града Добој“, брoj: 9/16) и члана 2.
Одлуке о редовном годишњем попису имовине,
потраживања и обавеза Града Добој, са стањем
на дан 31.12.2017, број 02-022-2295/17 од
23.11.2017. године, Градоначелник доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за попис
потраживања, у редовном
годишњем попису Града Добој, са
стањем на дан 31.12.2017.

Број 9
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 52
__________________________________________________________________________________________
на дан 31.12.2017, број 02-022-2295/17 од
Члан 1.
23.11.2017. године, Градоначелник доноси:
У Комисију за попис потраживања, у редовном
годишњем попису Града Добој, са стањем на дан
РЈЕШЕЊЕ
31.12.2017. године, именују се:
1.Биљана Гостић - предсједник,
2.Анкица Лазић - замјеник предсједника,
3.Алма Видојевић - члан,
4.Бојана Кршић - члан,
5.Милена Лончар- замјеник члана,
6.Маја Пракљачић - замјеник члана.
Члан 2.
Именована комисија ће, у складу са чланом 2 и
чланом 7. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник Општине Добој“, брoj:
9/16), извршити попис са стањем на дан
31.12.2017. године и сачинити извјештај о
извршеном попису најкасније до 20.01.2018.
године и исти, са пописним листама, доставити
Централној пописној комисији.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2337/17
Добој: 28.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

о именовању Комисије за попис
некретнина, нематеријалних
улагања и дугорочних
финансијских пласмана, у редовном
годишњем попису Града Добој,
са стањем на дан 31.12.2017.
Члан 1.

У
Комисију
за
попис
некретнина,
нематеријалних
улагања
и
дугорочних
финансијских пласмана, у редовном годишњем
попису Града Добој, са стањем на дан 31.12.2017.
године, именују се:
1.Драган Савић - предсједник,
2.Нада Катанић - замјеник предсједника,
3.Верица Благојевић - члан,
4.Стојан Радић - члан,
5.Зоран Гојковић - замјеник члана,
6.Драган Павлић - замјеник члана.
Члан 2.
Именована комисија ће, у складу са чланом 2 и
чланом 7. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник Града Добој“, брoj: 9/16),
извршити попис са стањем на дан 31.12.2017. и
сачинити извјештај о извршеном попису
најкасније до 20.01.2018. године и исти, са
пописним листама, доставити Централној
пописној комисији.
Члан 3.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 ), члана 60. Статута града
Добој („Службени гласник Града Добој“, број:
1/17), Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 45/16) и члана
9. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Града Добој“, брoj: 9/16) и члана 2.
Одлуке о редовном годишњем попису имовине,
потраживања и обавеза Града Добој, са стањем

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2338/17
Добој: 28.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
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Српске“, број: 97/16 ), члана 60. Статута града
пописним листама, доставити Централној
Добој („Службени гласник Града Добој“, број:
пописној комисији.
1/17), Правилника о начину и роковима вршења
Члан 3.
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
гласник Републике Српске“, број: 45/16) и члана
објавиће се у „Службеном гласнику Града
9. Правилника о начину и роковима вршења
Добој“.
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Града Добој“, брoj: 9/16) и члана 2.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Одлуке о редовном годишњем попису имовине,
ГРАД ДОБОЈ
потраживања и обавеза Града Добој, са стањем
ГРАДОНАЧЕЛНИК
на дан 31.12.2017, број 02-022- 2295/17 од
23.11.2017. године, Градоначелник доноси:
Број: 02-022-1-2339/17
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој: 08.09.2017.године Обрен Петровић,с.р

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за попис
канцеларијског намјештаја, опреме,
осталих основних средстава и
ситног инвентара, у редовном
годишњем попису Града Добој, са
стањем на дан 31.12.2017.
Члан 1.

У Комисију за попис канцеларијског намјештаја,
опреме, осталих основних средстава и ситног
инвентара, у редовном годишњем попису Града
Добој, са стањем на дан 31.12.2017, именују се:
1.Бојан Вуковић - предсједник,
2.Жељко Шујић- замјеник предсједника,
3.Татјана Петричевић - члан,
4.Мартић Наташа - члан,
5.Весна Гојковић - замјеник члана,
6.Небојша Николић - замјеник члана.

_____________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 ), члана 60. Статута града
Добој („Службени гласник Града Добој“, број:
1/17), Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 45/16) и члана
9. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Града Добој“, брoj: 9/16) и члана 2.
Одлуке о редовном годишњем попису имовине,
потраживања и обавеза Града Добој, са стањем
на дан 31.12.2017, број 02-022- 2295/17 од
23.11.2017. године, Градоначелник доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за попис
материјала у магацину, у редовном
годишњем попису Града Добој, са
стањем на дан 31.12.2017.

Члан 2.

Члан 1.

Именована комисија ће, у складу са чланом 2
чланом 7. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник Града Добој“, брoj: 9/16),
извршити попис са стањем на дан 31.12.2017. и
сачинити извјештај о извршеном попису
најкасније до 20.01.2018. године и исти, са

У Комисију за попис материјала у магацину, у
редовном годишњем попису Града Добој, са
стањем на дан 31.12.2017, именују се:
1.Цвијета Ђекић - предсједник,
2.Менсур Аличић - замјеник предсједника,
3.Тања Чакаревић-Јефтић - члан,

Број 9
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 54
__________________________________________________________________________________________
4.Нада Станић - члан,
РЈЕШЕЊЕ
5.Божана Јанковић - замјеник члана,
6.Ален Петковић - замјеник члана.
Члан 2.
Именована комисија ће, у складу са чланом 2 и
чланом 7. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник Града Добој“, брoj: 9/16),
извршити попис са стањем на дан 31.12.2017. и
сачинити извјештај о извршеном попису
најкасније до 20.01.2018. године и исти, са
пописним листама, доставити Централној
пописној комисији.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.

о именовању Комисије за попис
готовине у благајни и еквивалената
готовине, у редовном годишњем
попису Града Добој, са стањем на
дан 31.12.201.
Члан 1.
У Комисију за попис готовине у благајни и
еквивалената готовине, у редовном годишњем
попису Града Добој, са стањем на дан 31.12.2017,
именују се:
1.Данијела Микић - предсједник,
2.Гордана Томић - замјеник предсједника,
3.Младенка Петковић - члан,
4.Сњежана Гарић - члан,
5.Слађана Малиновић - замјеник члана,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2340/17
Добој: 28.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 ), члана 60. Статута града
Добој („Службени гласник Града Добој“, број:
1/17), Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 45/16) и члана
9. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Града Добој“, брoj: 9/16) и члана 2.
Одлуке о редовном годишњем попису имовине,
потраживања и обавеза Града Добој, са стањем
на дан 31.12.2017, број 02-022- 2295/17 од
23.11.2017. године, Градоначелник доноси:

6.Славојка Станојевић - замјеник члана.
Члан 2.
Именована комисија ће, у складу са чланом 2 и
чланом 7. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник Града Добој“, брoj: 9/16),
извршити попис са стањем на дан 31.12.2017. и
сачинити извјештај о извршеном попису
најкасније до 20.01.2018. године и исти, са
пописним листама, доставити Централној
пописној комисији.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2341/17
Добој: 28.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 59. Закона о локалној
Члан 3.
самоуправи („Службени гласник Републике
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
Српске“, број: 97/16 ), члана 60. Статута града
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој („Службени гласник Града Добој“, број:
Добој“.
1/17), Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 45/16) и члана
РЕПУБЛИКА СРПСКА
9. Правилника о начину и роковима вршења
ГРАД ДОБОЈ
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
ГРАДОНАЧЕЛНИК
стварним стањем имовине и обавеза („Службени
Број: 02-022-2342/17
ГРАДОНАЧЕЛНИК
гласник Града Добој“, брoj: 9/16) и члана 2.
Добој: 28.11.2017.године Обрен Петровић,с.р
Одлуке о редовном годишњем попису имовине,
потраживања и обавеза Града Добој, са стањем
_____________________________
на дан 31.12.2017, број 02-022- 2295 /17 од
23.11.2017. године, Градоначелник доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за попис
обавеза, у редовном годишњем
попису Града Добој, са стањем на
дан 31.12.2017.
Члан 1.
У Комисију за попис обавеза, у редовном
годишњем попису Града Добој, са стањем на дан
31.12.2017, именују се:
1. Гордана Перић - предсједник,
2. Митровић Живана - замјеник предсједника,
3. Дијана Николић - члан,
4. Владанка Гојић - члан,
5. Госпава Божановић-Лукић - замјеник члана,
6. Мирсада Тодић - замјеник члана.
Члан 2.
Именована комисија ће, у складу са чланом 2 и
чланом 7. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник Града Добој“, брoj: 9/16),
извршити попис са стањем на дан 31.12.2017. и
сачинити извјештај о извршеном попису
најкасније до 20.01.2018. године и исти, са
пописним листама, доставити Централној
пописној комисији.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 ), члана 60. Статута града
Добој („Службени гласник Града Добој“, број:
1/17), Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 45/16) и члана
9. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Града Добој“, брoj: 9/16) и члана 2.
Одлуке о редовном годишњем попису имовине,
потраживања и обавеза Града Добој, са стањем
на дан 31.12.2017, број 02-022- 2295 /17 од
23.11.2017. године, Градоначелник доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за попис туђе
имовине и имовине која се налази
на путу или код других лица, у
редовном годишњем попису
Града Добој, са стањем на дан
31.12.2017.
Члан 1.
У Комисију за попис туђе имовине и имовине
која се налази на путу или код других лица, у
редовном годишњем попису Града Добој, са
стањем на дан 31.12.2017, именује се:
1.Давор Јовановић - предсједник,
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2.Синиша Лукић - замјеник предсједника,
1.Кршић Мирослав, предсједник радне групе;
3.Младенка Стојановић - члан,

2.Јотић Енеса, члан;

4.Емир Џафић - члан,

3.Николић Миленко, члан.

5.Амела Мемић - замјеник члана,
6.Марија Букејловић - замјеник члана.
Члан 2.
Именована комисија ће, у складу са чланом 2 и
чланом 7. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник Града Добој“, брoj: 9/16),
извршити попис са стањем на дан 31.12.2017. и
сачинити извјештај о извршеном попису
најкасније до 20.01.2018. године и исти, са
пописним листама, доставити Централној
пописној комисији.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2343/17
Добој: 28.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16) и члана 60. Статута Града
Добој („Службени гласник Града Добој“ 1/17 ),
доноси :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању радне групе
за арбитражно питање у вези
подјеле имовине између Града Добој
и Општине Станари
Члан 1.
У радну групу за арбитражно питање у вези
подјеле имовине између Града Добој и Општине
Станари именују се :

Члан 2.
Задатак радне групе из члана 1. овог Рјешења је
да, у сарадњи са овлаштеним представницима
Општине Станари, утврди арбитражно питање у
вези подјеле имовине између Града Добој и
Општине Станари, као и да по окончању
поступка сачини извјештај о спроведеним
активностима.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
обајвиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2252/17
Добој: 15.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16) и члана 60. Статута Града
Добој („Службени гласник Града Добој“ 1/17 ),
доноси :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању
Локалног реадмисионог тима
Члан 1.
У Локални реадмисиони тим именују се :
1.Драган Василић, савјетник Градоначелника,
координатор;
2.Милош Букејловић, потпредсједник
Скупштине, члан;
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3.др Радислав Николић, директор ЈЗУ „Дом
Члан 1.
здравља“ Добој, члан;
Усваја се План јавних набавки Градске управе
4.Танасић Жељко, командир полицијске станице
Добој за 2018.
Добој 1, члан;
Члан 2.
5.Татић Сандра, директор ЈУ Завод за
Саставни дио ове одлуке чини План јавних
запошљавање РС, Филијала Добој, члан;
набавки Градске управе Добој за 2018.
6.Недић Оливера, в.д. директора ЈУ „Центар за
Члан 3.
социјални рад Добој“, члан;
7.Пебић Данијела, Градске управа, самостални
стручни сарадник, члан.
Члан 2.
Задатак Локалног реадмисионог тима из члана 1.
овог Рјешења је подршка у процесу прихвата и
интеграције реадмисираних лица држављана
БиХ, а које проводи Министарство за људска
права и избјеглице БиХ у сарадњи са
ентитетским министарствима.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
обајвиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2253/17
Добој: 14.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ 97/16),
члана 17. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) , члана
3,4,5,6. и 7. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова („Службени гласник Града
Добој“ брoj 5/15), члана 60. Статута Града
Добој („Службени гласник Града Добој број:
1/17), градоначелник је донио

ОДЛУКУ
о усвајању Плана јавних набавки
Градске управе Добој за 2018.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се на wеб страници града Добој www.doboj.gov.ba као и у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-462/17
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој: 08.12.2017.године Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ДОБОЈ ЗА 2018.
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На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
осигурана средства за исплату, те предложена
и члана 25.
Закона о јавним набавкама
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
На основу утврђеног чињеничног стања,
поступајући по захтјеву Одјељења за стамбено –
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
комуналне послове Градске управе Добој број
07-37-25-826/17 од 15.11.2017. градоначелник
РЕПУБЛИКА СРПСКА
доноси
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ОДЛУКУ

о покретању поступка јавне
набавке - „Одржавање и санација
градских саобраћајница у граду
Добоју у 2018.“
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
–„Одржавање и санација градских саобраћајница
у граду Добоју у 2018.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
170.760,00 КМ. (словима:
стоседамдесетхиљадаседамстошездесетконверти
билнихмарака). Средства за предметну набавку
обезбијеђена су у буџету Града Добоја за 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.

Број: 02-404-1-408/17
Добој: 24.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 17. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ број:
39/14) , члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број: 97/16), члана 8.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова („Службени гласник Града Добој“ брoj
5/15), члана 60. Статута Града Добој („Службени
гласник Града Добој број: 1/17),
Одлуке о
извршењу ребаланса буџета Града Добој за 2017.,
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 6/17),
дописа бр. 07-37-28-535/17 од 01.8.2017. од
стране Одјељења за стамбено-комуналне
послове, градоначелник је донио

ОДЛУКУ
о другој измјени и допуни
Плана јавних набавки Градске
управе Добој за 2017.

Члан 4.

Члан 1.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Oдобрава се друга измјена и допуна Плана
јавних набавки за 2017., а који је усвојен
Одлуком о усвајању Плана јавних набавки
Градске управе Добој за 2017. бр. 02-404-32-/17
од 17.1.2017.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе
Добој број 07-37-25-826/17 од 15.11.2017.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.

Члан 2.
План јавних набавки за 2017. из члана 1. ове
Одлуке мијења се и допуњава, како слиједи:
1.Код Одјељења за стамбено-комуналне послове
у дијелу „робе“, иза редног броја 94. додаје се
набавка:
-Набавка
материјала
топловода и вреловода
(редни бр.95)

за
реконструкцију
– отворени поступак.

Образложење

Члан 3.

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предметна
набавка планирана, да је реално процијењена
вриједност предметне набавке на тржишту, да су

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ
друге измјене и допуне Плана јавних набавки за
2017. у којем је наведена предметна измјена
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Плана, a укупан број набавки предвиђених
управу Градске управе Добој број 03/052-688/17
Планом износи 96.
од 15.11.2017. градоначелник д о н о с и
Члан 4.
Остали дијелови Плана јавних набавки за 2017.
остају неизмијењени
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се на wеб страници града Добој, као и у
„Службеном гласнику Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-297/17
Добој: 02.08.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке канцеларијског материјала
за потребе Градске управе Добој у
2018. путем отвореног поступка
набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
канцеларијског материјала за потребе Градске
управе Добој у 2018.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи: 35.800,00 КМ (словима:
тридесетпетхиљадаосамстоконвертибилнихмарак
а). Средства за предметну набавку обезбијеђена
су у буџету Града Добоја за 2018. годину
буџетска позиција 412 300.
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.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
Градоначелнику од стране Одјељења за општу
управу Градске управе Добој број 03/052-688/17
од 15.11.2017.
Члан 7.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р
__________________________________________

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

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 општу

При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
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На основу утврђеног чињеничног стања,
Члан 7.
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
РЕПУБЛИКА СРПСКА
објавиће се у „Службеном гласнику Града
ГРАД ДОБОЈ
Добој“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Образложење
Број: 02-404-1-402/17
ГРАДОНАЧЕЛНИК
При доношењу Одлуке, уговорни орган се
Добој: 23.11.2017.године Обрен Петровић,с.р
чињеницом да је предметна набавка
_____________________________ руководио
планирана, да је реално процијењена вриједност
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
и члана 25. Закона о јавним набавкама
за исплату, те предложена одговарајућа врста
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступка.
поступајући по Захтјеву Одјељења за опту
управу Градске управе Добој број 03/052-689/17
На основу утврђеног чињеничног стања,
од 15.11.2017. градоначелник д о н о с и
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке средстава за одржавање
хигијене за потребе Градске управе
Добој у 2018. путем отвореног
поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
средстава за одржавање хигијене за потребе
Градске управе Добој у 2018.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а
износи:
5.150,00 КМ (словима:
петхиљадастопедесетконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2018. буџетска позиција
412 300.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-401/17
Добој: 23.11.2017.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 општу
управу градске управе Добој број 03/052-687/17
од 15.11.2017. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке тонера и кертриџа
за потребе градске управе Добој у
2018. путем отвореног поступка
набавке

Члан 3.

Члан 1.

Јавна набавка ће се провести путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
тонера и кертриџа за потребе градске управе
Добој у 2018.

Члан 4.

Члан 2.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи: 34.000,00 КМ (словима:
тридесетчетирихиљадеконвертибилнихмарака).

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику од стране Одјељења за опту
управу Градске управе Добој број 03/052-689/17
од 15.11.2017.

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2018. годину буџетска
позиција 412 300.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
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члан 2. (Општи услови за отпочињање поступка
Члан 4.
набавке) мијења се и гласи:
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Поступак јавне набавке, у складу са Законом и
Члан 5.
Правилником, може отпочети након што
Градоначелник донесе План јавних набавки за
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
текућу годину са јасно утврђеним врстама и
јавне набавке.
карактеристикама свих предмета јавне набавке и
након што се обезбиједе одговарајућа новчана
Члан 6.
средства за реализацију јавне набавке или када се
на
основу
образложеног
приједлога
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
организационе
јединице
која
иницира
набавку
Градоначелнику од стране Одјељења за општу
донесе
посебна
одлука
о
покретању
поступка
управу градске управе Добој број 03/052-687/17
јавне набавке коју доноси градоначелник.
од 15.11.2017.
Члан 7.

Члан 2.

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

Члан 3. став (1) (Доношење Плана јавних
набавки) мијења се и гласи:

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

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-403/17
Добој: 23.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 97/16),
члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), члана
56.57.58. Правила за израду закона и других
прописа Републике Српске („Службени гласник
РС“ бр. 24/14), а у вези са чланом 60. Статута
Града Добој („Службени гласник Града Добој бр.
1/17), градоначелник д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама
Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова
Члан 1.
У Правилнику о јавним набавкама роба, услуга и
радова („Службени гласник Града Добој“ бр.
5/15),

(1)План јавних набавки (у даљем тексту: „План“
сачињава Одјељење за финансије (у даљем
тексту:
„Одјељење
за
финансије“)
и
организационе јединице градске управе Града
Добој (у даљем тексту: „организациона
јединица).
Члан 3.
Члан 6. (Рокови за израду појединачних планова
јавних набавки) став (1) и став (2) мијењају се и
гласе:
(1)Елементи Плана наведени у члану 5. овог
Правилника уносе се
у посебан образац
''ТАБЕЛА ПЛАНИРАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ''
чији садржај одређује Одсјек и исти доставља
свим организационим јединицама
Градске
управе, најкасније до 01. септембра текуће
године.
(2)Организационе јединице
градске управе
дужне су табелу попунити, овјерити и исту
доставити Одсјеку најкасније до 10. септембра
текуће године.
Досадашњи став (3) остаје исти.
Члан 4.
Члан 7. (Рок за доношење Плана јавних набавки)
мијења се и гласи:
(1)Припрема Плана јавних набавки врши се
упоредо са пројекцијом прихода и расхода, а
непосредно прије израде буџетских захтјева
поштујући буџетски календар уређен Законом о
буџетском систему Републике Српске, а исти
обезбјеђује основ за израду буџета Града Добој
за наредну буџетску/календарску годину.
(2)На основу појединачних
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(3)планова јавних набавки свих организационих
(3)Анекс 3 који сачињава и доставља уз захтјев
јединица Градске управе у смислу члана 5. овог
градоначелнику организациона јединица –
Правилника Одсјек је дужан сачинити
подносилац захтјева, обавезно садржи детаљне
свеобухватан План јавних набавки за наредну
техничке
спецификације
и
појединости
буџетску/календарску годину и исти поднијети
карактеристичне за набавку која се тражи, као
градоначелнику на сагласност, односно донијети
нпр. цијена, функционалне и техничке
План јавних набавки прије усвајања буџета, те
карактеристике, квалитет, оперативне трошкове,
исти објавити у року од 15 дана након
постпродајни сервис и техничку подршку,
гаранцију, економичност, датуме и рокове
објављивања буџета.
испоруке, или период извршења, а на основу чега
Члан 5.
Одсјек припрема тендерску документацију
примјењујући Моделе стандардне тендерске
Иза члана 8. (Измјене и допуне Плана јавних
документације.
набавки) додају се чланови 8а и 8б који гласе:
(4)Анекс 3 мора садржавати потпис одговорног
Члан 8а.
лица за припрему истог, те потпис начелника и
печат надлежне организационе јединице.
(Уговори на чију се додјелу примјењује посебан
режим)
(1)На додјелу уговора који за предмет јавне
набавке има услуге из Анекса II дио Б Закона о
јавним набавкама БиХ примјењује се Правилник
о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 66/16).
(2)У случају да је за провођење свих поступака
јавне набавке именује Комисија на годишњем
нивоу иста Комисија ће проводити и поступке
дефинисане Анексом II дио Б Закона о јавним
набавкама БиХ.
Члан 8б.
(Изузеци од
набавкама)

примјене

Закона

о

јавним

За набавке које су изузете од примјене Закона о
јавним набавкама БиХ (Члан 10. ЗЈН) доноси се
одговарајућа одлука и врши закључивање
уговора у складу са Законом о облигационим
односима и другим релевантним прописима за
одређену област.
Члан 6.
Члан 9. (Захтјев) мијења се и гласи:
(1)Поступак јавне набавке иницира се Захтјевом
градоначелнику (у даљем тексту „Захтјев) који
подноси организациона јединица у градској
управи за коју се јавна набавка спроводи (у
даљем тексту „подносилац захтјева“).
(2)Захтјев из претходног става овог члана,
одобрен од стране градоначелника, доставља се
Одсјеку за јавне набавке.
Члан 7.
У члану 13. (Израда тендерске документације)
иза става (2) додају се ставови (3) и (4) који
гласе:

Члан 8.
Члан 14. (откуп
мијења се и гласи:

тендерске

документације)

(Објава
тендерске
документације)
(1)Тендерску документацију објављује Одсјек у
систему „Е-набавке“ (Портал јавних набавки
БиХ) и иста се не може достављати и преузимати
на
друге
начине,
односно
тендерска
документација преузима се искључиво на
Порталу
јавних
набавки
БиХ.
(2)Корисник система „Е-набавке“ који је
успијешно извршио регистрацију преузима
тендерску документацију у систему „Е-набавке“.
(3)Захтјев
за
појашњење
тендерске
документације и одговор са појашњењем
тендерске документације доступан је свим
кандидатима/понуђачима који су преузели
тендерску документацију у систему „Е-набавке“.
Члан 9.
Послије члана 27. (Преузимање и чување понуда
и друге документације ) додаје се члан 27а (Еаукција) који гласи:
Члан 27а.
(Е-аукција)
(1)У поступку додјеле уговора путем отвореног и
ограниченог поступка, преговарачког поступка
са објавом обавјештења о набавци и
конкурентског захтјева за доставу понуда, а у
складу са критеријима за додјелу уговора из
члана 64. Закона о јавним набавкама БиХ могуће
је користити Е-аукцију у складу са Правилником
о условима и начину кориштења Е-аукције
(„Службени гласник БиХ“ број 66/16).
(2)Е-аукцију је могуће користити и приликом
поновног такмичења за добављаче са којима је
закључен оквирни споразум из члана 32. став (5)
тачка б) Закона и у систему квалификације.
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(3)Е-аукција је начин провођења дијела поступка
Члан 1.
јавне набавке који укључује подношење нових
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
цијена, измијењених наниже, или цијена и нових
– „Набавка и уградња вертикалне сигнализације
(побољшаних) вриједности које се односе на
на подручју града Добоја у 2018.“
одређене елементе понуда, а одвија се након
почетне оцјене понуда и омогућава њихово
Члан 2.
рангирање
помоћу
аутоматских
метода
оцјењивања у информационом систему еПроцијењена вриједност набавке без урачунатог
Набавке.
ПДВ-а износи
8.545,00 КМ. (словима:
(4)Е-аукција
је
могућа:
осамхиљадапетсточетрдесетпетконвертибилнихм
-уколико су корисници регистровани и
арака). Средства за предметну набавку
активирани у систему е-Набавке и посједују
обезбијеђена су у буџету Града Добој– буџетска
информатичку опрему и несметан приступ
позиција 412 500.
системуе-Набавке,
-уколико је Е-аукција предвиђена у обавјештењу
Члан 3.
о набавци и тендерској документацији,
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
-уколико је тендерска документација објављена у
поступка, а поступак јавне набавке провести ће
систему Е-набавке.
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 10.
Члан 4.
У члану 35. (Преференцијални третман домаћег)
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
број 103/14, замјењује се бројем 83/16.
Члан 11.

Члан 5.

Члан 36. став (2) (Доношење одлука и записник
о оцјени понуда) мијења се и гласи:
(2) Сви чланови Комисије морају бити присутни
у поступку разматрања понуда и доношења
препоруке о избору најповољнијег понуђача.
Досадашњи ставови (1), (3) и (4) истог члана
остају непромијењени.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику Града
Добој".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-2312/17
Добој: 27.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те
члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по
захтјеву Одјељења за стамбено – комуналне
послове Градске управе Добој, број 07-37-25/2777/17 од 27.10.2017. градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - „Набавка и уградња
вертикалне сигнализације на
подручју града Добоја у 2018.“
путем отвореног поступка

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе
Добој, број 07-37-25/2-777/17 од 27.10.2017.
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 предложена
набавка планирана Планом ЈН, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту, да су
осигурана средства за исплату, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-422/17
Добој: 30.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1, те
процијењена њена вриједност на тржишту, да су
члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени
осигурана средства за исплату, те предложена
гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
захтјеву Одјељења за Градске управе Добој, број
На основу утврђеног чињеничног стања,
07-37-25-748/17 од 17.10.2017. градоначелник
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - „услуге украшавања
града Добоја у вријеме празника (од
15.12.2017. до 15.1.2018.)“
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке „услуге украшавања града Добоја у вријеме
празника (од 15.12.2017. до 15.1.2018.).“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
8.096,00 КМ. (словима:
осамхиљададеведесетшестконвертибилнихмарак
а). Средства за предметну набавку обезбијеђена
су у буџету Града Добој– буџетска позиција 412
800.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-391/17
Добој: 13.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1),
те члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а поступајући по захтјеву Одјељења за финансије
Градске управе Добој број 06/403-1-487/17 од
20.11.2017. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке - „Санација стана у ул. Југ
Богдана бр. 23 у Добоју у
власништву Градске управе Добој“
путем конкурентског захтјева

Члан 3.

Члан 1.

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

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „Санација стана у ул. Југ Богдана бр. 23 у
Добоју у власништву Градске управе Добој“

Члан 4.

Члан 2.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
12.530,00 КМ. (словима:
дванаестхиљадапетстотридесетконвертибилнихм
арака). Средства за предметну набавку
обезбијеђена су у буџету Града Добоја и
теретиће буџетску позицију 511 200.

Члан 6.

Члан 3.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе
Добој, број 07-37-25-748/17 од 17.10.2017.

Јавна набавка спровести ће се путем поступка
конкурентског захтјева у складу са Законом о
јавним набавкама БиХ.

Члан 7.

Члан 4.

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

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Образложење

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 5.

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предложена
набавка планирана Планом ЈН, да је реално

Члан 5.
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Члан 6.
Члан 3.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику Одјељења за финансије Градске
управе Добој број 06/403-1-487/17 од 20.11.2017.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добоја“.
Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом
да је предметна
набавка планирана, да је реално процијењена
вриједност набавке на тржишту, да су
обезбијеђена средства за исплату, те предложена
одговарајућа врста поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-421/17
Добој: 29.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1),
те члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а поступајући по захтјеву Одјељења за финансије
Градске управе Добој број 06/403-1-475/17 од
17.11.2017. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
радова - „Санација три стана у
власништву Градске управе Добој“
путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
радова - „Санација три стана у власништву
Градске управе Добој“. (стан у ул. Видовданска
бр. 55А, стан у „Борачкој 2“, ламела б, стан бр. 2,
стан у ул. Војводе Синђелића бр. 1/5).
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
8.045.,00 КМ. (словима:
осамхиљадачетрдесетпетконвертибилнихмарака)
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 511 200.

Јавна набавка спровести ће се путем поступка
конкурентског захтјева у складу са Законом о
јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику Одјељења за финансије Градске
управе Добој број 06/403-1-475/17 од 17.11.2017.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добоја“.
Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом
да је предметна
набавка планирана Планом јавних набавки у
2017., да је реално процијењена
вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-407/17
Добој: 24.11.2017.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 општу
управу Градске управе Добој број 03-052-696/17
од 16.11.2017. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Набавка материјала за текуће
одржавање објеката и инсталација
Градске управе Добој за 2018.“
путем отвореног поступка
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На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1),
Члан 1.
и члана 25. Закона о јавним набавкама
Одобрава се покретање поступка јавне набавке („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
„Набавка материјала за текуће одржавање
поступајући по захтјеву Одјељења за општу
објеката и инсталација Градске управе Добој за
управу Градске управе Добој број 03-052-697/17
2018.“
од 16.11.2017. градоначелник д о н о с и
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а
износи
3.400,00
КМ
(словима:
трихиљадечетиристоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 412 500.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Услуге одржавања рачунара,
рачунарске и информатичке опреме
за потребе Градске управе Добој у
2018.“ путем отвореног поступка

Члан 3.

Члан 1.

Јавна набавка ће се провести путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке „Услуге одржавања рачунара, рачунарске и
информатичке опреме за потребе Градске управе
Добој у 2018.“

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
општу управу Градске управе Добој број 03-052696/17 од 16.11.2017.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добоја“.
Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом
да је предметна
набавка планирана Планом јавних набавки за
2018. да је реално процијењена
вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка. На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-411/17
Добој: 27.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а
износи
8.300,00
КМ
(словима:
осамхиљадатристоконвертибилнихмарака).Средс
тва за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 412 500.
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.
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 03-052697/17 од 16.11.2017.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добоја“.
Образложење
При доношењу Одлуке,
руководио се чињеницом

уговорни орган
да је предметна

Број 9
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 74
__________________________________________________________________________________________
набавка планирана Планом јавних набавки за
Члан 5.
2018. да је реално процијењена
вриједност
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
јавне набавке.
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
Члан 6.
На основу утврђеног чињеничног стања,
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
општу управу Градске управе Добој, број 03/052726/17 од 29.11.2017.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Члан 7.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-412/17
Добој: 27.11.2017.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 општу
управу Градске управе Добој, број 03/052-726/17
од 29.11.2017. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- „Услуге сервисирања и
одржавања возила Градске управе
Добој у 2018.“путем отвореног
поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „Услуге сервисирања и одржавања возила
Градске управе Добој у 2018.“
ЛОТ 1 – путничка возила
ЛОТ 2 – теретна возила.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи:
ЛОТ 1 - 24.500,00 КМ (словима:
двадесетчетирихиљадепетстоконвертибилнихмар
ака).
ЛОТ 2 – 14.500,00 КМ (словима:
четрнаестхиљадапетстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

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
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: 02-404-1-452/17
Добој: 07.12.2017.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
Кабинета
градоначелника Градске управе Добој број 02022-1-1852/17 од 22.11.2017. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке услуга:
ЛОТ 1 – припрема и штампање
Службеног гласника Града Добој
ЛОТ 2 – књиговезачке услуге и
услуге штампања образаца
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга:
ЛОТ 1 – припрема и штампање Службеног
гласника Града Добој
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ЛОТ 2 – књиговезачке услуге и услуге штампања
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама
образаца.
(„Службени гласник
БиХ
бр. 39/14“), а
Члан 2.
поступајући по захтјеву Одјељења за општу
управу Градске управе Добој, број 03/052-725/17
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
од 29.11.2017. градоначелник д о н о с и
ПДВ-а износи :
За ЛОТ 1 – 5.000,00 КМ (словима:
ОДЛУКУ
петхиљадаконвертибилнихмарака).
о покретању поступка јавне набавке
За ЛОТ 2 – 17.000,00 КМ (словима:
- „Набавка горива за потребе
седамнаестхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
Градске управе Добој у 2018.“
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
путем отвореног поступка набавке
позицију 412 700.
Члан 3.

Члан 1.

Јавна набавка ће се провести путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „Набавка горива за потребе Градске управе
Добој у 2018.“

Члан 4.

Члан 2.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 34.000,00 КМ (словима:
тридесетчетирихиљадеконвертибилнихмарака).

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета
градоначелника Градске управе Добој број 02022-1-1852/17 од 22.11.2017.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добоја“.

При доношењу Одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом
да је предметна
набавка планирана Планом јавних набавки за
2018. 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: 02-404-1-410/17
Добој: 27.11.2017.године

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.

Образложење

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

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја
и теретиће буџетску
позицију 412 600.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

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 03/052725/17 од 29.11.2017.
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 6.
поступка јавне набавке.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
На основу утврђеног чињеничног стања,
стамбено – комуналне послове Градске управе
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Добој, број 07-37-26-786/17 од 06.11.2017.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-453/17
Добој: 07.12.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

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

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
07-37-26-786/17 од 06.11.2017. градоначелник
доноси

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- „Редовно одржавање јавне
расвјете на подручју града Добоја у
2018.“ путем отвореног поступка

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

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
–
„Редовно одржавање јавне расвјете на
подручју града Добоја у 2018.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 128.000,00 КМ (словима:
стодвадесетосамхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
у буџету Града Добоја за буџетску 2018.
буџетска позиција 412 500.
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.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-395/17
Добој: 14.11.2017.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
07-37-26-785/17 од 06.11.2017. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- „Одржавање семафора и
семафорске опреме у граду Добоју у
2018.“путем отвореног поступка
Члан 1.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „Одржавање семафора и семафорске опреме у
граду Добоју у 2018.“

Члан 5.

Члан 2.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 25.500,00 КМ (словима:
двадесетпетхиљадаипетстоконвертибилнихмарак
а).Средства за предметну набавку обезбијеђена
су у буџету Града Добоја за буџетску 2018.
буџетска позиција 412 500.

Члан 4.
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Члан 3.
Карађорђева и Николе Пашића у
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.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе
Добој, број 07-37-26-785/17 од 06.11.2017.
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: 02-404-1-396/17
Добој: 14.11.2017.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 Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој, број 05-406/17 од
10.10.2017. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- Извођење електро радова:
-нa уређењу до грађевинске парцеле
означене као к.ч. бр. 5462 (нови
премјер), што одговара к.ч. бр. 795/9
(стари премјер) К.О. Добој угао улица

Добоју – СПО „Соња“
-нa уређењу до грађевинске парцеле
означене као к.ч. бр. 5798/1 (нови
премјер), што одговара к.ч. бр. 251/6
(стари премјер) К.О. Добој у улици
Видовданској бб у Добоју – СПО
„Ема“,
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– Извођење електро радова:
-ЛОТ 1: нa уређењу до грађевинске парцеле
означене као к.ч. бр. 5462 (нови премјер), што
одговара к.ч. бр. 795/9 (стари премјер) К.О.
Добој угао улица Карађорђева и Николе Пашића
у Добоју – СПО „Соња“
-ЛОТ 2: нa уређењу до грађевинске парцеле
означене као к.ч. бр. 5798/1 (нови премјер), што
одговара к.ч. бр. 251/6 (стари премјер) К.О.
Добој у улици Видовданској бб у Добоју – СПО
„Ема“.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи:
-ЛОТ 1- 24.010,00 КМ,
-ЛОТ 2 - 18.170,00 КМ.
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој, број
05-406/17 од 10.10.2017.
Члан7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добој“.
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Образложење
Члан 5.
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су за предложену
набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да
је реално процијењена вриједност набавке на
тржишту, те предложена одговарајућа врста
поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-368/17
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 финансије
Градске управе Добој број 06/403-1-482/17 од
15.11.2017. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке „Набавка и монтажа канцеларијског
намјештаја за потребе Градске управе
Добој у 2018.“ путем отвореног
поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- „Набавка и монтажа канцеларијског намјештаја
за потребе Градске управе Добој у 2018.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
15.000,00 КМ. (словима:
петнаестхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 511 300.
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.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику Одјељења за финансије Градске
управе Добој број 06/403-1-482/17 од 15.11.2017
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добоја“.
Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом
да је предметна
набавка планирана Планом јавних набавки за
2018. да је реално процијењена
вриједност
набавке на тржишту, да су обезбијеђена средства
за исплату, те предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-404/17
Добој: 23.11.2017.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 финансије
Градске управе Добој број 06/403-1-488/17 од
24.11.2017. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- „Набавка рачунара и рачунарске
опреме за потребе Градске управе
Добој за 2018.“ путем отвореног
поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
- „Набавка рачунара и рачунарске опреме за
потребе Градске управе Добој за 2018.“
Члан2.
Процијењена вриједност набавке без урачунато
ПДВ-а износи
30.000,00 КМ. (словима:
тридесетхиљадаконвертибилнихмарака).
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Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
Члан 1.
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
Одобрава се покретање поступка јавне набавке позицију 511 300.
„Услуге колективног осигурања запослених
Члан 3.
Градске управе Добој у 2018.“
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.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику Одјељења за финансије Градске
управе Добој број 06/403-1-488/17 од 24.11.2017.
Члан 7.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а
износи
6.000,00
КМ
(словима:
шестхиљадаконвертибилнихмарака).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.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.

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

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Образложење

Члан 6.

При доношењу Одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом
да је предметна
набавка планирана, 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.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
општу управу Градске управе Добој, број 03/052728/17 од 30.11.2017.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-404-1-419/17
Добој: 29.11.2017.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 општу
управу Градске управе Добој, број 03/052-728/17
од 30.11.2017. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
- „Услуге колективног осигурања
запослених Градске управе Добој у
2018.“путем отвореног поступка
набавке

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
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: 02-404-1-455/17
Добој: 07.12.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
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На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона
РЕПУБЛИКА СРПСКА
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
ГРАД ДОБОЈ
бр. 39/14), Правилника о поступку директног
ГРАДОНАЧЕЛНИК
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Број: 02-404-1-423/17
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Правилника о поступку директног споразума
Добој:
30.11.2017.године
Обрен
Петровић,с.р
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
поступајући
по
Захтјеву
Територијалне
_____________________________
ватрогасне јединице Градске управе Добој број
75/17 од 16.11.2017., градоначелник д о н о с и

III ОГЛАСИ

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Услуге периодичног љекарског
прегледа за 28 ватрогасаца
Територијалне ватрогасне јединице
Добој“ путем директног споразума
Члан1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Услуге периодичног љекарског прегледа за 28
ватрогасаца Територијалне ватрогасне јединице
Добој“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи
2.380,00 КМ. (Словима:
двијехиљадетристоосамдесетконвертибилнихмар
ака). Средства су обезбијеђена из буџета Града
Добоја за 2017. са буџетске позиције 412 700.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем директног
споразума.
Члан 4.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Територијалне ватрогасне јединице
управе Добој број 75/17 од 16.11.2017.
Члан 5.

Захтјев
Градске

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.
Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио чињеницом да је реално процијењена
вриједност набавке на тржишту, да су
обезбијеђена средства за исплату у Буџету Града,
те предложена одговарајућа врста поступка.
На основу утврђеног чињеничног
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

стања,

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-30/17 од
11.10.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 455/5 упис Промјене
лица овлашћених за заступање Заједнице
етажних власника,Добој, ул. Немањина бб са
сљедећим подацима :
Врши се промјена лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника, Добој, улица
Немањина бб. Из регистра се брише ранији
заступник : Стевановић Ђорђо, а у регистар се
уписује лице овлашћено за заступање:
Зеленковић
Милосавзаступа
заједницу
самостално и без ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-30/17
Начелник одјељења
Добој, 11.10.2017.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-31/17 од
06.11.2017 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 544/6 упис Промјене
лица овлашћених за заступање Заједнице
етажних власника, Добој, ул. Немањина бб 56 са
сљедећим подацима :
Врши се промјена лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Немањина број 56, из Регистра се брише
Међугорац Милка а као ново лице овлаштено за
заступање Заједнице уписује се Перић Саша,
заступа заједницу самостално и без ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-31/17
Начелник одјељења
Добој, 06.11.2017.
Славко Ковачевић, с.р
__________________________________________
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