
 

 

 

 

 

 

 

I   

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

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 05-260/19 од 17.6.2019. 

градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне набавке  радова - 

  „Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене 

као к.ч. бр. 6508/1 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 

273/9 (стари премјер), све КО Добој за изградњу СПО 

„Опал“, ламеле О1,О2 и О3 у Добоју“  

путем отвореног поступка набавке 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

„Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене 

као к.ч. бр. 6508/1 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 

273/9 (стари премјер), све КО Добој за изградњу СПО 

„Опал“, ламеле О1,О2 и О3 у Добоју“: 

- ЛОТ 1 – Радови на вреловоду и топловоду, 

- ЛОТ 2 – Електро радови,  

- ЛОТ 3 – Хидротехнички радови. 

путем отвореног поступка набавке. 

 

                                       Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи: 

- ЛОТ 1 – 250.048,00 КМ  

(словима:двјестопедесетхиљадачетрдесетосамко

нвертибилнихмарака). 

- ЛОТ 2 – 48.305,00 КМ (словима: 

четрдесетосамхиљадатристопетконвертибилних

марака). 

- ЛОТ 3 – 58.862,00 КМ 

(словима:педесетосамхиљадаосамстошездесетдв

ијеконвертибилнемарке). 

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-

260/19 од 17.6.2019., као и Пројекат уређења 

грађевинског земљишта до парцеле к.ч. бр. 6508/1 КО 

Добој – вреловод и топловод, од јуна 2019. израђен од 

стране АД „Добојинвест“ Добој, Главни пројекат – 

електрофаза од маја 2019. израђен од стране „Бета – 

план“ д.о.о. Добој, те Предрачунска вриједност радова 

за уређење грађевинског земљишта до парцеле к.ч. бр. 

6508/1 КО Добој – водовод и канализација, урађена од 

стране „Водовод“ а.д. Добој. 

                                                                      

                                          Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

БРОЈ 7 01. AВГУСТ 2019. ГОДИНЕ 

Годишња претплата 100 КМ 

Цијена једног примјерка 10 КМ 

Жиро рачун КМ 5620050000157390 

НЛБ Развојна банка 

Брста прихода 729124 

Буџетска организација 9999999 

---Град Добој--- 
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                            О б р а з л о ж е њ е 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно се 

руководио чињеницом да су за предложену набавку 

обезбијеђена средства у буџету Града, да  је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту, те  

предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-399/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:25.06.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

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

18. став (1), члана 88. Закона о јавним набавкама 

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

захтјеву Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-549/19 од 

20.6.2018. градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке  -  

„Извођење радова на изградњи четири прилаза 

локацијама на којима се граде стамбени објекти у 

Пројекту УНДП БиХ – обнова од поплава и клизишта“ 

путем конкурентског захтјева  

 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на изградњи четири прилаза 

локацијама на којима се граде стамбени објекти у 

Пројекту УНДП БиХ – обнова од поплава и клизишта“ 

путем конкурентског захтјева. 
 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 11.610,00 КМ (словима: 

једанаестхиљадашестодесетконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 415 200. 

 

                                         Члан 3. 

 

Јавна набавка спровести ће се путем 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 од 

стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

Градске управе Добој бр. 04/30-1-549/19 од 20.6.2019. 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добоја“. 

                                 

 

        О б р а з л о ж е њ е 
 

При доношењу ове одлуке, уговорни орган руководио 

се чињеницом да су за предметну набавку обезбијеђена 

средства у буџету Града, да је реално процијењена 

вриједност набавке на тржишту, те да је предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-400/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:25.06.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 
На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним 

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

Правилника о поступку директног споразума 

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

поступку директног споразума („Службени гласник 

Града Добој“ бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву 

Кабинета градоначелника  број: 02-022-1-1048/19 од 

25.06.2019.  градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке услуга –  

„Пружање угоститељских услуга поводом 

обиљежавања Дана града“ 

путем директног споразума 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – 

„Пружање угоститељских услуга поводом 

обиљежавања Дана града“, путем поступка директног 

споразума. 
 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 5.950,00 КМ.  

(Словима: 

Петхиљададеветстопедестконвертибилнихмарака).  

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2019.  и теретиће буџетску 

позицију 412 900. 
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Члан 3. 

 

Јавна набавка  спровести ће се путем директног 

споразума. 

Члан 4. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета 

градоначелника Добој број 02-022-1-1048/19 од 

25.06.2019. 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

При доношењу ове одлуке, уговорни орган руководио 

се чињеницом да је предметна набавка планирана 

Планом ЈН, да су за предметну набавку обезбијеђена 

средства у буџету Града, да је реално процијењена 

вриједност набавке на тржишту, те да је предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-405/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:26.06.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

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

18. став (1) и члана 33. став (1)  Закона о јавним 

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

поступајући по захтјеву Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Добој бр. 05/243/2019 од 

11.6.2019.  градоначелник  д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке –  

„Услуге израде идејног архитектонско-урбанистичког 

рјешења објекта административног центра Градске 

управе Добој“путем конкурса за израду идејног 

рјешења 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Услуге израде идејног архитектонско-урбанистичког 

рјешења објекта административног центра Градске 

управе Добој“ путем конкурса за израду идејног 

рјешења. 

Члан 2. 

 

Циљ конкурса за израду идејног архитектонско-

урбанистичког рјешења објекта административног 

центра Градске управе Добој је: 

1. Додјела уговора о јавној набавци услуга 

побједнику конкурса путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења у складу са 

чланом 23. став (1) тачка а) ЗЈН и 

2. Додјела награде побједнику конкурса. 

 

Члан 3. 

 

Процијењена вриједност предметне набавке без 

урачунатог  ПДВ-а износи 5.000,00 КМ (словима: 

петхиљадаконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набаваку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 511 100. 
 

Члан 4. 

 

Јавна набавка провести ће се путем конкурса за израду 

идејног рјешења, те ће се поступак јавне набавке  

провести у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.   

                                                                 

Члан 5. 

 

Критеријуми за додјелу уговора су естетски 

критеријум, економски критеријум, те просторна 

усклађеност са осталим амбијентом, односно 

економски најповољнија понуда у складу са наведеним 

критеријумима.        

Члан 6. 

 

Отварање и оцјену понуда извршиће Конкурсна 

комисија за јавне набавке. 

Члан 7. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој бр. 

05/243/2019 од 11.6.2019., те Пројектни задатак. 

 

Члан 8. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

                               О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  се 

руководио чињеницом да су за предложену набавку 

обезбијеђена средства у буџету Града, да  је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту, те  

предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-411/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:02.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 
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На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним 

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

Правилника о поступку директног споразума 

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

поступку директног споразума („Службени гласник 

Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву 

Oдјељења за привреду и друштвене дјелатности  број: 

04/30-1-578/19 од 28.06.2019. градоначелник  д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке услуга –  

„Израда Пројекта изградње фискултурне сале у МЗ 

Бољанић“ путем директног споразума 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – 

„Израда Пројекта изградње фискултурне сале у МЗ 

Бољанић“ путем поступка директног споразума. 
 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 5.950,00 КМ.  

(Словима: 

петхиљададеветстопедестконвертибилнихмарака).  

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2019.  и теретиће буџетску 

позицију 511 100. 

Члан 3. 

 

Јавна набавка  спровести ће се путем директног 

споразума. 

Члан 4. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења за 

привреду и друштвене дјелатности  број: 04/30-1-578/19 

од 28.06.2019., те Пројектни задатак. 

  

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој. 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу ове одлуке, уговорни орган руководио 

се чињеницом да су за предметну набавку обезбијеђена 

средства у буџету Града, да је реално процијењена 

вриједност набавке на тржишту, те да је предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-408/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:02.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

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

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

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

Захтјеву Одјељења за финансије Градске управе Добој 

број 06/403-264/19 од 01.7.2019. године  градоначелник  

д о н о с и 

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке – 

„Извођенје радова на реновирању скупштинске сале 

Града Добоја“ путем отвореног поступка набавке 

 

   Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке – 

„Извођенје радова на реновирању скупштинске сале 

Града Добоја“ путем отвореног поступка набавке. 

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 107.300,00 КМ. (словима: 

стоседамхиљадатристоконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 

200. 

Члан 3. 

 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 
 

                                          Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

   

Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке.                            

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев градоначелнику 

Одјељења за финансије Градске управе Добој број 

06/403-264/19 од 01.7.2019. 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добоја“. 

                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

При доношењу Одлуке, уговорни орган  руководио се 

чињеницом  да је предметна набавка Планирана планом 

јавних набавки, 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 ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-410/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:02.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 
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На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 

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

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

захтјеву Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-583/19 од 

01.7.2019.  градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке –  

„Извођење припремних радова за монтажу вјештачке 

траве на терену (фаза 1) у оквиру Пројекта адаптације, 

санације и унапређења инфраструктуре фудбалског 

стадиона у Добоју“ путем отвореног поступка набавке 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење припремних радова за монтажу вјештачке 

траве на терену (фаза 1) у оквиру Пројекта адаптације, 

санације и унапређења инфраструктуре фудбалског 

стадиона у Добоју“ путем отвореног поступка јавне 

набавке. 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 331.191,00 КМ (словима: 

тристотридесетједнахиљадастодеведесетједнаконверти

билнамарка.). 

Средства за предметну набаваку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 511 100. 
 

Члан 3. 

 

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, 

те ће се поступак јавне набавке  провести у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ.   

 

Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.             

 

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке. 

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности Градске управе 

Добој бр. 04/30-1-583/19 од 01.7.2019. и Пројекат 

адаптације, санације и унапређења инфраструктуре 

фудбалског стадиона у Добоју. 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

                             О б р а з л о ж е њ е 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  се 

руководио чињеницом да су за предложену набавку 

обезбијеђена средства у буџету Града, да  је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту, те  

предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-412/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:02.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним 

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

Правилника о поступку директног споразума 

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

поступку директног споразума („Службени гласник 

Града Добој“ бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву 

Oдјељења за просторно уређење Градске управе Добој 

број:  05-280/19  од   03.07.2019. године   градоначелник 

д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке услуга – 

 „Израда главног пројекта за реконструкцију улице 

Краља Александра у Добоју (l = 1030 m, b min. = 7 m)“ 

      путем директног споразума 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – 

„Израда главног пројекта за реконструкцију улице 

Краља Александра у Добоју (l = 1030 m, b min. = 7 m)“ 

путем поступка директног споразума. 
 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 5.800,00 КМ.  

(Словима: петхиљадаосамстоконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2019.  и теретиће буџетску 

позицију 511 100. 

Члан 3. 

 

Јавна набавка  спровести ће се путем директног 

споразума. 

Члан 4. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број: 05-

280/19 од 03.07.2019., те Пројектни задатак за израду 

пројектне документације за реконструкцију улице 

Краља Александра од раскрснице са магистралним 

путем М-17 до раскрснице са улицом Српских 

соколова. 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

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

При доношењу ове одлуке, уговорни орган руководио 

се чињеницом да су за предметну набавку обезбијеђена 

средства у буџету Града, да је реално процијењена 

вриједност набавке на тржишту, те да је предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-448/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:05.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

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, 9/17),  члана 60. Статута Града Добој 

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

усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2019. бр. 01-

013-203/19 од 28.5.2019. Захтјева за измјену Плана 

јавних набавки за 2019. бр. 07-37-28-201/19 од 

18.3.2019. од стране Одјељења за стамбено-комуналне 

послове,  Захтјева бр. 10/91-2-42/19 од 12.6.2019. од 

стране Одјељења за изградњу, обнову и развој Градске 

управе Добој, Захтјева бр. 05/258/19 од 17.6.2019. од 

стране Одјељења за просторно уређење Градске управе 

Добој, Захтјева бр. 04/30-1-612/19 од 05.7.2019. од 

стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

Градске управе Добој, Захтјева бр. 06/403-287/19 од 

11.7.2019. од стране Одјељења за финансије Градске 

управе Добој, градоначелник је донио 

 

ОДЛУКУ 
о другој измјени и допуни Плана јавних набавки 

Градске управе Добој за 2019. 

 

Члан 1. 

 

Oдобрава се друга измјена и допуна Плана јавних 

набавки за 2019., а који је усвојен Одлуком о усвајању 

Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2019. бр. 

02-404-1-840/18 од 18.12.2018 . („Службени гласник 

Града Добој“ бр. 1/19). 

Члан 2. 

 

План јавних набавки за 2019. из члана 1. ове Одлуке 

мијења се и допуњава,  како слиједи:  

1. Код организационе јединице Одјељење за 

стамбено-комуналне послове  у дијелу „радови“ 

додаје се набавка: 

- Изградња електроенергетских инсталација за 

наставак улице Цара Душана до Сфоровог пута у 

Добоју, процијењена вриједност набавке 

96.000,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 

2. Код организационе јединице Одјељење за 

изградњу, обнову и развој у дијелу „радови“ 

додају се набавке: 

- Изградња фасаде на Дому културе у Сјенини 

Ријеци, процијењена вриједност набавке 

8.000,00 КМ без ПДВ-а (ЛОТ 1), 

- Изградња ограде на полигону у Поточанима, 

процијењена вриједност набавке 5.760,00 КМ 

без ПДВ-а  (ЛОТ 2), 

- Измијештање трасе водовода у МЗ Шеварлије, 

процијењена вриједност набавке 5.180,00 КМ 

без ПДВ-а (ЛОТ 3) – отворени поступак. 

(напомена: претходне три набавке финансира 

Влада РС са 24.000,00 КМ, разлика средстава 

финансира се из буџета Града).  

- Извођење грађевинских радова на изградњи 

Меџлиса у Добоју (унутрашњи радови – 

малтерисање), процијењена вриједност 

набавке  57.200,00 КМ без ПДВ-а) – отворени 

поступак.  

(Набавку финасира Фонд за повратак БиХ са 

50.000,00 КМ). 

- Извођење радова на изградњи 21 стамбене 

јединице повратницима хрватске 

националности на подручју града Добоја 

(Талас 3), процијењена вриједност набавке 

521.600,00 КМ без ПДВ-а – отворени 

поступак. 

 

3. Код организационе јединице Одјељење за 

просторно уређење у дијелу „услуге“ додаје се 

набавка: 

- Израда УТУ за заштиту од поплава и уређење 

корита ријеке Босне од новог јапанског моста 

узводно до ушћа ријеке Усоре, процијењена 

вриједност набавке 9.000,00 КМ без ПДВ-а – 

конкурентски захтјев. 

- Израда главног пројекта реконструкције 

дијела ул. Краља Александра у Добоју, 

процијењена вриједност набавке 6.000,00 КМ 

без ПДВ-а – директан споразум,  

док се у дијелу „радови“ додају набавке:  

- Радови на уређењу до грађевинске парцеле 

к.ч.бр. 4999/16, што одговара к.ч. бр. 509/32 

КО Добој – радови на топловоду и топлотној 

подстаници, процијењена вриједност набавке 

47.345,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 

- Изградња спортског полигона у насељу 

„Дијаманти“ у Добоју, процијењена 

вриједност набавке 37.850,00 КМ без ПДВ-а – 

конкурентски захтјев. 

- Радови на уређењу до грађевинске парцеле 

к.ч.бр. 6687/2, што одговара к.ч. бр. 359/7 КО 

Добој - радови на вреловоду и топлотној 

подстаници, процијењена вриједност набавке 

58.802,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 

- Извођење радова на огранку магистралног 

вреловода код Брчко гаса у Добоју, 

процијењена вриједност набавке 114.320,00 

КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 

- Израда сливника у ул. Цара Душана у Добоју, 

процијењена вриједност набавке 25.060,00 КМ 

без ПДВ-а – преговарачки поступак без објаве 

обавјештења. 
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4. Код организационе јединице Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности у дијелу 

„услуге“ додаје се набавка: 

- Израда Пројекта адаптације, санације и 

унапређења инфраструктуре фудбалског 

стадиона у Добоју,  процијењена вриједност 

набавке 5.940,00 КМ без ПДВ-а – директан 

споразум. 

док се у дијелу „радови“ додају набавке:  

- Изградња водоводног система у насељу 

„Брђани“ МЗ Осјечани, процијењена 

вриједност набавке 192.800,00 КМ без ПДВ-а 

– отворени поступак. 

- Изградња водоводне мреже у насељу 

„Поткамен“ у Добоју, процијењена вриједност 

набавке 49.970,00 КМ без ПДВ-а – отворени 

поступак. 

- Насипање локалних путева на подручју града 

Добоја, процијењена вриједност набавке 

129.600,00 КМ без ПДВ-а – отворени 

поступак. (финансира Влада РС). 

- Радови на асфалтирању путева у 5 Мјесних 

заједница (Костајница, Усора, Мали Прњавор, 

Велика Буковица, Улер), процијењена 

вриједност набавке 75.600,00 КМ без ПДВ-а – 

отворени поступак . (финансира Влада РС). 

- Радови на изради сливника и асфалтирању 

ригола на тротоарима у МЗ Велика Буковица, 

процијењена вриједност набавке 29.500,00 КМ 

без ПДВ-а – отворени поступак. (финансира 

Влада РС). 

- Радови на изградњи 4 прилаза локацијама на 

којима се граде стамбени објекти у Пројекту 

УНДП- опоравак од поплава и клизишта, 

процијењена вриједност набавке 11.610,00 КМ 

без ПДВ-а – конкурентски захтјев. 

- Радови на изградњи љетне бине у МЗ Кожухе, 

процијењена вриједност набавке 35.449,00 КМ 

без ПДВ-а – отворени поступак. 

- Радови на изградњи 7 септичких јама за 

кориснике пројекта опоравак од поплава, 

процијењена вриједност набавке 31.500,00 КМ 

без ПДВ-а – конкурентски захтјев. 

- Радови на санацији пословног простора бр. 18 

у Пасажу у Добоју, процијењена вриједност 

набавке 33.500,00 КМ без ПДВ-а – 

конкурентски захтјев. 

- Радови на санацији канцеларија Дома војске у 

Добоју, процијењена вриједност набавке 

21.300,00 КМ без ПДВ-а – конкурентски 

захтјев. 

- Извођење припремних радова за монтажу 

вјештачке траве на терену (фаза 1) у оквиру 

Пројекта адаптације, санације и унапређења 

инфраструктуре фудбалског стадиона у 

Добоју“, процијењена вриједност набавке 

331.191,00 КМ без ПДВ-а – отворени 

поступак. 

 

 

5. Код организационе јединице Одјељење за 

финансије у дијелу „услуге“ додаје се набавка: 

- Кредитно задужење Градске управе Добој у 

износу од 4.350.000,00 КМ, процијењена 

вриједност набавке 1.229.440,00 КМ без ПДВ-

а – отворени поступак. 

- Кредитно задужење Градске управе Добој у 

износу од 4.100.000,00 КМ, процијењена 

вриједност набавке 1.002.800,00 КМ без ПДВ-

а – отворени поступак. 

Док се у дијелу „радови“ додаје набавка  

- Радови на реновирању скупштинске сале града 

Добоја, процијењена вриједност набавке 

107.300,00 КМ без ПДВ-а – отворени 

поступак. 

Члан 3. 

 

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ друге 

измјене и допуне Плана јавних набавки за 2019.  

 

Члан 4. 

 

Остали дијелови Плана јавних набавки за 2019. и Прве 

измјене и допуне Плана јавних набавки за 2019. 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 ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-462/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:16.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 
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ДРУГА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ДОБОЈ ЗА 2019. 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 

    

    РЕД. 

БРОЈ 

 

ПРЕДМЕТ  НАБАВКЕ 

 

ШИФРА 

ЈРЈН 

 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-

А 

 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

 

ИЗВОР 

ФИНАНСИ- 

РАЊА 

 

НАПОМЕНЕ 

                            

                         РАДОВИ  

1. Изградња електроенергетских 

инсталација за наставак улице 

Цара Душана до Сфоровог пута у 

Добоју, процијењена вриједност 

набавке 96.000,00 КМ без ПДВ-а – 

отворени поступак. 

 

 

34928500-3 

 

       96.000,00  КМ  

Отворени 

поступак 

 

Март 2019. 

 

Јули 2019. 

 

511 100 

(170 014) 

 

 УКУПНО  96.000,00 KM       

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И РАЗВОЈ 

 

    

    РЕД. 

БРОЈ 

 

ПРЕДМЕТ  НАБАВКЕ 

 

ШИФРА 

ЈРЈН 

 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-

А 

 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

 

ИЗВОР 

ФИНАНСИ- 

РАЊА 

 

НАПОМЕНЕ 

                            

                         РАДОВИ  

1. Изградња фасаде на Дому културе у 

Сјенини Ријеци, (ЛОТ 1) 

 

Изградња ограде на полигону у 

Поточанима, (ЛОТ 2), 

 

Измијештање трасе водовода у МЗ 

Шеварлије, (ЛОТ 3) 

 

 

45000000-7 

           8.000,00 КМ  

 

           5.760,00 КМ 

 

           5.180,00 КМ 

Отворени 

поступак 

 

Јануар 2019. 

 

  

Март 2019. 

511 200 

 

 

511 200 

 

415 200 

финансира 

Влада РС са 

24.000,00 

КМ, разлика 

средстава 

финансира 

се из буџета 

Града). 

 

2.  Извођење грађевинских радова на 

изградњи Меџлиса у Добоју 

(унутрашњи радови – 

малтерисање) 

 

45000000-7 

         57.200,00 КМ Отворени 

поступак 

Март 2019. Јуни 2019.    415 200 Набавку 

финасира 

Фонд за 

повратак 

БиХ са 

50.000,00 

КМ). 

2.  Извођење радова на изградњи 21 

стамбене јединице повратницима 

хрватске националности на 

подручју града Добоја (Талас 3). 

 

45000000-7 

521.600,00 КМ     Отворени         

     поступак 

 

Јуни 2019. Јули 2019. 415 200  

 УКУПНО  597.740,00 KM      

 

УКУПНО: 597.740,00 KM 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

    

    РЕД. 

БРОЈ 

 

ПРЕДМЕТ  НАБАВКЕ 

 

ШИФРА 

ЈРЈН 

 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А 

 

ВРСТА ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

 

ИЗВОР ФИНАНСИ- 

РАЊА 

 

НАПОМЕНЕ 

УСЛУГЕ  

 

1. . 

Израда урбанистичко-техничких 

услова за заштиту од поплава и 

уређење корита ријеке Босне од 

новог Јапанског моста па узводно до 

ушћа ријеке Усоре  

 

 

71240000-2 

 

 

 

9.000,00 КМ 

Конкурентски 

захтјев 

 

 

         

  Март 2019 

 

Април 2019. 

 

511 100 

 

2.  Израда главног пројекта 

реконструкције дијела улице Краља 

Александра 

71240000-2 6.000,00 КМ Директан 

споразум 

   Јули 2019. Јули 2019. 511 100  

УКУПНО  9.600,00 КМ      

РАДОВИ  

3. 

 

Радови на уређењу до грађевинске 

парцеле к.ч.бр. 4999/16, што одговара 

к.ч. бр. 509/32 КО Добој 

45000000-7        47.345,00 КМ Отворени 

поступак 

Март 2019. Април 2019.        511 100  

4. 

4

. 

5. 

Изградња спортског полигона у 

насељу „Дијаманти“ у Добоју 

Извођење радова на огранку 

магистралног вреловода код Брчко 

гаса у Добоју 

45000000-7 

 

45000000-7 

37.850,00 КМ 

 

114.320,00 КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Отворени 

поступак 

Фебруар 

2019. 

Април 2019. 

Март 2019. 

 

Мај 2019. 

511 100 

 

511 100 

Финансира 

Влада РС 

6.  Радови на уређењу до грађевинске 

парцеле к.ч.бр. 6687/2, што одговара 

к.ч. бр. 359/7 КО Добој 

45000000-7 58.802,00 КМ Отворени 

поступак 

Април 2019. Мај 2019. 511 100  

7. Израда сливника у ул. Цара Душана у 

Добоју 

45000000-7 25.060,00 КМ Преговарачки 

поступак без 

објаве 

обавјештења. 

Јуни 2019. Јули 2019. 511 100  

УКУПНО   265.151,00 КМ     

 

УКУПНО: 274.751,00 КМ 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

    

    

РЕД. 

БРОЈ 

 

ПРЕДМЕТ  НАБАВКЕ 

 

ШИФРА 

ЈРЈН 

 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-

А 

 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

 

ИЗВОР 

ФИНАНСИ- 

РАЊА 

 

НАПОМЕНЕ 

                                             

                                     УСЛУГЕ 

1. Израда пројекта адаптације, санације, и 

унапређења инфраструктуре 

фудбалског стадиона у Добоју  

 

71240000-2 

 

 

 

5.940,00 КМ 

Директан 

споразум 

 

Април 2019. 

 

Април 2019. 

 

511 200 

 

 УКУПНО  5.940,00 КМ      

                            

                         РАДОВИ  

1. Изградња водоводног система у 

насељу „Брђани“ у МЗ Осјечани 

45232150-8 192.800,00 КМ  Отворени 

поступак 

Март 2019. Април 2019. 412 500  

2.  Изградња водоводне мреже у насељу 

„Подкамен“ у Добоју 

45232150-8 49.970,00 КМ Отворени 

поступак 

 

Април 2019. Мај 2019. 511 100  

3.  Насипање локалних путева на подручју 

града Добоја Љескове Воде, Мали и 

Велики Прњавор, Станови, Которско, 

45233120-6 129.600,00 КМ Отворени 

поступак 

Април 2019. Мај 2019.  Финансира 

Влада РС 
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Трњани, Осјечани, Горња и Доња 

Палежница, Осојница, Бољанић, Доња 

и Горња Пакленица 

4.  Радови на асфалтирању путева у 5 

Мјесних заједница МЗ Костајница, МЗ 

Усора, МЗ Мали Прњавор, МЗ Буковица 

Велика, МЗ Улер 

 

45233222-1 75.600,00 КМ Отворени 

поступак 

Фебруар 

2019. 

Март 2019.  Финансира 

Влада РС 

5.  Радови на изради сливника и 

асфалтирању ригола на тротоарима у 

МЗ Велика Буковица 

45233222-1 29.500,00 КМ  Отворени 

поступак 

Фебруар 

2019. 

Март 2019.  Финансира 

Влада РС 

6.  Радови на изградњи 4 прилаза 

локацијама на којима се граде стамбени 

објекти у Пројекту УНДП – опоравак од 

поплава ин клизишта 

 

45233120-6 11.610,00 КМ Конкурентски 

захтјев 

Јуни 2019. Јули 2019. 415 200  

7. Радови на изградњи 7 септичких јама за 

кориснике пројекта опоравак од 

поплава  

45232420-2 31.500,00 КМ  Конкурентски 

захтјев 

Март 2019. Април 2019. 415 200  

8.  Радови на санацији пословног простора 

бр. 18 у пасажу у Добоју 

45213150-9 33.500,00 КМ Конкурентски 

захтјев 

Март 2019. Април 2019. 511 200  

9. Радови на санацији канцеларија Дома 

војске у Добоју 

45262700-8 21.300,00 КМ  Конкурентски 

захтјев  

Март 2019. Април 2019. 511 200  

10.  Извођење припремних радова за 

монтажу вјештачке траве на терену 

(фаза 1) у оквиру Пројекта адаптације, 

санације и унапређења инфраструктуре 

фудбалског стадиона у Добоју 

45100000-8 331.191,00 КМ Отворени 

поступак 

Јули 2019. Август 2019. 511 100  

 УКУПНО  906.571,00 КМ      

 

УКУПНО: 912.511,00  КМ 

       

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

    

    

РЕД. 

БРОЈ 

 

ПРЕДМЕТ  НАБАВКЕ 

 

ШИФРА 

ЈРЈН 

 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-

А 

 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 

ПОСТУПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

 

ИЗВОР 

ФИНАНСИ- 

РАЊА 

 

НАПОМЕНЕ 

                                             

                                     УСЛУГЕ 

1. Кредитно задужење Градске управе 

Добој у износу од 4.350,000,00 КМ 

 

66113000-5 

 

1.229.440,00 КМ 

 

Отворени 

поступак 

 

Април 2019. 

 

Мај 2019. 

 

413 300 

 

2. Кредитно задужење Градске управе 

Добој у износу од 4.100.000,00 КМ 

66113000-5     1.002.800,00 КМ  

Отворени 

поступак 

 

Април  2019. 

 

Мај  2019. 

413 300  

 УКУПНО    2.232.240,00 КМ      

 РАДОВИ        

 Радови на реновирању скупштинске 

сале града Добоја 
45000000-7 107.300,00 КМ Отворени 

поступак 

Јули 2019. Август 2019. 511 200  

УКУПНО:  2.339.540,00 КМ 

СВЕГА: 4.220.542,00 КМ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

Број: 02-404-1-462/19.                                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:16.07.2019.год.                                                                                                                                Борис Јеринић, c.p 
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На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним 

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

Правилника о поступку директног споразума 

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

поступку директног споразума („Службени гласник 

Града Добој“ бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву 

Oдјељења за стамбено – комуналне послове Градске 

управе Добој број: 07-37-26-608/19 од 17.07.2019.  

градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке услуга – 

 „Санација оштећених дијелова ограде на надвожњаку 

у Костајници и на мосту преко ријеке Босне у Барама“ 

      путем директног споразума 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – 

„Санација оштећених дијелова ограде на надвожњаку у 

Костајници и на мосту преко ријеке Босне у Барама“ 

путем поступка директног споразума. 
 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 2.724,00 КМ.  

(Словима:двијехиљадеседамстодвадесетчетириконверт

ибилнемарке). Средства за предметну набавку 

обезбијеђена су у буџету Града Добоја за 2019.  и 

теретиће буџетску позицију 511 100. 
 

Члан 3. 

Јавна набавка  спровести ће се путем директног 

споразума. 

Члан 4. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења за 

стамбено – комуналне послове Градске управе Добој 

број: 07-37-26-608/19 од 17.07.2019 

 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

При доношењу ове одлуке, уговорни орган руководио 

се чињеницом да су за предметну набавку обезбијеђена 

средства у буџету Града, да је реално процијењена 

вриједност набавке на тржишту, те да је предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-465/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:22.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

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

18. став (1), члана 88. Закона о јавним набавкама 

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

захтјеву Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-669/19 од 

19.07.2019. градоначелник  д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке   -  

„Извођење радова на регулацији дијела тока потока у 

Доњој Пакленици у дужини од 60 метара. 

путем конкурентског захтјева 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке – 

Извођење радова на регулацији дијела тока потока у 

Доњој Пакленици у дужини од 60 метара. 
 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 13.120,00 КМ (словима: 

тринаестхиљадастодвадесетконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 500. 

 

Члан 3. 

 

Јавна набавка спровести ће се путем 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 од 

стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

Градске управе Добој бр. 04/30-1-669/19 од 19.07.2019. 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добоја“. 

 

 

         О б р а з л о ж е њ е 
 

При доношењу ове одлуке, уговорни орган руководио 

се чињеницом да су за предметну набавку обезбијеђена 

средства у буџету Града, да је реално процијењена 

вриједност набавке на тржишту, те да је предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-473/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:25.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

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

18. став (1), члана 88. Закона о јавним набавкама 

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

захтјеву Одјељења за послове комуналне полиције 

Градске управе Добој бр. 14/371-03001-76/19 од 

04.07.2019. градоначелник  д о н о с и 

 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке   -  

„Набавка зимских и љетних службених 

униформи(мушка и женска) за потребе Одјељења за 

послове комуналне полиције Градске управе Добој“ 

путем конкурентског захтјева  

 
   Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке 

„Набавка зимских и љетних службених 

униформи(мушка и женска) за потребе Одјељења за 

послове комуналне полиције Градске управе Добој“ 

  

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 12.000,00 КМ (словима: 

дванаестхиљадаконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 516 100. 

 

Члан 3. 

 

Јавна набавка спровести ће се путем 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 од 

стране Одјељења за послове комуналне полиције 

Градске управе Добој бр. 14/371-03001-76/19 од 

04.07.2019. 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добоја“. 

                                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу ове одлуке, уговорни орган руководио 

се чињеницом да су за предметну набавку обезбијеђена 

средства у буџету Града, да је реално процијењена 

вриједност набавке на тржишту, те да је предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-475/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:25.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 
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 привреду и друштвене 

дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-645/19 од 

15.07.2019.  градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке –  

„Извођење радова на насипању локалних путева у 

Мјесним заједницама:  Бушлетић, Станови, 

Осјечани,Доња Палежница, Костајница, Осјечанске 

Чивчије, Кожухе, Зарјеча, Кладари, Мали Прњавор, 

Велики Прњавор, Суво Поље, 

Осојница,Подновље,Которско“ 

 путем отвореног поступка 

 
Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –  

„Извођење радова на насипању локалних путева у 

Мјесним заједницама:  Бушлетић, Станови, 

Осјечани,Доња Палежница, Костајница, Осјечанске 

Чивчије, Кожухе, Зарјеча, Кладари, Мали Прњавор, 

Велики Прњавор, Суво Поље, 

Осојница,Подновље,Которско“  путем отвореног 

поступка 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 127.500,00 КМ 

(словима:стодвадесетседамхиљадапетстоконвертибилн

ихмарака). Средства за предметну набавку обезбијеђена 

су од стране Владе Републике Српске, Одлука о 

усмјеравању средстава за санацију локалних путева на 

подручју града Добој бр. 04/1-012-2-2327/18 од 

06.9.2018 и средстава Буџета Града Добој. 
 

Члан 3. 

 

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, 

те ће се поступак јавне набавке  провести у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ. 
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Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.             

                                          

Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке. 

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности Градске управе 

Добој бр. 04/30-1-645/19 од 15.07.2019. 

 

                                         Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

 

                             О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  се 

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана у 2019. Планом јавних набавки, да су за 

предложену набавку обезбијеђена средства од стране 

Владе Републике Српске и дио средстава из Буџета 

Града Добој, да  је реално процијењена вриједност 

набавке на тржишту, те  предложена одговарајућа врста 

поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-474/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:25.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 
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 05-293/19 од 15.07.2019. 

градоначелник  д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке  радова  -  

„Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене 

као к.ч. бр. 6704  (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 

278/5 (стари премјер), све КО Добој за изградњу СПО 

„Центар 4“, улица Цара Душана у Добоју“  

путем отвореног поступка набавке 

 

 

 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке – 

Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као 

к.ч. бр. 6704  (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 278/5 

(стари премјер), све КО Добој за изградњу СПО 

„Центар 4“, улица Цара Душана у Добоју“: 

- ЛОТ 1 – Радови на водоводу и канализацији, 

- ЛОТ 2 – Радови на вреловоду,топловоду и 

топлотној подстаници,  

- ЛОТ 3 – Електро радови и ТС 10/0,4 kv – ново 

насеље. 

путем отвореног поступка набавке. 

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи: 

- ЛОТ 1 – 25.387,00КМ (словима: 

двадесетпетхиљадатристоосамдесетседамконвер

тибилнихмарака). 

- ЛОТ 2 – 116.869,00 КМ (словима: 

стошеснаестхиљадаосамстошездесетдеветконвер

тибилнихмарака). 

- ЛОТ 3 – 301.604,00 КМ(словима: 

тристоједнахиљадашесточетириконвертибилнем

арке). 

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-

293/19 од 15.07.2019., као и Пројекат уређења 

грађевинског земљишта до парцеле к.ч. бр. 6704 КО 

Добој – вреловод и топловод, од јуна 2019. израђен од 

стране д.о.о. „Термопројект“ Добој, Елаборат  – 

електрофаза од јула 2019. израђен од стране „Елмист“ 

д.о.о. Добој, те Предрачунска вриједност радова за 

уређење грађевинског земљишта до парцеле к.ч. бр. 

6704 КО Добој – водовод и канализација, урађена од 

стране „Водовод“ а.д. Добој. 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

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

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно се 

руководио чињеницом да су за предложену набавку 

обезбијеђена средства у буџету Града, да  је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту, те  

предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-476/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:26.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 
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 изградњу, обнову и развој Градске 

управе Добој бр. 10/91-3-58/19 од 22.07.2019.  

градоначелник  д о н о с и 

 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке –  

„Извођење радова на изградњи 21 стамбене јединице 

повратницима хрватске националности на подручје 

града Добоја“(Талас 3) 

путем отвореног поступка набавке 

 
Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на изградњи 21 стамбене јединице 

повратницима хрватске националности на подручје 

града Добоја“ (талас 3), путем отвореног поступка јавне 

набавке. 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 551.000,00 КМ (словима: 

петстопедесетједнахиљадаконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набаваку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 415 200, 

подекономски код 190 008. 
 

Члан 3. 

 

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, 

те ће се поступак јавне набавке  провести 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  

 

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за  

изградњу, обнову и развој Градске управе Добој бр. 

10/91-3-58/19 од 22.07.2019. 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

                           О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  се 

руководио чињеницом да су за предложену набавку 

обезбијеђена средства у буџету Града, да  је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту, те  

предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-477/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:26.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

На основу члана 59 Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 97/16), члан 60. Статута 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 

број1/17) и Споразума о сарадњи на спровођењу Под-

пројекта БиХ4 (2015)- Државног пројектастамбеног 

збрињавања у оквиру РСП, Градоначелник Града Добој 

доноси : 

 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за тех.пријем-примопредају 

изведених радовау пројекту БХ4-К1 

 
Члан 1. 

 
Именује се Комисија за примопредају изведених радова 

на изградњи I санацији 3 стамбена објекта у пројекту 

БХ4-К1, који се налазе на подручју Града Добоја, у 

саставу : 

 

1) Павлић Драган, предсједник ; 

2) Хусаковић Анис, члан и 

3) Халиловић Менсур, члан . 
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Члан 2. 

 

Задатак комисије је да изврши примопредају радова на 

предметном пројекту у присуству представника 

Министарства за избјеглице и расељена лица Владе РС, 

представника Министарства за људска права и 

избјеглице БиХ, представнике извођача радова и 

надзора, те о томе сачини писмени записник. 

 

Члан 3. 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а бити ће 

објављено у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-022-1178/19.                       ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:25.06.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

На основу члана 43 Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“број 101/04, 42/05, 118/05, 

98/13) I члан 56. и 70. Статута Града Добој („Службени 

гласник Града Добој“ број 9/12 и 3/14), Градоначелник 

Града Добој доноси : 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за тех. пријем - примопредају 

изведених радова у пројекту 

 ЗП16 ОП/02/Добој/037 

 

Члан 1. 

 

Именује се Комисија за примопредају изведених радова 

на изради фрески у храму св.Григорије Чудотворац у 

Сјенина Ријеци-уговор бр. ЗП16 ОП/02/Добој/037 у 

саставу : 

 

 

1) Павлић Драган , предсједник; 

2) Микић Данијела , члан и 

3) Бркић Милена , члан . 

 

 

Члан 2. 

 

Задатак Комисије је да изврши примопредају радова на 

предметном пројекту у присуству представника 

извођача радова, надзора, мониторинг тима из РЦ 

МЉПИ Тузла, представника Фонда за повратак БиХ и о 

томе сачини писмени записник .  

 

Члан .3 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,, а бити 

ће објавњено у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-022-1216/19.                       ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:01.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

На основу члана 39.Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број:97/16)  

члана 77. Статута града Добоја („Службени гласник 

града Добоја“ број: 1/17), члана 26. став3. Закона о 

угоститељству („Службени гласник Републике 

Српске“, број:45/17) и члана 33. став 2. Правилника о 

условима за пружање услуга у апартманима, собама за 

изнајмљивање и кућама за одмор („Службени гласник 

Републике Српске“, број:85/10), Градоначелник града 

Добој,  д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за утврђивање испуњености 

услова за разврставање објеката приватног смјештаја у 

одређену категорију на подручју града Добој 

 

I 

Именује се Комисија за  утврђивање испуњености 

услова за разврставање објеката приватног смјештаја у 

одређену категорију на подручју града Добој у 

сљедећем саставу:                                                  

                                                              

            1. Маја Пракљачић и Велинка Јанковић     

(водиоци поступка) 

            2. Цвијета Ђекић , члан  

            3. Адријана Ристић , члан 

II 

Комисије из тачке I овог Рјешења ће у складу са 

одредбама члана 33. став 5. Правилника о условима за 

пружање услуга у апартманима, собама за 

изнајмљивање и кућама за одмор („Службени гласник 

Републике Српске“, број:85/10), предложити категорије 

за разврставање објеката приватног смјештаја у 

одређену категорију, а све у складу са прописима из 

области угоститељства по поднесеним захтјевима на 

подручју града Добој. 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , а 

објавиће се у Службеном гласнику града Добоја. 

IV 

Доношењем овог Рјешења ставља се ван снаге 

Рјешење број:02-022-2035/18 од 28.11.2018.године. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-022-1041/19.                       ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:03.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

На основу члана 59. и члана 82, став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник републике 

Српске“, број 97/16), члана 60. Статута града Добој 

(„Службени гласник града Добој“, број 1/17) и тачке II 

и IV Oдлуке о оснивању Привредног савјета Града 

Добој („Службени гласник града Добој“, број 3/15) 

градоначелник Добоја доноси: 
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова радног тијела Привредног 

савјета Града Добој 

 

I 

 

Радно тијело Привредног савјета је мјешовитог састава 

и броји 20  чланова, од којих најмање једну половину 

чине представници приватног сектора и сектора 

цивилног друштва. 

II 

 

Чланови радног тијела Привредног савјета именују се 

из реда јавног сектора, приватног сектора и сектора 

цивилног друштва. 

 

1) За чланове радног тијела Привредног савјета из 

јавног сектора именују се: 

 

Борис Јеринић, градоначелник Града Добој; 

Тихомир Глигорић, начелник Одјељења за привреду 

и друштвене дјелатности; 

Мирослав Kршић, начелник Одјељења за финансије; 

Александар Гогановић, представник Агенције за 

развој малих и средњих предузећа Града Добој; 

Спасоје Васиљевић, представник образовних 

установа; 

Сандра Татић, представник Завода за запошљавање. 

 

2) За члана радног тијела Привредног савјета из 

сектора цивилног друштва именује се: 

 

Дијана Ђурђевић, „Еуроплус“. 

 

3) За чланове радног тијела Привредног савјета из 

привредног сектора именују се: 

 

• Представник удружења привредника: 

Ранкица Панић, предсједник Удружења 

„Привредник, „Premier“ Д.о.о;. 

 

• Представник „Занатско предузетничког 

удружења“ Града Добој 

Радомир Божичковић, „Металпласт“ с.з.р; 

 

• Представник грађевинског сектора 

Горан Продић, „Прода-монт“ д.о.о; 

 

• Представник металопрерађивачког сектора 

Звјездан Вишт, „Wischt Machinery“ д.о.о; 

 

• Представник сектора дрвопрераде 

Благоје Благојевић, Производња плочастог 

намјештаја „B&V Univer“; 

 

• Представник сектора прераде коже и текстила 

Александра Петровић, Кројачка радња „Imago“; 

 

• Представник прехрамбеног сектора 

Славиша Букејловић,  „Agromix“ д.о.о; 

 

• Представник сектора трговине 

Милош Ђурић, „Ђурић“ д.о.о; 

 

• Представник сектора транспорта 

Ратко Моћић, „Трготранс“, „Bosnaexpres“; 

 

• Представник аграрног сектора 

Бранко Јоксимовић, Комерцијално пољопривредно 

газдинство „Јоксимовић“; 

 

• Представник сектора угоститељства и туризма 

Мирко Ћућић, Ресторан „Intermezzo“; 

 

• Представници сектора услуга 

Јовица Бркић, ЗУ Специјаистички центар „Dr Бркић“; 

Миодраг Мишић, „Нова Банка“ А.Д. 

 

III 

 

Техничке послове радног тијела Привредног савјета 

обављаће Одсјек за стратешко планирање и 

инвестиције. Чланови радног тијела неће примати 

накнаду за свој рад. 

IV 

 

Задаци Привредног савјета Града Добој утврђени су 

Одлуком о оснивању Привредног савјета Града Добој 

(„Службени гласник града  Добој“ број 3/15) и другим 

актима донесеним у складу са тачком II исте одлуке. 

 

V 

 

Овим Рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број 02-

022-470/15 од 14.04.2015. године. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављено у Службеном гласнику града Добој. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број:02-022-1-1320/19.                     ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:10.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16) и 

члана 77. Статута Града Добоја („Службени гласник 

Града Добоја“ број  1/17) Градоначелник Града Добоја 

доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова тима испред Града Добој за 

реализацију пројекта «Подршка руралном 

становништву у генерисању прихода на територији 

Града Добој 

I 

За чланове тима испред Града Добој за реализацију 

пројекта «Подршка руралном становништву у 

генерисању прихода на територији Града Добој» који 

Град Добој реализује у партнерству са Фондом за развој 

и запошљавање  Републике Српске а.д. Бања Лука,  

именују се:  

1. Ален Петковић - предсједник, 

2. Слађана Малиновић – члан, 

3. Вера Пилиповић - члан, 

4. Мирослав Милошевић – члан, 

5. Данијела Нарић – члан,  

6. Сања Петровић Јевтић – члан, 
 

II 

Задатак именованих чланова тима за реализацију 

Пројекта је да активно учествују у спровођењу свих 

планираних активности у оквиру сљедећих група 

активности:  

- припремне активности, 

- промотивне активности, 

- реализација средстава, 

- мониторинг, 

- извјештавање.      

 

III 

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику Града 

Добоја. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број:02-022-1-1394/19.                     ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:17.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС'' број 97/16), члана 19. Закона о 

систему јавних служби (,,Службени гласник РС'' број: 

68/07, 109/12 и 44/16), и  члана 80.Закона о 

предшколском васпитању  и образовању ( Службени 

гласник Рс број: 79/15)  и члана 60. Статута Града 

Добоја ( ,,Службени гласник Града Добоја'' број: 1/17),  

Градоначелник Града Добоја доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на 

Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Јавној предшколској 

установи „Мајке Југовић“ Добој 

 
I 

 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној 

предшколској установи „Мајке Југовић“ Добој број: 

541/19 од 26.06.2019.године . 

 

II 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у Службеном гласнику Града Добоја. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број:02-022-1-1359/19.                     ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:12.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС'' број 97/16), члана 19. Закона о 

систему јавних служби (,,Службени гласник РС'' број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 80. Закона о предшколском 

васпитању и образовању (,,Службени гласник РС'' број: 

79/15) и члана 60. Статута града Добој ( ,,Службени 

гласник града Добој'' број: 1/17) Градоначелник Града 

Добој доноси: 

 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Анекс Појединачног 

колективног уговора за запослене у Јавној 

предшколској установи „Мајке Југовић“ Добој 

 

I 

 

Даје се сагласност на Анекс Појединачног колективног 

уговора за запослене у Јавној предшколској установи 

„Мајке Југовић“ Добој број: 625/19 од 09.07.2019. 

године. 

 



Број 7                                                                                            СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                                                                                Страна 18                                     
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

II 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у Службеном гласнику Града Добој. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број:02-022-1358/19.                       ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:15.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

На основу члана  члана 59.став 1. алинеја 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,број:97/16), члана 77. Статута града Добој 

(„Службени гласник града Добој“, број:1/17) и члана 

12.Одлуке о одређивању радног времена 

угоститељским објектима на подручју града Добој 

(„Службени гласник града Добој“, број:8/13), а 

поступајући по захтјеву Привредног друштва „ЛП 

Парк“ д.о.о. Добој, Хотела „PARK“ Добој, број:334/19 

од 15.07.2019. године, Градоначелник града Добој,  

д о н о с и 

ОДЛУКУ 

о одређивању радног времена угоститељског објекта 

Хотел „PARK“, на подручју града Добој, за вријеме 

одржавања Музичко-забавног фестивала „Summer 

fest“, у  сурадњи са Туристичком организацијом Града 

Добој 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређује се радно вријеме 

угоститељског објекта Хотел „PARK“, на подручју 

града Добој, за вријеме одржавања Музичко-забавног 

фестивала „Summer fest“, у  сурадњи са Туристичком 

организацијом Града Добој,, који ће се одржати у 

хотелу „Парк“ Добој. 

Члан 2. 

Хотелу „ПАРК“ Добој, за вријеме одржавања Музичко-

забавног фестивала „Summer fest“, у периоду од 

19.07.2019. године до 21.07.2019. године, утврђује се 

радно вријеме у трајању од 07,00  до 02,00 часа. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у  „Службеном гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број:02-022-1387/19.                        ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:18.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

На основу члана  члана 59.став 1. алинеја 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,број:97/16), члана 77. Статута града Добој 

(„Службени гласник града Добој“, број:1/17) и члана 

12.Одлуке о одређивању радног времена 

угоститељским објектима на подручју града Добој 

(„Службени гласник града Добој“, број:8/13), а 

поступајући по захтјеву Извршног одбора 

Међународног рукометног ТВ турнира шампиона-

Добој, број:135/19 од 31.07.2019. године, 

Градоначелник града Добој,  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о одређивању радног времена угоститељским 

објектима на подручју града Добој, за вријеме 

одржавања Међународног рукометног ТВ турнира 

шампиона-Добој 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређује се радно вријеме 

угоститељским објектима на подручју града Добој, за 

вријеме одржавања Међународног рукометног ТВ 

турнира шампиона-Добој 

Члан 2. 

Угоститељским објектима на подручју града Добоја, без 

обзира на врсту,  за вријеме одржавања Међународног 

рукометног ТВ турнира шампиона-Добој, у периоду од 

20.08.2019. године до 24.08.2019. године, утврђује се 

радно вријеме у трајању од 07,00  до 02,00 часа. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у  „Службеном гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број:02-022-1457/19.                        ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:31.07.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 
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II ОГЛАСИ 

 

ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-11/19 од 03.05.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

581/6 упис   оснивања промјене лица овлашћених за 

заступање  Заједнице етажних власника зграде у улици 

Браће Југовића број С-8/2 у Добоју са сљедећим 

подацима: 

         Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици Браће 

Југовића број С-8/2 у Добоју, из Регистра се брише 

Тодоровић Драгица а као ново лице овлаштено за 

заступање Заједнице уписује се : Марковић Дејан 

заступа Заједницу самостално и без ограничења.       

 

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-11/19                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Добој, 03.05.2019.                              Дарио Лазић, с.р 

_______________________________________________ 

 

ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-12/19 од 11.06.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

167/2 упис  оснивања промјене лица овлашћених за 

заступање Заједнице етажних власника зграде  у улици 

Војводе Синђелића број: 55 у Добоју са сљедећим 

подацима:  

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде  у лици Војводе 

Синђелића број: 55 у Добоју. Из Регистра се бришу 

ранији заступници: Мићић Миленко и Марковић 

Славољуб, а у регистар се уписују лица овлашћена за 

заступање: Максимовић Владимир и Мићић Миленко – 

заступају заједницу самостално и без ограничења.                   

 

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-12/19                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Добој, 11.06.2019.                              Дарио Лазић, с.р 

_______________________________________________ 

                                           

 

ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-26/15 од 26.05.2015. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

458/5 упис  оснивања промјене назива заједнице и лица 

овлашћених за заступање Заједнице етажних власника 

зграде у улици Цељска број: 9-11 у Добоју са сљедећим 

подацима: 

Врши се промјена назива заједнице и промјена 

лица овлашћеног за заступање Заједнице етажних 

власника зграде у улици Стефана Првовенчаног број 9-

11 у Добоју. Нови назив заједнице: Заједница етажних 

власника зграде у улици Цељска број: 9-11 у Добоју. Из 

регистра се брише ранији заступник : Чакаревић 

Здравко, а у регистар се уписују лица овлашћена за 

заступање: Дејановић Бојан и Кресоја Мирослав – 

заступају заједницу самостално и без ограничења.          

     

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-26/19                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Добој, 26.05.2019.                              Дарио Лазић, с.р 

_______________________________________________ 

      

ОГЛАС 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-13/19 од 26.06.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

583/6 упис   промјене лица овлашћених за заступање и 

назива Заједнице етажних власника зграде у улици 

Видовданска „Владимирка“ Л-5, Добој са сљедећин 

подацима: 

Врши се промјена назива Заједнице етажних 

власника зграде у ул.Видовданска „Владимирка“ Л-5 у 

Заједницу етажних власника у ул. Видовданска број 23, 

такође се врши промјена лица овлаштних за заступање 

ЗЕВ-а, па се из Регистра брише Ђукић Марко а као ново 

лице овлаштено за заступање Заједнице уписује се 

Спасојевић Љиљана предсједник УО , заступа 

заједницу самостално и без ограничења.      

      

                

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-13/19                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Добој, 26.06.2019.                              Дарио Лазић, с.р 

_______________________________________________ 
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ОГЛАС 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-16/19 од 11.07.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

585/6 упис    промјене лица овлашћених за заступање  

Заједнице етажних власника зграде у улици Војводе 

Мишића број: 54/4 у Добоју са сљедећим подацима: 

              Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника зграде у улици 

Војводе Мишића број 54/4 у Добоју, из Регистра се 

брише ранији заступник: Сајић Милован, а у регистар 

се уписују лица овлашћена за заступање: Мишић Петар 

и Благојевић Ранкица – заступају заједницу самостално 

и без ограничења.    

 

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-16/19                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Добој, 11.07.2019.                              Дарио Лазић, с.р 

_______________________________________________ 

 

ОГЛАС 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-17/19 од 12.07.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

586/6 упис    промјене лица овлашћених за заступање  

Заједнице етажних власника зграде у улици Цара 

Душана број: 24 у Добоју са сљедећим подацима: 

              Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника зграде у улици 

Цара Душана број 24 у Добоју, из Регистра се бришу 

ранији заступници: Ристић Слађана и Малиновић 

Горан, а у регистар се уписује лице овлашћено за 

заступање: Симеуновић Александар – заступа 

заједницу самостално и без ограничења.    

 

 

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-17/19                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Добој, 12.07.2019.                              Дарио Лазић, с.р 

_______________________________________________ 

 

 

ОГЛАС 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-18/19 од 12.07.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

587/6 упис    издвајања заједнице етажних власника у 

улици Кнеза Милоша број 36 А, Добој са сљедећим 

подацима: 

 Издваја се Заједница етажних власника у улици 

Кнеза Милоша број 36 А у Добоју из Заједнице етажних 

власника у улици Кнеза Милоша број 36 А и Б У Добоју. 

Оснивачи: тринаест етажних власника. Дјелатност: 

управљање зградом за рачун етажних власника, иступа 

у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде.Заједницу заступају 

самостално и без ограничења: Гојковић Перица и 

Јанковић Милош. 

 

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Број:07-372-1-18/19                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Добој, 12.07.2019.                              Дарио Лазић, с.р 

_______________________________________________ 
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Оснивач и издавач листа „Службени гласник Града Добој” је Град Добој, тел. (053) 242-153, факс (053) 242-258.  

„Службени гласник Града Добој” излази по потреби. Штампа се на српском језику, ијекавског изговора у тиражу од 100 

примјерака. Главни и одговорни уредник:Славица Живковић. Редакцијски одбор: Бојана Кршић. Рјешењем Министарства 

информисања Републике Српске, број 01-213/96. од 07. 06. 1996. године Јавно гласило „Службени гласник општине Добој” је 

уписан у Регистар јавних гласила под редним бројем 143. 

 

Штампа: Трговинска и услужна дјелатност „МОЈА БАЗА“Добој. За штампарију: Дашка Ристић .  

 


