
 

 

 

 

 

 

I   

АКТИ СКУПШТИНЕ 

 

На основу члана 50. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),  члана 62., 

63. и 66. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“,  број 71/12, 52/14 и 114/17), члана 39. став 2, 

тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

2 Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

Скупштине Града Добој, („Службени гласник Града 

Добој“, број 1/17) на сједници одржаној 03. септембра 

2019. године, д о н и ј е л а   

 

 

О Д Л У К У 
о кредитном задужењу Града Добој 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се дугорочно кредитно задужење Града Добој 

у износу од 4.000.000,00 КМ (четримилиона КМ и 

0/100), ради финансирања пројеката, изградња санација 

и реконструкција инфраструктуре  који се реализују у 

2019 и 2020. години и то: Изградња и реконструкција 

објеката водоснабдијeвања канализационе и водоводне 

мреже, инфраструктурни радови на уређењу до 

грађевинских парцела (топловод, вреловод, електро 

радови, хидротехнички радови), изградња јавне 

расвјете, изградња и санација локалне путне 

инфраструктуре,  изградња, санација и реконструкција 

зграда и објеката, изградња стамбених јединица, 

пројекат адаптације, санације и уређења 

инфраструктуре фудбалског стадиона, aсфалтирање и 

реконструкција улица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

Кредитна средства из члана 1. ове одлуке искористиће 

се за финансирање: 

 

-  140.000,00 КМ - Реконструкција водоводне мреже 

- ул.Војводе Синђелића 

- 500.000,00 КМ – Изградња  и реконструкција 

објеката водоснабдијевања, канализационе и 

водоводне мреже /насеља Осјечани,  

         Поткамен, Липац и Присаде/; 

- 90.000,00 КМ – Изградња јавне расвјете у Улици  

Цара Душана; 

- 300.000,00 КМ - Изградња и санација локалне 

путне инфраструктуре; 

- 120.000,00 КМ - Санација скупштинске сале; 

- 70.000,00 КМ - Санација просторија у власништву 

Града Добој; 

- 1.400.000,00 КМ – Радови на уређењу до 

грађевинске парцеле /топловод,  

         вреловод, електро радови, хидротехнички радови/; 

- 250.000,00 КМ – Пројекат адаптације, санације и 

уређења инфраструктуре  фудбалског стадиона; 

- 640.000,00 КМ – Изградња 21 стамбене јединице 

повратницима хрватске националности на 

подручју града Добој; 

- 210.000,00 КМ – Реконструкција водоводне мреже 

у Улици Краља  Александра; 

- 280.000, 00 КМ– Асфалтирање и реконструкција 

улица /Карађорћева, Николе Пашића, Кнеза 

Лазара и Хиландарска/. 

БРОЈ 8 04. СЕПТЕМБАР 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--- 



  Број 8                                                                                             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                                                                             Страна 2                                     
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Члан 3. 

 

Кредитна средства реализоваће се по сљедећим 

условима : 

- Рок отплате: 10 година; 

- Грејс период: 2 године; 

- Каматна стопа, трошкови реализације кредита 

и остали услови везани за  

кредитирање, одредиће се према условима понуђача у 

складу са процедуром реализовања јавних набавки на 

тендеру; 

- Максимална каматна стопа: 4% 

- Максимално кредитно оптерећење 

5.011.202,00 КМ ( 4.000.000,00 КМ +  

1.011.202,00 КМ.); 

 -    Интеркаларне камате за 2019. годину до  

13.150,00 КМ; 

 -    Рок доспијећа прве отплате: по истеку грејс 

периода од најмање двије године, а свака наредна рата 

доспијева мјесечно, према амортизационом плану; 

 -    Обезбјеђење  отплате: мјенице Града. 
 

Члан 4. 

 

Обавезе Града Добој по кредитима у 2019. години су 

сљедеће: 

1. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење 7.289.394,97 КМ), а обавеза у 

2019. години је 465.162,75 КМ; 

2. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење 7.254.906,14 КМ), а обавеза у 

2019. години је 471.067,60 КМ; 

3. Уникредит банка дд Мостар (задужење 

5.718.755,33 КМ), а обавеза у 2019.години 

је 846.366,04 КМ; 

4. Нова банка Бијељина (задужење 

14.511.897,97 КМ), а обавеза у 

2019.години је 1.601.214,48 КМ; 

5. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење 2.752.534,89 КМ), а обавеза у 

2019.години је 299.168,88 КМ. 

6. Нова банка ад Бања Лука (задужење 

7.504.309,05 КМ), а обавеза у 2019.години 

је 805.145,40 КМ; 

7. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење584.669,50 КМ), а обавеза у 

2019.години је 39.037,20 КМ. 

8. Раифаисен банка БиХ Сарајево (задужење 

5.855.604,23 КМ), а обавеза у 2019.години 

је 391.329,44 КМ. 

9. НЛБ банка АД Бања Лука (задужење 

4.991.451,27 КМ), а обавеза у 2019. години 

60.646,25 КМ. 

10. Комерцијална банка АД Бања Лука 

(задужење 4.610.837,72 КМ), а обавеза у 

2019. години 44.895,00 КМ. 

11. У складу са Меморандумом о 

разумијевању по Споразуму о  

финансирања пројекта хитних мјера опоравка од 

поплаве потписаног између БиХ и Међународне 

асоцијације за развој/Уговором о под-кредиту број 15 

између Министарства финансија и Града Добој обавеза 

у 2019. години је 42.954,43 КМ. 

Укупне обавезе по кредитним задужењима  у 2019. 

години износе: 5.066.987,47 KM.             

Потенцијално кредитно задужење по овој Одлуци је 

укупно 5.011.202,00 КМ, а обавезе у 2019. години 

13.150,00 КМ. 

Члан 5. 

Укупно кредитно задужење у 2019.години по 

постојећем  и предложеном  дугу износи 5.080.137,47 

КМ  што чини 16,94% изворних прихода остварених у 

2018.години (изворни приходи у 2018. години износили 

су 29.988.233,00 КМ). 

Укупно кредитно задужење у 2020.години по 

претходном и новом  дугу износи 5.003.098,00 КМ, што 

чини 16,68% изворних прихода остварених у 

2018.години (изворни приходи у 2018. години износили 

су 29.988.233,00  КМ). 

Члан 6. 

 

За реализацију ове одлуке задужује се Градоначелник 

града Добој и Одјељење за финансије Градске управе 

Добој. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Града Добој“, а 

примјењиват ће се по добијању сагласности од 

Министарства финансија Републике Српске.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-272/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу члана 40. став 1 и члана 52. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 2. став 1в. и 

члана 4. Правилника о изради и доношењу докумената 

просторног уређења по скраћеном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 69/13), 

члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19 ) и члана 

35. Статута Града Добој („Службени гласник Града 

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

одржаној  03. септембра  2019. године,  д о н и ј е л а      
 

 

О Д Л У К У 
о приступању измјени и допуни дијела 

регулационог плана „Општа болница“ Добој  

(скраћени поступак) 
                                                            

I 

 

Приступа се  измјени и допуни  дијела  регулационог 

плана „Општа болница“ Добој  („Службени гласник 

Града Добој“ број: 4/18) (у даљем тексту:  План) по 

скраћеном поступку. 

Хитност у провођењу процедуре измјене Плана по 

скраћеном поступку   је због дотрајалости и 

неусловности постојећих објеката болнице узроковане 

бројним клизиштима која се нису санирала изградњом 

потпорног зида изнад једног дијела објекта, те 

неопходности хитне изградње нове болнице за  потребе 

збрињавања пацијената добојске регије. 
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II 

 

Подручје за које се врши измјена Плана налази се у 

Добоју,  а обухвата парцеле  означене као к.ч. 7686/1, 

к.ч. 7686/2, к.ч. 7686/3, к.ч. 7687/4, к.ч.  7687/3, к.ч. 

7690/10, к.ч. 7690/4, к.ч. 7690/9, к.ч.7690/8, к.ч. 7690/3, 

к.ч. 7619, к.ч. 7685/2, к.ч. 7684, к.ч. 7685/4, к.ч. 7683, к.ч. 

7681, к.ч. 7682, к.ч. 7685/1, к.ч.7685/3, к.ч. 7685/5, к.ч. 

7680, к.ч. 7679/1, к.ч. 7678/1, к.ч. 7678/5, к.ч. 7687/1, к.ч. 

7638, као и дијелове  к.ч. 8158/1, к.ч. 8242/1, к.ч. 8274 и  

к.ч. 7665 КО Добој. 

Подручје обухвата износи  9,38  hа. 

 

III 

 

Саставни дио ове одлуке је графички прилог са 

уцртаном границом обухвата измјене Плана. 

 

IV 

 

Плански период у смислу члана 40. став 3. под в. Закона 

о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 3/16) је 10 

година.  

V 

 

На подручју за које се врши измјена  Плана, планира се 

повећање спратности планираног објекта.   

 

За измјену  Плана дефинишу се следеће смјернице: 

 

- План израдити у складу са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 40/13,106/16 и 

3/16), Правилником о изради и доношењу 

докумената просторног уређења по скраћеном 

поступку (“Службени гласник Републике 

Српске бр: 69/13), те другим прописима из 

посебних области релевантних за планирање и 

уређење простора (саобраћај, снабдијевање 

водом и енергијом, телекомуникације, заштита 

од природних непогода и техничких инцидената, 

заштита ваздуха, воде, тла, природних 

вриједности, културних добара, 

пољопривредног и шумског земљишта и других 

елемената животне средине и др.);  

- Приликом израде Плана потребно је водити 

рачуна о јавном интересу  и општим и посебним 

циљевима просторног развоја; 

- Носилац израде Плана обавезан је обезбиједити 

усаглашеност његове израде са документом 

просторног уређења ширег подручја, односно да 

је у сагласности са важећим планским 

документом најближег претходног нивоа.  

 

VI 

 

Рок израде Плана је 30 дана  од избора носиоца израде 

Плана. 

VII 

 

Средства за измјену и допуну  Плана обезбиједиће 

подносилац захтјева за измјену Плана.  

 

VIII 

 

Садржај Плана прописан је Законом о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр: 40/13, 106/15 и 3/16) и Правилником о 

начину израде, садржају и формирању документа 

просторног уређења („Службени гласник Републике 

Српске“ број 69/13). 

IX 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење. Носилац израде Плана биће одређен у складу 

са процедуром прописаном Законом о јавним 

набавкама. Град Добој ће закључити уговор са 

носиоцем израде планског документа, правним лицем 

овлашћеним за израду докумената просторног уређења. 

 

X 

Нацрт плана носилац израде доставља носиоцу 

припреме у року утврђеном уговором о изради 

документа. 

Нацрт плана даје се на јавни увид у трајању од 15. дана 

у Одјељење за просторно уређење Града Добој и 

просторије носиоца израде плана. 

Обавјештење јавности о мјесту, трајању и начину 

излагања Нацрта на јавни увид објављује се огласом у 

најмање два средства информисања осам(8) дана прије 

почетка јавног увида. Оглас садржи мјесто, датум, 

почетак и трајање јавног увида, мјесто излагања, мјесто 

и вријеме пружања појашњења предложених планских 

рјешења заинтересованим лицима, те рок од 7 дана до 

када се могу послати приједлози, примједбе и мишљења 

на Нацрт плана. Нацрт плана, који садржи текстуални и 

графички дио, даје се на јавни увид и прикупљају се 

приједлози, примједбе и сугестије заинтересованих 

лица. 

XI 

По окончању јавног увида, носилац израде на основу 

свог става према примједбама, приједлозима и 

мишљењима  утврђује  Приједлог  плана те  доставља 

носиоцу припреме. Носилац припреме достаља 

Приједлог плана скупштини на усвајање. Одлука о 

усвајању измјене и допуне плана објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“. 

      

XII 

Сви органи и организације и институције од којих је у 

току израде потребно прибавити мишљење на 

приједлоге планских рјешења, дужни су да доставе 

своје мишљење у року од седам дана од дана пријема 

захтјева а уколико не доставе своје мишљење у року 

сматра се да је дао позитивно мишљење на нацрт. 

 

XIII 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а објавиће 

се   у  „Службеном гласнику  Републике Српске“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-259/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 
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На основу члана 52. став 2. и 58. став 2. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 3/16) члана 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), и члана 35. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 

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

одржаној  03. септембра  2019. године, д o н и ј е л а 

  

О Д Л У К У 
о  измјени и допуни  Програма мјера и активности 

за утврђивање стања и уређења простора 

 за 2018-2019. годину 

 

Члан 1. 

 

У Програму мјера и активности за утврђивање стања и 

уређења простора за 2018-2019. годину („Службени 

гласник Града Добој“ број:1/18), (у даљем тексту: 

Програм), у дијелу Плана израде просторно планске 

документације, додаје   се тачка 20.  и гласи:  

  

„ 20. Измјена и допуна дијела  регулационог плана 

„Општа болница“  Добој . 

Рок израде: 1 мјесец 

Члан 2. 

 

Остали дијелови Програма  из члана 1. ове Одлуке 

остају непромијењени. 

 Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 

објављена у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-273/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

 

На основу  члана 50. став 5. и члана 52.став 3. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), и члана 35. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 

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

одржаној 03.септембра 2019. године, д о н и ј е л а      

 

 

О Д Л У К У 
о усвајању измјене  дијела регулационог плана 

стамбено- пословног комплекса 

 „Средњошколски центар“ I фаза,  Добој  
 

I 

 

Усваја се измјена  дијела регулационог плана стамбено-

пословног комплекса  „Средњошколски центар“  Добој 

I фаза  (у даљем тексту:  План). 

II 

 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког 

дијела. План  садржи: 

 

ОПШТИ ДИО 

ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

 

А.  Уводни дио 

Б.  Анализа и оцјена стања 

В.  Циљеви просторног развоја 

Г.  Програм(Концепт)  Плана 

 

ГРАФИЧКИ ДИО 

 

А.  КАРТЕ СТАЊА 

1. Ажуриран план парцелације  

2. Карте власништва над земљиштем 

3. Подјела обухвата плана на зоне по намјенама, 

типологијама изградње према врстама објеката, 

заузетости парцела, спратности и другим 

критеријумима 

4. Постојећа функционална организација у обухвату 

плана  

5. Инжињерско-геолошка  карта 

6. Извод из Урбанистичког плана Добој – Намјена 

површине 

 

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА  

7. Границе плана одређене по постојећим катастарским 

честицама 

8. План парцелације и препарцелације 

9. План организације простора  

10. План организације јавних површина и објеката  

11. План саобраћаја – у нивоу терена 

11а.План саобраћаја – у нивоу сутерена  

12. План хидротехничке инфраструктуре  

13. План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре 

14. План термоенергетске инфраструктуре 

15. План уређења зелених и рекреационих површина  

16. План грађевинских и регулационих линија  

       

 III 

 

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

јулу  2019. године, и чини саставни дио ове одлуке. 

 

Елаборат из претходног става овог члана налази се у 

прилогу Одлуке из члана 1. 

 

IV 

 

План је основа за парцелацију грађевинског земљишта 

по прописима о уређењу простора и грађењу. 

V 

 

План се излаже на стални јавни увид код органа управе 

надлежног за послове просторног уређења. 

 

VI 

 

О провођењу ове одлуке стараће се орган из  члана  5. 

ове одлуке. 
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VII 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе раније 

донесени просторно-плански документи проведбеног 

карактера, у дијелу у којем нису у сагласности  са   

Планом. 

VIII 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања  у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-274/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

 

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 35. Статута Града Добој („Службени 

гласник Града Добој“, број 01/17) и члана 75. и 128. 

Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени 

гласник Града Добој“, број 01/17), Скупштина Града 

Добој  на сједници одржаној дана 03. септембра 2019. 

године,  д о н и ј е л а 

 
 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава  

 

Члан 1. 
 

Под условима и на начин предвиђен овом одлуком, 

одобрава се ангажовање  новчаних средстава у износу 

од 100.000,00 КМ  Јавном предузећу шумарства Шуме 

Републике Српске а.д. Соколац, „Центар за сјеменско-

расадничку производњу“ Добој, на име помоћи за 

санирање штете на грађевинским објектима, опреми и 

садном материјалу Центра насталој у периоду од 2014. 

до 2019. године. 

Члан 2. 

 

Одобрена новчана средства ангажоват ће се из Буџета 

Града Добој, а теретиће потрошачку јединицу 00280150 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, група 

конта 415 200, економски код 150 058- Грантови 

нефинансијским субјектима.   

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Града  Добој“ . 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-276/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 35. Статута Града Добој („Службени 

гласник Града Добој“, број 01/17) и члана 75. и 128. 

Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени 

гласник Града Добој“, број 01/17), Скупштина Града 

Добој  на сједници одржаној дана 03. септембра 2019. 

године,  д о н и ј е л а 

 

 

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава  

 

Члан 1. 

 

Под условима и на начин предвиђен овом одлуком, 

одобрава се ангажовање  новчаних средстава у износу 

од 27.100,00 КМ  Јавној установи „Економска школа“ 

Добој, за набавку опреме потребне за реализацију  

пројекта „На корак до првог запослења уз 

информатичку писменост“. 

  

Члан 2. 

 

Одобрена новчана средства ангажоват ће се из Буџета 

Града Добој, а теретиће потрошачку јединицу 00280150 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, група 

конта 415 200, економски код 150 021- Средства за 

учешће у санацији и изградњи школских објеката.   

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Града  Добој“ . 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-275/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу члана 39. а у вези са чланом 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 76. Статута Града 

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

члана 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој је,  на сједници одржаној  03. 

септембра 2019.године, д о н и ј е л а: 
 

О Д Л У К У 
о провођењу акције урбаног пошумљавања  

Града Добој „1000 за Добој“ 
 

I 

 

1) Овом Одлуком одобрава се спровођење акције 

урбаног пошумљавања Града Добој у складу са 

Протоколом „1000 за Добој“ који садржи основне 

смјернице и рокове за провођење активности, а који 

чини саставни дио ове Одлуке. 
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2) Ова Одлука доноси се с циљем подизања свијести 

грађана о климатским промјенама и нивоом утицаја 

истих на здравље и животе људи, односно, о важности 

очувања шума на подручју Града Добој. 

 

II 

Урбано пошумљавање, у смислу тачке I ове Одлуке, 

подразумујева утврђивање и одабир локалитета за 

пошумљавање ужег подручја Града, провођење 

неопходних процедура и прибављање потребне 

документације како би се на утврђеним локалитетима 

одобрила могућност додатне или нове садње стабала, 

одабир одговарајуће врсте садница – сходно 

карактеристикама и климатским условима те, 

могућностима уклапања у урбани амбијент, 

обезбјеђење очувања урбаног реда, набавка и 

реализација садње 1000 стабала на подручју Града 

Добој. 

III 

Овлашћује се Градоначелник Града Добој да именује 

радно тијело за спровођење акције урбаног 

пошумљавања Града Добој „1000 за Добој“. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-277/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу 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 Процјене садашње тржишне 

вриједности некретнине – земљишне парцеле вјештака 

грађевинско-архитектонске струке Мехмедагић Сејада 

из Добоја број: ГД 7/19 од 21.08.2019. године 

Скупштина града Добој, на сједници одржаној дана 03. 

септембра  2019. године доноси: 
 

 

О Д Л У К У  
о куповини земљишта у КО Добој  

  

Члан 1. 

 

Под условом и на начин регулисан овом одлуком 

провешће се куповина земљишта у својини Српско-

православне црквене општине Добој означена као к.ч. 

број: 983/3 Гај пашњак 2. класе површине 238 м2, 

уписана у ЗК улошку број 2747 КО СП Добој.  

  

Члан 2. 

 

Куповна цјена земљишта из члана 1. ове одлуке износи 

4.902,80 КМ за укупну површину од 238 м2, односно 

20,60 КМ/м2 по процјени вриједности непокретности  

вјештака грађевинско-архитектонске струке 

Мехмедагић Сејада из Добоја. 

Члан 3. 

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја да на основу 

ове Одлуке, а након добијања сагласности од стране 

Правобранилаштва РС, Сједиште замјеника Добој може 

закључити купопродајни уговор са власником 

предметне некретнине. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-278/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број: 97/16), члана 348. Закона 

о стварним правима („Службени гласник РС“ број: 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 

број: 20/12), члана 35. Статута града Добој („Службени 

гласник града Добој“ број: 1/17) и Процјене вриједности 

непокретности сталног судског вјештака архитекте 

Раденка Васића из Добоја број: 31-06/2019 од 

28.06.2019. године Скупштина града Добој, на сједници 

одржаној дана 03. септембра 2019. године, д о н и ј е л а 

 

 

О Д Л У К У 
о продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом ради обликовања 

грађевинске честице у КО Добој 1  
 

 

Члан 1. 

Продаје се Лазић Мирославу, сину Мирка из Добоја 

неизграђено градско грађевинско земљиште 

непосредном погодбом ради обликовања грађевинске 

честице, и то некретнина означена као к.ч. број: 5566/29 

Аде пашњак 1. класе површине 91 м2, уписана у ПЛ 

број 6375 КО Добој (новог премјера), а што по старом 

премјеру одговара к.ч. број: 827/20 Аде пашњак 1. класе 

површине 91 м2, уписана у ЗК улошку број 4176 КО СП 

Добој. 

Члан 2. 

Продајна цјена земљишта из члана 1. ове одлуке износи 

6.825,00 КМ за укупну површину од 91 м2, односно 

75,00 КМ/м2 по процјени вриједности непокретности 

сталног судског вјештака архитекте Раденка Васића из 

Добоја. 

Члан 3. 

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја да на основу 

ове Одлуке може закључити купопродајни уговор са 

подносиоцем захтјева за непосредну куповину 

непокретности. 
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Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

града Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-279/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број: 97/16), члана 348. Закона 

о стварним правима („Службени гласник РС“ број: 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 

број: 20/12), члана 35. Статута града Добој („Службени 

гласник града Добој“ број: 1/17) и Процјене вриједности 

непокретности сталног судског вјештака грађевинско-

архитектонске струке Сеје Мехмедагића из Добоја број: 

ГД 8/19 од 21.08.2019. године Скупштина града Добој, 

на сједници одржаној дана  03. септембра 2019. године 

д о н и ј е л а 

 

 

О Д Л У К У 
о продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом ради обликовања 

грађевинске честице у КО Добој 2  
 

 

 

Члан 1. 
 

Продаје се Сушић Браниславки, кћи Славка из 

Костајнице и Сушић Бранкици, кћи Стеве из 

Костајнице са дијеловима 1/2 неизграђено градско 

грађевинско земљиште непосредном погодбом ради 

обликовања грађевинске честице у КО Добој, и то 

некретнине означене као к.ч. број: 6710/2 Бара ливада 1. 

класе површине 129 м2 (новог премјера) а што по 

старом премјеру одговара к.ч. број: 283/14 Бара ливада 

1. класе површине 129 м2; к.ч. број: 6710/4 Бара ливада 

1. класе површине 611 м2 (новог премјера) а што по 

старом премјеру одговара к.ч. број: 283/10 Бара ливада 

1. класе површине 611 м2; к.ч. број: 6731/3 Бара ливада 

1. класе површине 132 м2 (новог премјера) а што по 

старом премјеру одговара к.ч. број: 302/13 Бара ливада 

1. класе површине 132 м2 и к.ч. број: 8163/1 Бара ливада 

1. класе површине 444 м2 (новог премјера) а што по 

старом премјеру одговара к.ч. број: 302/14 Бара ливада 

1. класе површине 355 м2, к.ч. број: 283/11 Бара ливада 

1. класе површине 65 м2 и к.ч. број: 614/5 Бара ливада 

1. класе површине 24 м2, све укупне површине 1316 м2, 

уписане у ПЛ број 729 КО Добој и у ЗК улошку број 

4034 КО СП Добој. 

Члан 2. 

 

Продајна цјена земљишта из члана 1. ове одлуке износи 

111.860,00 КМ за укупну површину од 1316 м2, односно 

85,00 КМ/м2 по процјени вриједности непокретности 

сталног судског вјештака грађевинско-архитектонске 

струке Сеје Мехмедагића из Добоја. 

 

Члан 3. 

 

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја да на основу 

ове Одлуке може закључити купопродајни уговор са 

подносиоцем захтјева за непосредну куповину 

непокретности. 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-280/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 348. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09,  95/11 и 

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

за располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 20/12), члана 35. 

Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ 

број: 1/17) и Процјене вриједности некретнина сталног 

судског вјештака грађевинско-архитектонске струке 

Сеје Мехмедагића из Добоја број: ГД 3/19 од 

19.08.2019. године Скупштина града Добој, на сједници 

одржаној дана 03. 09. 2019. године д о н и ј е л а 
 

 

О Д Л У К У  
о начину и условима продаје неизграђеног  

градског грађевинског земљишта 

у државној својини у КО Добој насеље „Баре 1“  
 

Члан 1. 

 

Под условом и на начин регулисан овом одлуком 

провешће се лицитацијом продаја неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у државној својини у 

КО Добој означеног као к.ч. број: 2966/1 Баре пут без 

ознаке површине 190 м2, шума 5. класе површине 172 

м2 и ливада 1. класе површине 1034 м2, све укупне 

површине 1396 м2, уписана у ПЛ број 729 КО Добој 

(новог премјера) а што по старом премјеру одговара к.ч. 

број: 509/149 Баре пут без ознаке површине 190 м2, 

шума 5. класе површине 172 м2 и ливада 1. класе 

површине 1034 м2, све укупне површине 1396 м2, 

уписане у ЗК улошку број 4034 КО СП Добој. 
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Члан 2. 

 

Почетна продајна цјена земљишта из члана 1. ове 

одлуке за укупну површину од 1396 м2 износи 

12.145,20 КМ односно 8,70 КМ/м2 а по Процјени 

вриједности некретнина сталног судског вјештака 

грађевинско-архитектонске струке Сеје Мехмедагића 

из Добоја. 

Члан 3.  

 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан 

уплатити аконтацију у износу од 1.214,52 КМ на на 

жиро рачун продавца број: 555-008-01240202-37 

отворен код Нове Банке а.д. Бања Лука, накнада за 

излицитирано земљиште. 

Члан 4. 

 

Продајну цијену земљишта из члана 1. ове одлуке, 

учесник лицитације са којим ће се закључити уговор 

обавезан је уплатити у року од 8 дана након закљученог 

поступка лицитације, а предаја земљишта у посјед 

купцу извршиће се у року од 8 дана од дана уплате 

продајне цијене о чему ће се сачинити записник о 

примопредаји. 

Члан 5. 

 

Поступак лицитације неизграђеног градског 

грађевинског земљишта у државној својини спровешће 

Комисија за спровођење јавног надметања за продају 

непокретности у својини Града. 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-281/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 348. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09,  95/11 и 

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

за располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 20/12), члана 35. 

Статута града Добој („Службени гласник града Добој“ 

број: 1/17) и Процјене вриједности некретнина сталног 

судског вјештака грађевинско-архитектонске струке 

Сеје Мехмедагића из Добоја број: ГД 4/19 од 

19.08.2019. године Скупштина града Добој, на сједници 

одржаној дана 03. 09. 2019.  године д о н и ј е л а 

 
 

О Д Л У К У  
о начину и условима продаје неизграђеног  

градског грађевинског земљишта  

у државној својини у КО Добој насеље „Баре 2“  
 

Члан 1. 

 

Под условом и на начин регулисан овом одлуком 

провешће се лицитацијом продаја неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у државној својини у 

КО Добој означеног као к.ч. број: 2966/2 Баре ливада 1. 

класе површине 578 и пут без ознаке површине 398 м2, 

све укупне површине 976 м2, уписана у ПЛ број 729 КО 

Добој (новог премјера) а што по старом премјеру 

одговара к.ч. број: 509/147 Баре пут без ознаке 

површине 398 м2 и ливада 1. класе површине 578 м2, 

све укупне површине 976 м2, уписане у ЗК улошку број 

4034 КО СП Добој. 

Члан 2. 

Почетна продајна цјена земљишта из члана 1. ове 

одлуке за укупну површину од 976 м2 износи 8.491,20 

КМ односно 8,70 КМ/м2, а по Процјени вриједности 

некретнина сталног судског вјештака грађевинско-

архитектонске струке Сеје Мехмедагића из Добоја. 

 

Члан 3.  

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан 

уплатити аконтацију у износу од 1.000,00 КМ на на 

жиро рачун продавца број: 555-008-01240202-37 

отворен код Нове Банке а.д. Бања Лука, накнада за 

излицитирано земљиште. 

Члан 4. 

Продајну цијену земљишта из члана 1. ове одлуке, 

учесник лицитације са којим ће се закључити уговор 

обавезан је уплатити у року од 8 дана након закљученог 

поступка лицитације, а предаја земљишта у посјед 

купцу извршиће се у року од 8 дана од дана уплате 

продајне цијене о чему ће се сачинити записник о 

примопредаји. 

Члан 5. 

Поступак лицитације неизграђеног градског 

грађевинског земљишта у државној својини спровешће 

Комисија за спровођење јавног надметања за продају 

непокретности у својини Града 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-282/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 348. став 4. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 124/08, 

58/09,  95/11 и 60/15), члана 33. Статута града Добој 

(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 

12/14) и Процјене тржишне вриједности непокретности 

вјештака грађевинско-архитектонске струке Сеје 

Мехмедагића из Добоја број: ГД 6/19 од 20.08.2019.  

године и број: ГД 5/19 од 20.08.2019. године Скупштина 

града Добој, на сједници одржаној дана 03.09. 2019. 

године д о н и ј е л а 



  Број 8                                                                                             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                                                                             Страна 9                                     
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

О Д  Л У К У 
о замјени некретнина између Града Добоја и  

ДОО „ГРАЂ-ПРОМЕТ“ Добој у КО Добој   
 

Члан 1. 

 

Под условом и на начин регулисан овом одлуком 

провешће се поступак замјене некретнина између Града 

Добоја и ДОО „ГРАЂ-ПРОМЕТ“ Добој и то на начин 

да: 

- Град Добој даје некретнине у свом власништву и 

посједу у дијелу 1/1 означене као к.ч. број: 

7324/3 Бара ливада 4. класе површине 580 м2 и 

ливада 1. класе површине 1058 м2, укупне 

површине 1638 м2 (новог премјера), а што по 

старом премјеру одговара к.ч. број: 350/8 Бара 

ливада 4. класе површине 580 м2 и ливада 1. 

класе површине 1058 м2, укупне површине 1638 

м2; к.ч. број: 7325/6 Бара ливада 1. класе 

површине 256 м2 и ливада 4. класе површине 432 

м2, укупне површине 688 м2 (новог премјера), а 

што по старом премјеру одговара к.ч. број: 350/6 

Бара ливада 4. класе површине 432 м2 и ливада 

1. класе површине 256 м2, укупне површине 688 

м2; к.ч. број: 7326/4 Бара ливада 1. класе 

површине 375 м2 (новог премјера), а што по 

старом премјеру одговара к.ч. број: 351/6 Бара 

ливада 1. класе површине 375 м2 и к.ч. број: 

7326/6 Бара ливада 1. класе површине 487 м2 

(новог премјера), а што по старом премјеру 

одговара к.ч. број: 351/9 Бара ливада 1. класе 

површине 487 м2, све парцеле уписане у ПЛ број 

6375 КО Добој и у ЗК улошку број 4160 КО СП 

Добој, све земљиште укупне површине 3188 м2, 

укупне вриједности 175.340,00 КМ по процјени 

тржишне вриједности вјештака грађевинско-

архитектонске струке Сеје Мехмедагића из 

Добоја број: ГД 5/19 од 20.08.2019. године а, 

 

- ДОО „ГРАЂ-ПРОМЕТ“ Добој даје некретнине у 

свом власништву и посједу у дијелу 1/1 означене 

као к.ч. број: 6700/10 Баре двориште површине 

1293 м2, уписана у ПЛ број 3164 КО Добој 

(новог премјера) а што по старом премјеру 

одговара к.ч. број: 278/28 Баре двориште 

површине 1293 м2, уписана у ЗК улошку број 

1849 КО СП Добој, земљиште укупне 

вриједности 170.676,00 КМ по процјени 

тржишне вриједности вјештака грађевинско-

архитектонске струке Сеје Мехмедагића из 

Добоја број: ГД 6/19 од 20.08.2019. године. 

 

 

Члан 2. 

 

Градоначелник   Града   Добоја  се  обавезује  да   прије  

закључења Уговора о замјени прибави мишљење 

Правобранилаштва Републике Српске о замјени 

наведених некретнина, уз обавезу ДОО „ГРАЂ-

ПРОМЕТ“ Добој да разлику у вриједности некретнина 

у износу од 4.664,00 КМ претходно уплати у корист 

Града Добој.  

 

Члан 3.  

 

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја да, након 

проведеног поступка прибављања мишљења 

Правобранилаштва и остале неопходне документације, 

потпише Уговор о замјени некретнина. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-283/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 348. став 4. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 124/08, 

58/09,  95/11 и 60/15), члана 33. Статута града Добој 

(„Службени гласник града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 

12/14) и Процјена тржишних вриједности 

непокретности вјештака грађевинско-архитектонске 

струке Маринка Илића из Добоја број: П 19-07/19 од 

19.07.2019.  године и број: П 18-07/19 од 18.07.2019. 

године Скупштина града Добој, на сједници одржаној 

дана 03.09. 2019. године,  д о н и ј е л а 

 

О Д  Л У К У  
о замјени некретнина између Града Добоја и  

Панић Далибора у КО Добој  
 

Члан 1. 

Под условом и на начин регулисан овом одлуком 

провешће се поступак замјене некретнина између Града 

Добоја и Панић Далибора, сина Станка из Доњих 

Ружевића код Теслића и то на начин да: 

- Град Добој даје некретнине у свом власништву и 

посједу у дијелу 1/1 означене као к.ч. број: 5698/11 

Стадион двориште површине 1163 м2, уписана у ПЛ 

број 737 КО Добој (новог премјера), а што по старом 

премјеру одговара к.ч. број: 301/14 Стадион 

двориште површине 1068 м2 и к.ч. број: 613/15 

Стадион двориште површине 95 м2, укупне 

површине 1163 м2, обе уписане у ЗК улошку број 

4034 КО СП Добој; к.ч. број: 6693/1 Дугуља њива 3. 

класе површине 1625 м2, уписана у ПЛ број 6375 КО 

Добој (новог премјера), а што по старом премјеру 

одговара к.ч. број: 355/3 Дугуља њива 3. класе 

површине 1625 м2, уписана у ЗК улошку број 4278 

КО СП Добој и к.ч. број: 6693/3 Дугуља њива 3. 

класе површине 4087 м2, уписана у ПЛ број 6375 КО 

Добој (новог премјера), а што по старом премјеру 

одговара к.ч. број: 355/1 Дугуља њива 3. класе 

површине 4087 м2, уписана у ЗК улошку број 4278 

КО СП Добој, сво земљиште укупне површине 6875 

м2, укупне вриједности 520.925,00 КМ по процјени 

тржишне вриједности вјештака грађевинско-

архитектонске струке Маринка Илића из Добоја 

број: П 19-07/19 од 19.07.2019. године а, 
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- Далибор Панић, син Станка из Доњих Ружевића код 

Теслића даје некретнине у свом власништву и 

посједу у дијелу 1/1 означене као к.ч. број: 620/1 

Коса њива 6. класе површине 5351 м2 (новог 

премјера), а што по старом премјеру одговара к.ч. 

број: 1333/3 Коса њива 6. класе површине 5351 м2; 

к.ч. број: 620/2 Коса њива 6. класе површине 548 м2 

(новог премјера), а што по старом премјеру одговара 

к.ч. број: 1333/363 Коса њива 6. класе површине 548 

м2; к.ч. број: 621/1 Коса њива 6. класе површине 

2595 м2 и пут без ознаке површине 235 м2, укупне 

површине 2830 м2 (новог премјера), а што по старом 

премјеру одговара к.ч. број: 1333/5 Коса њива 6. 

класе површине 2595 м2 и пут без ознаке површине 

235 м2, укупне површине 2830 м2; к.ч. број: 621/2 

Коса њива 6. класе површине 320 м2 (новог 

премјера), а што по старом премјеру одговара к.ч. 

број: 1333/362 Коса њива 6. класе површине 320 м2; 

к.ч. број: 622 Коса воћњак 4. класе површине 751 м2 

(новог премјера), а што по старом премјеру одговара 

к.ч. број: 1333/361 Коса воћњак 4. класе пвршине 

751 м2; к.ч. број: 3058 Баре кућа и зграде површине 

60 м2 и двориште површине 63 м3, укупне 

површине 123 м2 (новог премјера), а што по старом 

премјеру одговара к.ч. број: 1240/2 Баре кућа и 

зграде површине 24 м2 и двориште површине 22 м2 

и к.ч. број: 1238/2 Баре кућа и зграде површине 36 

м2 и двориште површине 41 м2, све укупне 

површине 123 м2; к.ч. број: 3059 Баре привредна 

зграда површине 92 м2 и воћњак 4. класе површине 

1642 м2, укупне површине 1734 м2 (новог премјера), 

а што по старом премјеру одговара к.ч. број: 1240/1 

Баре привредна зграда површине 92 м2 и воћњак 4. 

класе површине 1642 м2, укупне површине 1734 м2 

и к.ч. број: 3060/3 Баре њива 6. класе површине 907 

м2 (новог премјера), а што по старом премјеру 

одговара к.ч. број: 1238/1 Баре њива 6. класе 

површине 907 м2, све некретнине уписане у ПЛ број 

409 КО Добој и у ЗК улошку број 1983 КО СП Добој, 

сво земљиште укупне површине 12564 м2, укупне 

вриједности 497.534,40 КМ по процјени тржишне 

вриједности вјештака грађевинско-архитектонске 

струке Маринка Илића из Добоја број: П 18-07/19 од 

18.07.2019. године. 

Члан 2. 

 

Градоначелник Града Добоја се обавезује да прије 

закључења Уговора о замјени прибави мишљење 

Правобранилаштва Републике Српске о замјени 

наведених некретнина, уз обавезу Панић Длибора, сина 

Станка из Доњих Ружевића код Теслића да разлику у 

вриједности некретнина у износу од 23.390,60 КМ 

претходно уплати у корист Града Добој.  

 

Члан 3.  

 

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја да, након 

проведеног поступка прибављања мишљења 

Правобранилаштва и остале неопходне документације, 

потпише Уговор о замјени некретнина. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-284/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу 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 128. Пословника 

Скупштине Града Добој („Службени гласник Града 

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

одржаној дана 03.септембра 2019. године,  д о н и ј е л а 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 
о стављању ван снаге Одлуке  о умањењу плата 

функционерима, службеницима, намјештеницима и 

осталим запосленим у Градској управи града Добој 
 

Члан  1. 

 

Одлука о умањењу плата функционерима, 

службеницима, намјештеницима и осталим запосленим 

у Градској управи града Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број 3/19), ставља се ван снаге. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће 

објављена у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-285/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

Одлука Владе РС о преносу права својине на 

некретнинама бр.04/1-012-2-2777/16, од 26.12.2016. 

године  (Службени гласник Рапублике Српске 

број:.3/17), Уговора о преносу права својине на 

некретнинама закљученог између Министарства рада и 

борачко инвалидске заштите РС И Града Добој, бр.02-

022-1546/17, од 19.07.2017. године и члана 33. Статута 

Града Добој (“Службени гласник Града Добој”, број 

1/17), Скупштина Града Добој на сједници одржаној 

дана  03. септембра 2019. године, д о н и ј е л а    
 

 

ОДЛУКУ 
о рјешавању стамбених питања 

 корисника објекта-монтажних кућа у насељу  

Баре-Добој 
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Члан 1. 

 

Град Добој преноси право својине на објектима 

садашњим корисницима и закупцима, саграђеним у 

сврху стамбеног збрињавања породица погинулих 

бораца И ратних војних инвалида на грађевинском 

земљишту означеном као к.ч. 3120/1, 3120/2, 3124/1, 

3124/2, 3124/3, 3126/2, 3126/3, 3128/1, 3132/2, 3133/2, 

3134/3, 3134/5, 3138/3, 3138/4, 3138/5, 3138/6, 3138/7, 

3138/9, 3138/10 и 3138/11, све уписане у Лист 

непокретности 6/0, КО Добој.  

 Град преноси право својине на земљишту за редовну 

употребу сваког појединог објекта у површинама 

наведеним у листу непокретности 6/0 по цијени 

добијеној од Пореске управе, Подручна јединица 

Добоја по поступку проведеном од стране Републичке 

управе за геодетске и имовинско правне послове, 

Подручна јединица Добој. 

 

Члан 2. 

 

Право својине на некретнинама из члана 1. провешће се 

на име садашњих корисника и закупаца са уписом у 

лист непокретности код надлежне Републичке управе за 

геодетске и имовинско правне послове, Подручна 

јединица Добој, на основу ове Одлуке и појединачних 

рјешења која ће се издати сваком кориснику. 

 

Члан 3. 

 

За реализацију ове одлуке задужује се надлежна 

организациона једница Градске управе. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

“Службеном гласнику града Добој”. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-286/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

 

На основу члана 39. и 82. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 76. Статута Града Добој („Службени 

гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. 

Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени 

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

Добој је на сједници одржаној 03. септембра 

2019.године д о н и ј е л а : 
 

 

О Д Л У К У 
о суфинансирању средстава за куповину  

100 станова у сврху подстицања младих брачних 

парова на подручју Града Добој 

I 

 

1)Овом Одлуком одобрава се суфинансирање средстава 

у сврху подстицања младих парова на куповину 

стамбених јединица, с циљем подстицања младих на 

заснивање брачне заједнице на подручју Града Добој. 

 

2) Град Добој суфинансираће средства за укупно 100 

стамбених јединица на подручју Града Добој. 

 

II 

 

1)Право на суфинансирање имају парови који: 

 

1. су држављани Републике Српске/Босне и 

Херцеговине 

2. су млађи од 30 година, односно старији од 18 

година 

3. закључе брак након ступања на снагу ове Одлуке 

4. најмање један од супружника има пребивалиште 

на подручју Града Добој у непрекидном трајању 

од 3 године 

5. ниједно од супружника није власник/сувласник 

непокретности - објеката (куће, стана) условних 

за становање на подручју Босне и Херцеговине 

6. ниједно од супружника није прометовало 

непокретностима (објектима) у посљедње 3 

године 

7. који имају намјеру остварења сталног боравка на 

подручју Града Добој у периоду од најмање 20 

година 

 

2) Критерији из претходне подтачке, изузев алинеје 4., 

односе се на оба супружника. 

 

III 

 

Задужује се Градоначелник Града Добој да: 

 

1. донесе одлуку о критеријима суфинансирања 

средстава у сврху подстицања младих брачних парова 

на куповину станова на подручју Града Добој, којом ће 

се поближе уредити права, обавезе, услови 

суфинансирања, карактеристике стамбених јединица, 

те систем бодовања,  

2. именује Комисију за додјелу средстава у сврху 

подстицања младих брачних парова на куповину 

станова на подручју Града Добој  и  

3. распише јавни позив. 

 

IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-287/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 

36/19), члана 76. Статута Града Добој („Службени 

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

Пословника о раду  Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 03. 

септембра 2019. године, донијела  

 

 

О Д ЛУ К У 
о измјени Одлуке о комуналном реду 

 

I 

 

У Одлуци о комуналном реду ( „Службени гласник 

Града Добој“, број 7/13, 6/15, 9/16 и 3/17) у члану 9. став 

2. „просторно уређење“ мијења се и гласи „стамбено – 

комуналне послове“. 

II 

 

У осталом дијелу одлука остаје на снази. 

 

III 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-288/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

У складу са чланом 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 76. Статута Града Добој 

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

128. став 1. Пословника о раду Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој је на сједници одржаној 03. 

септембра 2019. године, д о н и ј е л а 

 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о одређивању и  

обиљежавању назива улица и  

тргова и означавању зграда бројевима 
 

I 

У Одлуци о одређивању и обиљежавању назива улица и 

тргова и означавању зграда бројевима („Службени 

гласник Града Добој“ број: 3/93 и 9/09), врши се измјена  

тако да умјесто „Одјељења за просторно уређење Града 

Добој“ треба да стоји „Одјељење за стамбено-

комуналне послове Града Добој“ у цијелом тексту 

одлуке у одговарајућем падежу. 

 

II 

 

У осталом дијелу Одлука из члана I  остаје 

непромијењена. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-289/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,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  03.09.2019. године    

д о н и ј е л а 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

 

 

1. Усваја се Извод из записника  сa двадесете 

редовне сједнице Скупштине Града  Добој 

одржане  28. маја  2019. године. 

 

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-290/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,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   3 . септембра 2019. 

године  д о н и је л а  
 

 

З А К Љ У Ч A K 

 

1. Усваја се Извјештај o извршењу буџета Града 

Добој у периоду 01.01.-30.06.2019. године. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о 

извршењу буџета Града Добој у периоду 01.01.- 

30.06.2019. године. 
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3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-292/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,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  3. септембра  2019. 

године  д о н и ј е л а  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1. Усваја се Информација о утрошку електричне 

енергије за јавну расвјету за период од 01.01. до 

30.06.2019. године. 

 

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-291/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,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   3. септембра  2019. 

године  д о н и ј е л а 
 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1. Усваја се Информација одјељења за стамбено-

комуналне послове  о државним становима на 

којима не постоји станарско право. 

 

2. Предлаже се Градоначелнику Града Добој да 

именује радну групу за припрму приједлога 

Правилника о додјели станова из тачке 1. те да 

исти достави градоначелнику на разматрање и 

потпис. 

 

3. Предлаже се формирање радног тијела које ће 

заједно са Републичким секретаријатом за 

расељена лица и миграције те „Добојинвест“ АД 

Добој сачинити списак станова те исти доставити 

градоначелнику града Добој. 
               

4.    Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-293/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 35. став 1. тачка 21. Статута Града Добој 

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

128. Пословника о раду Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој је, на сједници одржаној 03. 

септембра 2019. године  д о н и ј е л а  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу замјеника Градоначелника  

Града Добој 

 

1. Драган Василић, дипломирани правник, 

разрјешава се дужности замјеника Градоначелника 

Града Добој даном са 03. септембра 2019. године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа. 

 

 

3.   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у „Службеном   гласнику Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 35. став 1. тачка 21. Статута Града Добој 

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

128. и 177.  Пословника о раду Скупштине Града Добој 

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

поступајући по достављеној оставци, те на основу 

мишљења Комисије за избор и именовања, Скупштина 

Града Добој је на двадесетпрвој редовној сједници 

одржаној дана 03. септембра 2019. године одлучила као 

у диспозитиву. 
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Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може 

се изјавити жалба Одбору за жалбе Града Добој у року 

од 15 дана од дана достављања Рјешења 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-262/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

у вези са чланом 54. и 55. став 4. и 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединица 

локалне самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. Статута 

Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, број1/17 ) и 

члана 128. Пословника Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 03. 

септембра  2019. године  д о н и ј е л а 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за изградњу, 

 обнову и развој Града Добој 

 
                                                              

1. Анис Хусаковић,  разрјешава се вршилац 

дужности  начелника Одјељења за 

изградњу,обнову и развој Града Добој са даном 

03. септембар 2019. године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са 

чланом 35. став 1. тачка 21. Статута Града Добој („Сл. 

гласник Града Добој“, број1/17 ), Анис Хусаковић 

именован је као вршилац дужности начелника 

Одјељења за изградњу, обнову и развој Града Добој.  

Поступајући по достављеном приједлогу, те обзиром да 

је истекао временски период на који је именован као 

вршилац дужности, Скупштина Града Добој одлучила 

је као у диспозитиву. 

 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може 

се поднијети тужба Окружном суду у  Добоју у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-263/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

у вези са чланом 54. и 55. став 4. и 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединица 

локалне самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. Статута 

Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, број1/17 ) и 

члана 128. Пословника Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 03. 

септембра  2019. године д о н и ј е л а 
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности начелника  

Одјељења за стратешко планирање,  

европске интеграције и локални економски развој  
                                                              

1. Петко Станојевић,  разрјешава се дужности  

начелника Одјељења за стратешко планирање, 

европске интеграције и локални економски развој 

Града са даном 3. септембар 2019. године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са 

чланом 35. став 1. тачка 21. Статута Града Добој („Сл. 

гласник Града Добој“, број1/17 ), Петко Станојевић 

именован је као начелник Одјељења за стратешко 

планирање, европске интеграције и локални економски 

развој. Поступајући по достављеном приједлогу,  

Скупштина Града Добој одлучила је као у диспозитиву. 

 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може 

се поднијети тужба Окружном суду у  Добоју у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-270/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 35. став 1. тачка 21. Статута Града Добој 

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

128. Пословника о раду Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој је, на сједници одржаној 03. 

септембра 2019. године д о н и ј е л а  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу секретара Скупштине  

Града Добој 

 

1. Славица Живковић, дипломирани правник, 

разрјешава се дужности секретара Скупштине 

Града Добој са даном 01.08.2019. године. 

 

2. Именована из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

након усвајања на редовној сједници Скупштине 

Града Добој биће објављено у „Службеном   

гласнику Града Добој“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Дана 01.08.2019. године Славица Живковић доставила 

је Комисији за избор и именовања  неопозиву оставку 

на мјесто секретара Скупштине Града Добој, ради 

даљег поступања по истој. На основу члана 49. 

Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени 

гласник Града Добој“, број: 1/17), а након одржане 

сједнице, утврђено је да не постоје препреке за 

поступање по достављеном акту, Славицу Живковић 

разрјешава  дужности секретара Скупштионе Града са 

даном 01. августом 2019. године, те је предметно 

рјешење Комисије број: 01-013-248/19 упутила у даљу 

скупштинску процедуру. Поступајући по достављеном 

приједлогу,  Скупштина Града Добој је на 

двадесетпрвој редовној сједници дана 03.09.2019. 

године одлучила  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може 

се изјавити жалба Одбору за жалбе Града Добој у року 

од 15 дана од дана достављања Рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-271/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

у вези са чланом 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

68/07 и 109/12), члана 35.  Статута Града Добој 

(“Службени гласник Града Добој 1/17)  и члана 128. 

Пословника Скупштине Града Добој („Службени 

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

Добој, на сједници одржаној  03.09.2019. године, 

донијела: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности  

директора Jaвне установе  

„Центар за социјални рад“Добој 
 

 

1. Ведран Митровић,  вршилац дужности 

директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Добој разрјешава се са даном 03.09.2019. 

године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Добој. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 

109/12) одређено је да директоре јавне установе именује 

и разрјешава оснивач установе.  Имајући у виду 

напријед наведено, те чињеницу да је протекао 

временски период на који је горе наведени именован 

као вршилац дужности директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Добој, Скупштина Града 

Добој одлучила је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може 

се поднијети тужба Окружном суду у  Добоју у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-265/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 35. став 1. тачка 21. Статута Града Добој 

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

128. Пословника о раду Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој је, на сједници одржаној 03. 

септембра 2019. године д о н и ј е л а  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору замјеника 

 Градоначелника Града Добој 

 

1. Владо Благојевић, дипломирани правник, на 

двадесетпрвој редовној сједници изабран је на 

функцију замјеника Градоначелника Града Добој, 

са даном 04.09.2019. године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа. 

 

 

3.   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у „Службеном   гласнику Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 35. став 1. тачка 21. 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), а 

поступајући по достављеном приједлогу  за именовање 

Владе Благојевића на функцију замјеника 

Градоначелника, те на основу мишљења Комисије за 

избор и именовања, Скупштина Града Добој је на 

двадесетпрвој редовној сједници одржаној дана 03. 

септембра 2019. године одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може 

се изјавити жалба Одбору за жалбе Града Добој у 

рокуод 15 дана од дана достављања Рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-261/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

у вези са чланом 50. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе (“Службени гласник Републике Српске“, 

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

Добој (“Службени гласник Града Добој 1/17)  и члана 

25. Пословника Скупштине Града Добој („Службени 

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

Добој, на сједници одржаној  03. септембра 2019. 

године доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности  

секретара Скупштине Града Добој 

 

 

1. Велибор Јеринић, дипломирани правник, на 

двадесетпрвој редовној сједници именован је за 

вршиоца дужности секретара Скупштине Града 

Добој a на дужност ступа 04. септембра 2019. 

године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по основу 

радног односа остварује у складу са законом а на 

основу рјешења надлежног органа. 

 

 

3.   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у „Службеном   гласнику Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са 

чланом 35. став 1. тачка 21. Статута Града Добој („Сл. 

гласник Града Добој“, број1/17 ), Велибор Јеринић 

именован је као вршилац дужности секретара 

Скупштине Града Добој.  Поступајући по 

достављеном приједлогу, те обзиром да напријед 

наведени испуањава све услове за именовање као 

вршилац дужности, Скупштина Града Добој одлучила 

је као у диспозитиву. 

 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може 

се поднијети тужба Окружном суду у  Добоју у року од 

30 дана од дана пријема рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-268/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

у вези са чланом 54. и 55. став 4. и 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединица 

локалне самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. Статута 

Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, број1/17 ) и 

члана 128. Пословника Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 03. 09.  

2019. године  д о н и ј е л а 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења за стратешко планирање, европске 

интеграције и локални економски развој  

                                                 

1. Љубиша Лукић,  именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за стратешко планирање, 

европске интеграције и локални економски развој 

Града Добој са даном 04.09.2019. године, до 

окончања поступка именовања начелника 

одјељења по конкурсној процедури. 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном  гласнику  Града 

Добој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом  55. став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе  (“Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) предвиђено је да након престанка мандата 

начелнику одјељења, скупштина на приједлог 

градоначелника до окончања поступка именовања 

начелника одјељења , именује вршиоца дужности 

начелника одјељења . 

Обзиром да Љубиша Лукић,  испуњава опште услове за 

запошљавање у Градској управи, те да посједује 

одговарајући степен стручне спреме, има потребно 

радно искуство и положен стручни испит за рад у 

органима управе, сходно чему испуњава и посебне 

услове за именовање у складу са напријед наведеним 

законом, Скупштина Града Добој  је поступајући по 

добијеном приједлогу одлучила као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може 

се изјавити жалба Одбору за жалбе Града Добој у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-269/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

у вези са чланом 54. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе (“Службени гласник Републике Српске“, 

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

Добој (“Службени гласник Града Добој 1/17)  и члана 

25. Пословника Скупштине Града Добој („Службени 

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

Добој, на сједници одржаној  03. септембра 2019. 

године д о н и ј е л а 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности начелника 

 Одјељења за пољопривреду  
 

1. Анис Хусаковић, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за пољопривреду 

Града Добој  са даном 04. 09. 2019. године, до 

повратка именованог начелника са породиљског 

одсуства. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења надлежног органа. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Добој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 55. став 4 и 5 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ , 

број: 97/16) чланом 39. става 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16), скупштина на приједлог 

градоначелника  именује вршиоца дужности начелника 

одјељења. 

Обзиром да Анис Хусаковић, испуњава опште услове за 

запошљавање у Градској управи, те да посједује 

одговарајући степен стручне спреме, има потребно 

радно искуство и положен стручни испит за рад у 

органима управе, сходно чему испуњава и посебне 

услове за именовање у складу са напријед наведеним 

законом, Скупштина Града Добој је поступајући по 

добијеном приједлогу одлучила као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може 

се изјавити жалба Одбору за жалбе Града Добој у року 

од 15 дана од дана достављања Рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-267/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу члана 39.став 2.тачка 21.  Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) а у вези са чланом 50,54. и 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединица 

локалне самоуправе  (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21. Статута 

Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, број1/17 ) и 

члана 128. Пословника Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 

03.09.2019. године  д о н и ј е л а 



  Број 8                                                                                             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                                                                             Страна 18                                     
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању начелника  

Одјељења за изградњу, обнову и развој 

  Града Добој                        

 

1. Алмедин Мрковић,  именује се за начелника 

Одјељења за изградњу, обнову и развој Града 

Добој са 04.09.2019. године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу рјешења надлежног органа.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

биће објављено у  „Службеном гласнику  Града 

Добој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за спровођење поступка пријема службеника 

на руководећа радна мјеста  Градску управу Града 

Добој  је након спроведеног Јавног конкурса за избор и 

именовање начелника у Градску управу Града Добој  

број : 02-120-116/19 од 05.07.2019.године објављеног 

дана 15.07.2019.год. у дневном листу „ Гласу Српске „ 

као и у „Службеном гласнику РС“ број: 62/19 од дана 

23.07.2019.године, сачинила извјештај о проведеном 

јавном конкурсу са закључком о резултатима истог. 

 Градоначелник Града Добој је поступајући у складу са 

чланом 59. става 1.тачке 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), а на основу достављеног извјештаја са 

закључком , Скупштини Града Добој предложио 

именовање Мрковић Алмедина за  начелника Одјељења 

за изградњу, обнову и развој у Градској управи Града 

Добој. 

 

Обзиром да  Алмедин Мрковић,  испуњава опште 

услове за запошљавање у Градску управу, те да има 

одговарајућу стручну спрему  као и да има потребно 

радно искуство и положен стручни испит за рад у 

органима управе, завршен Криминалистички факултет 

у Сарајеву , након чега је стекао звање магистра права 

на правном факултету у Зеници, сходно чему испуњава 

и посебне услове за именовање у складу са напријед 

наведеним законом, Скупштина Града Добој  је 

поступајући по добијеном приједлогу одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може 

се изјавити жалба Одбору за жалбе Града Добој у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-264/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

у вези са чланом 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби(“Службени гласник Републике Српске“, број: 

68/07 и 109/12), члана 35.  Статута Града Добој 

(“Службени гласник Града Добој 1/17)  и члана 128. 

Пословника Скупштине Града Добој („Службени 

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

Добој, на сједници одржаној  03.09.2019. године, 

донијела: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Jaвне установе „Центар за социјални рад“ Добој 
 

 

1. Ведран Митровић, дипломирани правник, 

именује се за вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Добој са 

даном 04.09.2019. године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Добој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 

109/12) одређено је да директоре јавне установе именује 

и разрјешава оснивач установе .  Поступајући по 

достављеном приједлогу, те обзиром да напријед 

наведени испуањава све услове за именовање као 

вршилац дужности, Скупштина Града Добој одлучила 

је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може 

се поднијети тужба Окружном суду у  Добоју у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

Број: 01-013-266/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 03.09.2019.год.                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Сања Вулић ,с.р 
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II  

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 
 

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 стамбено-комуналне послове 

Градске управе Добој бр. 07-37-25-639/19 од 31.07.2019. 

градоначелник  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне набавке   - „Набавка и 

уградња успоривача саобраћаја у граду Добоју“ 

путем конкурентског захтјева  
 
 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –„ 

Набавка и уградња успоривача саобраћаја у граду 

Добоју“ 

  

Члан 2. 

 

Процијењена    вриједност     набавке   без    урачунатог   

ПДВ-а износи 25.640,00 КМ (словима: 
двадесетпетхиљадашесточетрдесетконвертибилнихмарак).

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 500. 

 

Члан 3. 

 

Јавна набавка ће се провести  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 стамбено-комуналне послове 

Градске управе Добој бр. 07-37-25-639/19 од 31.07.2019. 

 

     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: 02-404-1-493/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:05.08.2019.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. 10/91-3-60/19 од 30.07.2019.  

градоначелник  д о н о с и 
 

 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке – „Извођење 

завршних грађевинских радова на цркви Светог 

Григорија Чудотворца у МЗ Сјенина Ријека“ 

путем отвореног поступка набавке 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење завршних грађевинских радова на цркви 

Светог Григорија Чудотворца у МЗ Сјенина Ријека“ 

путем отвореног поступка јавне набавке. 

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 25.640,00 КМ (словима: 

двадесетпетхиљадашесточетрдесетконвертибилнихмар

ака). 

Средства за предметну набаваку обезбијеђена су од 

стране Фонда за повратак БиХ (Одлука о избору 

пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне 

инфраструктуре на просторима гдје живе расељене 

особе и повратници за 2018. годину бр. К-14-41-1-3315-

3/18 од 27.12.2018.). 

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. 
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Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за  

изградњу, обнову и развој Градске управе Добој бр. 

10/91-3-60/19 од 30.07.2019. 

 

                                         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 од стране Фонда за повратак БиХ 

(Одлука о избору пројеката обнове и изградње 

комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима 

гдје живе расељене особе и повратници за 2018. годину 

бр. К-14-41-1-3315-3/18 од 27.12.2018.), 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: 02-404-1-497/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:08.08.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

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

18. став (1) и 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. 04/30-1-739/19 од 

05.8.2019.  градоначелник  д о н о с и 
 

 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке – 

 „Извођење радова на изградњи прикључака за 

воду корисницима пројекта – опоравак од поплава“ 

путем конкурентског захтјева 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на изградњи прикључака за воду 

корисницима пројекта – опоравак од поплава“  

- ЛОТ 1 -  Изградња бунара Шешлије и Бушлетић, 

- ЛОТ 2 -  Изградња прикључка на мјесни водовод 

Доња Пакленица, Бољанић и Трбук, те иградња 

водозахвата Доња Палежница 

 путем конкурентског захтјева. 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи: 

- ЛОТ 1 – 8.160,00 КМ (словима: 

осамхиљадастошездесетконвертибилнихмарака), 

- ЛОТ 2  - 8.670,00 КМ  

(словима: 

осамхиљадашестоседамдесетконвертибилнихмарака).  

Средства за предметну набаваку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 415 200, 

подекономски код 150 049. 
 

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. 04/30-1-739/19 од 05.08.2019.   

 

                                         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: 02-404-1-498/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:08.08.2019.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. 04/30-1-742/2019 

од 07.08.2019.  градоначелник  д о н о с и 
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ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке – „Извођење 

радова на изградњи и асфалтирању прилазне 

саобраћајнице до ПС Руданка са изградњом ПЕ 

цјевовода DN 355 mm у саобраћајници“ 

 путем отвореног поступка 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –  

„Извођење радова на изградњи и асфалтирању прилазне 

саобраћајнице до ПС Руданка са изградњом ПЕ 

цјевовода DN 355 mm у саобраћајници“ путем 

отвореног поступка. 

Члан 2. 

 

Процијењена    вриједност     набавке   без    урачунатог   

ПДВ-а износи 89.258,00 КМ (словима: 

осамдесетдеветхиљададвјестопедесетосамконвертибил

нихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у  

Буџету Града Добој (кредитна средства) и теретиће 

буџетску позицију 511 200, подекономски код 150 057. 
 

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. 04/30-1-742/2019 од 07.08.2019. 

 

                                         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 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: 02-404-1-499/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:08.08.2019.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. 04/30-1-716/19 од 

01.08.2019.  градоначелник  д о н о с и 
 

 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке –  

„Извођење радова на изградњи тротоара са лијеве 

стране локалног пута Руданка – Зарјеча“ 

 путем отвореног поступка 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –  

„Извођење радова на изградњи тротоара са лијеве 

стране локалног пута Руданка – Зарјеча“ путем 

отвореног поступка. 

Члан 2. 

 

Процијењена     вриједност     набавке   без   урачунатог  

ПДВ-а износи 65.300,00 КМ (словима: 

шездесетпетхиљадатристоконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у  

Буџету Града Добој и теретиће буџетску позицију 511 

200, подекономски код 150 035. 

 

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. 04/30-1-716/2019 од 01.08.2019. 

 

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 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: 02-404-1-504/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:09.08.2019.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 изградњу, обнову и развој Градске управе 

Добој број: 10/91-3-62/19 од 01.08.2019.  градоначелник  

д о н о с и 
 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке услуга – „Пружање 

услуга израде стручног мишљења о стабилности 

стамбеног објекта Емина Синановић из 

Шеварлија“ 

      путем директног споразума 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – 

„Пружање услуга израде стручног мишљења о 

стабилности стамбеног објекта Емина Синановић из 

Шеварлија“ путем поступка директног споразума. 
 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 1.000,00 КМ.  

(Словима: хиљадуконвертибилнихмарака). 

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 

изградњу, обнову и развој Градске управе Добој број: 

10/91-3-62/19 од 01.08.2019.   

 

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: 02-404-1-505/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:09.08.2019.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 финансије Градске управе Добој број: 

06/403-337/19 од 12.08.2019.  градоначелник  д о н о с и 
 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – „Извођење радова 

на санацији крова стамбеног објекта у улици 

Војводе Мишића у старом граду у Добоју“ 

      путем директног споразума 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на санацији крова стамбеног објекта 

у улици Војводе Мишића у старом граду у Добоју“ 

путем поступка директног споразума. 
 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 5.970,00 КМ.  

(Словима: 

петхиљададеветстоседамдесетконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2019.  и теретиће буџетску 

позицију 511 200. 

Члан 3. 

 

Јавна набавка  спровести ће се путем директног 

споразума. 
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Члан 4. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења за 

финансије Градске управе Добој број: 06/403-337/19 од 

12.08.2019. 

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: 02-404-1-517/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:13.08.2019.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 привреду и друштвене дјелатности 

Градске управе Добој број: 04/30-1-740/19 од 

05.08.2019.  градоначелник  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке услуга – „Израда 

урбанистичко-техничких услова, стручног 

мишљења и главног пројекта изградње објекта 

дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју и 

здраву дјецу предшколског узраста у Великој 

Буковици“ 

      путем директног споразума 
 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – 

„Израда урбанистичко-техничких услова, стручног 

мишљења и главног пројекта изградње објекта дневног 

центра за дјецу са потешкоћама у развоју и здраву дјецу 

предшколског узраста у Великој Буковици“ путем 

поступка директног споразума. 
 

Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 4.600,00 КМ.  

(Словима: 

четирихиљадешестоконвертибилнихмарака). 

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 Градске управе 

Добој број: 04/30-1-740/19 од 05.08.2019.  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: 02-404-1-518/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:13.08.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1), члана 

24. став (1), тачка а), члана 28. став (1) Закона о јавним 

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

поступајући по захтјеву Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Добој број 05-331/19 од 

12.8.2019. градоначелник  доноси 
 

 

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке  радова – 

„Извођење радова на изградњи прилаза стамбеним 

и пословним објектима у ул. Војводе Синђелића у 

Добоју“ путем преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци 
 

 

Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке радова 

-  Извођење радова на изградњи прилаза стамбеним и 

пословним објектима у ул. Војводе Синђелића у 

Добоју“ путем преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци. 

 

Члан 2. 

Процијењена    вриједност    набавке    без   урачунатог   

ПДВ-а износи: 28.973,00 КМ (словима: 

двадесетосамхиљададеветстоседамдесеттриконвертиб

илнемарке). 

Средства за предметну набавку теретиће буџетску 

позицију 511 100. 
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Члан 3. 

 

Јавна набавка спровести ће се путем  преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци, а на основу 

члана 24. став (1), тачка а), односно члана члана 28. став 

(1) Закона о јавним набавкама, с обзиром да се ради о 

извођењу додатних неопходних радова који нису 

укључени у првобитно разматрани пројекат и 

првобитно закључени уговор и који се не могу технички 

одвојити од основног уговора. 

 

    Члан 4. 

 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем бр. 

02-022-1-1609/17 од 27.7.2017. која ће извршити оцјену 

квалификаности позваног понуђача и дати препоруку о 

исходу предметног поступка. 
 

Члан 5. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број 05-

331/19 од 12.08.2019. 

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 за предложену набавку 

реално процијењена њена вриједност на тржишту,  те да 

у складу са чланом  24. став (1), тачка а) додатни радови 

не прелазе 20 % од вриједности основног уговора и 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: 02-404-1-530/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:19.08.2019.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 привреду и друштвене дјелатности 

Градске управе Добој број: 04-30-1-787/19 од 

16.08.2019.  градоначелник  д о н о с и 

 
 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке услуга – „Израда 

Главног пројекта наставка изградње колектора 

фекалне канализације насеља „Аеродром“ у 

Руданци“ 

      путем директног споразума 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – 

„Израда Главног пројекта наставка изградње колектора 

фекалне канализације насеља „Аеродром“ у Руданци (l 

= 800 m)“ путем поступка директног споразума. 
 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 5.967,00 КМ.  

(Словима: 

петхиљададеветстошездесетседамконвертибилнихмара

ка). 

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 за 

привреду и друштвене дјелатности Градске управе 

Добој број: 04-30-1-787/19 од 16.08.2019. и 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: 02-404-1-535/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:20.08.2019.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 просторно уређење Градске управе Добој 

број:    05-342/19 од 20.08.2019. године   градоначелник 

д о н о с и  
 
 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – „Извођење радова 

на реновирању канцеларија Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој“ 

путем директног споразума 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на реновирању канцеларија 

Одјељења за просторно уређење Градске управе Добој“ 

путем поступка директног споразума. 
 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 5.768,00 КМ.  

(Словима: 

петхиљадаседамстошездесетосамконвертибилнихмара

ка). 

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-

342/19 од 20.08.2019.   

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: 02-404-1-557/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:02.09.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 37. и 38. Закона о образовању одраслих 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске, број: 59/9 и 1/12) и члана 77. Статута града 

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

градоначелник града Добој доноси: 

 

О Д Л У К У 

о оснивању и именовању чланова  

Савјетодавног  тијела 

за образовање и запошљавање града Добој 

 

Члан 1. 

 

Оснива се Савјетодавно тијело за образовање и 

запошљавање града Добој у циљу ефикаснијег праћења 

образовања и остваривања локалне политике 

запошљавања. Под образовањем, у смислу овог члана, 

се подразумијева средње усмјерено образовање и 

образовање одраслих (цјеложивотно учење). 

 

Члан 2. 

 

Именују се чланови Савјетодавног тијела за образовање 

и запошљавање града Добој у саставу: 

1. Нермина Исић, Градска управа града Добој, 

предсједник Савјета 

2. Спасоје Васиљевић, ЈУ „Саобраћајна и електро 

школа“, замјеник предсједника 

3. Срећко Стојаковић, Регионална Привредна 

комора, члан 

4. Горан Продић, ДОО „Продамонт“, члан 

5. Радомир Божичковић, „Занатско-предузетничко 

удружење“, члан 

6. Даниела Микић, Градска управа града Добој, 

члан 

7. Радо Ђурђевић, Градска управа града Добој, члан 

8. Јелена Мишић, Центар за промоцију европских 

вриједности, „Еуроплус“, члан 

9. Саша Марић, Завод за запошљавање РС, филијала 

Добој, члан 

10. Александар Гогановић, „Агенција за развој 

МСП“ града Добој, члан 

11. Златко Капетановић, Синдикат образовања, члан 
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Члан 3. 

 

Надлежности Савјетодавног тијела за образовање и 

запошљавање града Добој су да: 

- Учествује у изради поједниначних оперативних 

планова/програма/пројеката у сагласности са 

Акционим планом запошљавања и Акционим 

плановима за запошљавање Владе РС, 

- Прати остваривање Акционог плана 

запошљавања града Добој као и појединих 

пројеката/програма за запошљавање, 

- У континуитету прати потребе привреде за 

одређеним занимањима и даје приједлоге за 

промјене у уписним плановима као и за развој 

стручне праксе (практичне наставе) у систему 

средњег образовања, 

- Даје мишљење на приједлоге прописа и одлука 

које доноси Скупштина града Добој у областима 

значајним за образовање и запошљавање, 

- Координише свој рад са другим сличним 

тијелима из окружења са заједничким наступом 

према вишим нивоима власти кроз приједлоге за 

план активности, 

- Координише наступ локалне заједнице према 

потенцијалним донаторима у области подршке 

запошљавању и ствара предуслове за активније 

привлачење донаторских средстава за 

финансирање образовања и запошљавања и 

самозапошљавања. 

- Анализира и прати стање на подручју развоја 

људских ресурса, запошљавања и обуке 

одраслих, 

- Идентификује потребе и приоритете у 

образовању одраслих и обуци на свом подручју, 

- Прикупља информације о потребама тржишта 

рада на свом подручју, 

- Доставља Заводу за образовање одраслих 

Републике Српске приједлоге за развој програма 

за образовање одраслих, 

- Предлаже програме за образовање одраслих које 

ће финансирати. 

- Обезбјеђују средства за установе и организације 

за образовање одраслих којима је оснивач, 

- Креира и прати спровођење политике 

запошљавања и активних мјера запошљавања 

(подршка локалне заједнице запошљавања и 

самозапошљавања, сајмови запошљавања и сл.) 

и координише активности локалне заједнице у 

области запошљавања са Заводом за 

запошљавање и осталих актера у области 

запошљавања, 

- Креира и предлаже мјере за стварање и јачање 

културе цјеложивотног учења у локалној 

заједници као и јачање предузетничког духа 

локалног становништва. 

 

Члан 4. 

 

Савјетодавно тијело за образовање и запошљавање 

града Добој је у обавези да најмање једанпут годишње 

поднесе Извјештај о раду градоначелнику. 

 

Члан 5. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 

о оснивању Савјетодавног тијела за образовање 

одраслих и запошљавање града Добој број: 02-022-

433/14 од 08.04.2014. 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-022-1647/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:29.08.2019.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) и члана 66. а у вези члана 77. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 

број1/17) градоначелник Града Добој доноси следеће 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању радне групе испред Града Добој за 

припрему документације за РЕСЕРТИФИКАЦИЈУ 

 

 

Члан 1. 

 

Ради припреме документације и спровођења потребних 

активности у циљу припреме документације за 

РЕСЕРТИФИКАЦИЈУ (обнављање БФЦ сертификата), 

именује се Радна група у следећем саставу: 

 

 

1. Сања Стојчиновић, координатор радне групе, 

2. Радо Ђурђевић, члан 

3. Милена Лончар, члан, 

4. Гордана Перић, члан, 

5. Данијела Микић, члан, 

6. Радислав Мишић, члан, 

7. Бранка Кулишић, члан, 

8. Младен Гаврић, члан, 

9. Миленко Николић, члан. 
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Члан 2. 

 

Радна група из члана 1. овог Рјешења спровешће све 

потребне активности, у складу са препорукама датим од 

стране Верификационе комисије као и оним садржаним 

у Финалном извјештају БФЦ евалуатора, а у сарадњи са 

надлежним организацијама и институцијама које ће јој 

пружати неопходну помоћ и подршку.   

 

Члан 3. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављено у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-022-1607/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:23.08.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

На основу члана 43 Закона о локалној самоуправи (“ 

Службени гласник Р”С број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) 

И члана 56. И 70. Статута Града Добој ( “Службени 

гласник Града Добој” број 9/12 И 3/14), Градоначелник 

Града Добој доноси :  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за технички пријем – 

примопредају изведених радова у пројекту 

ЗП17ОП/02/Добој/ 024 

 

    Члан 1 

 

Именује се Комисија за примопредају изведених радова 

на  извођењу  грађевинских радова на објекту Меџлиса 

у граду Добоју.   – Уговор бр. ЗП17 ОП/02/Добој/ 024 

 

у саставу: 

1) Анис Хусаковић , предсједник, 

2) Верица Благојевић, члан 

3) Гордана Перић,  члан 

 

Члан 2 

 

Задатак Комисије је да изврши примопредају радова на 

предметном пројекту у присуству представника 

извођача радова, назора ,  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 

објављено у “Службеном гласнику Града Добој” 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-022-1632/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:27.08.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 
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III 

ОГЛАСИ 

 

ОГЛАС 

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-14/19 од 05.07.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

479/5 упис   oснивања промјене лица овлашћених за 

заступање Заједнице етажних власника зграде 

„КАТЕДРА Л-1 и Л-2 у улици Цара Душана бб у Добоју 

са сљедећим подацима: 

Врши се промјена лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде „КАТЕДРА Л-1 и 

Л-2“ у улици Цара Душана бб у Добоју. Из регистра се 

брише ранији заступник : Убипариповић Синиша, а у 

регистар се уписује лице овлашћено за заступање: 

Станојевић Бранислав – заступа заједницу самостално 

и без ограничења.    

 

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-14/19                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                           

Добој, 05.07.2019.                                 Дарио Лазић, с.р 

 

 

 

 

ОГЛАС 

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-15/19 од 11.07.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

584/6 упис  оснивања промјене лица овлашћених за 

заступање Заједнице етажних власника зграде  у улици 

Војводе Синђелића број: 58 у Добоју са сљедећим 

подацима:  

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде улици Војводе 

Синђелића број: 58 у Добоју. Из Регистра се брише 

Ђалић Наташа а као нова лица овлаштена за заступање 

Заједнице  уписују се: Билић Владана предсједник УО 

заступа заједницу самостално и без ограничења и 

Продановић Јелић Сања предсједник ЗЕВ-а заступа 

заједницу самостално и без ограничења. 

                

 ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-15/19              НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉРЕЊА                                           

Добој, 11.07.2019.                                 Дарио Лазић, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАС 

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

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

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

588/6 упис  оснивања промјене лица овлашћених за 

заступање Заједнице етажних власника зграде у улици 

Ђенерале Драже број: 24-26 у Добоју са сљедећим 

подацима:  

Врши се промјена назива заједнице и промјена лица 

овлашћеног за заступање Заједнице етажних власника 

зграде у улици Ђенерала Драже број: 24-26 у Добоју. 

Нови назив заједнице: Заједница етажних власника 

Ћупријска 24, Добој.Из регистра се брише ранији 

заступник: Ђукић Душан, а у регистар се уписују лица 

овлашћена за заступање: Стјепановић Драган и 

Брстовац Милан – заступају заједницу самостално и без 

ограничења.         

                

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

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

Добој, 12.07.2019.                                 Дарио Лазић, с.р 

 

 

 

 

ОГЛАС 

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-21/19 од 31.07.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

590/6 упис  оснивања промјене лица овлашћених за 

заступање Заједнице етажних власника зграде у улици 

Цара Душана бб „Дијамант“ Д-9  у Добоју са сљедећим 

подацима:  

Врши се промјена  лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици Цара 

Душана бб „Дијамант“ Д-9  у Добоју. Из регистра се 

бришу Тргић Далибор и Штркић Влатко а као нова лица 

овлаштена за заступање Заједнице уписују се: Гојковић 

Данијел предсједник УО заступа заједницу самостално 

и без ограничења. 

                

 

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-21/19                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                           

Добој, 31.07.2019.                                 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: Велибор Јеринић. 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 .  

 


