
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

I   

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

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 02. октобра 

2019. године, д о н и ј е л а  

 

О Д Л У К У 
о кредитном задужењу Града Добој за 

рефинансирање постојећег дуга и финансирање 

капиталних улагања 

 
Члан 1. 

 

Прихвата се дугорочно кредитно задужење Града Добој 

у износу од 15.000.000,00 КМ (петнаест милиона)  за 

рефинансирање дијела постојећих кредита и     

куповину станова, пословних простора и гаража. 

 

 

Члан 2. 

 

Кредитна средства из члана 1. ове одлуке биће 

искориштена  за: 

 

1. Износ од 12.670.000,00 КМ за рефинансирање 

остатка дуга на дан 01.01.2020. године, по кредитним 

партијама: 

- 1.348.012,10 КМ (од чега се 1.345.321,46 КМ  

односи на остатак дуга, а 2.690,64 КМ на трошкове 

пријевремене отплате) - НЛБ банка, партија 

кредита 11381367; 

- 1.494.732,41 КМ (од чега се 1.491.748,91 КМ  

односи на остатак дуга и  2.983,50 КМ на трошкове 

пријевремене отплате) - НЛБ банка, партија 

кредита 11839193;  

-    895.658,84 КМ (од чега се 894.764,08 КМ односи 

на остатак дуга, а  894,76 КМ на трошкове 

пријевремене отплате) - НЛБ банка, партија 

кредита 14916547; 

- 3.730.627,78 КМ (остатак дуга, без трошкова 

пријевремене отплате) – Нова банка а.д. Бања Лука, 

бр.уг. 5557101000018156; 

- 5.202.254,02 КМ (остатак дуга, без трошкова 

пријевремене отплате) - Нова банка а.д. Бања Лука, 

партија кредита 11351301. 

 

2. Износ од 2.330.000,00 КМ за куповину станова, 

пословних простора и гаража. 

 

Члан 3. 

 

Кредитна средства реализоваће се по сљедећим 

условима : 

- Износ главнице кредита: од  15.000.000,00 КМ; 

- Рок отплате: 10 година; 

- Грејс период: без грејс периода; 

- Начин отплате: у једнаким мјесечним ануитетима; 

- Каматна стопа: фиксна, трошкови реализације 

кредита и остали услови везани за кредитирање, 

одредиће се према условима понуђача у складу са 

процедуром реализовања јавних набавки на тендеру; 

- Максимална ефективна каматна стопа: 3,7%; 

БРОЈ 9 03.OKTОБАР 2019. ГОДИНЕ 

Годишња претплата 100 КМ 

Цијена једног примјерка 10 КМ 

Жиро рачун КМ 5620050000157390 

НЛБ Развојна банка 

Брста прихода 729124 

Буџетска организација 9999999 

---Град Добој--- 
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-     Рок доспијећа прве отплате: након повлачења 

кредита; 

-    Трошкови пријевремене отплате: без трошкова 

пријевремене отплате; 

-    Обезбјеђење  отплате: мјенице Града. 

 

Члан 4. 

 

Коефицијент сервиса дуга у складу са ограничењима из 

Закона о задуживању, дугу и гаранцијама, утврђује се 

како слиједи: 

- Остварени редовни приходи у 2018. години износе  

29.988.233,00 КМ. 

- Остатак дуга Града Добој, на дан 01.01.2020. године, 

износи 30.160.554,38 КМ. 

- Годишњи ануитет на дан 01.01.2020.године, по 

дугорочном дугу који подлијеже законском 

ограничењу у 2020.години износи 4.927.439,08 КМ 

или 16,43% остварених редовних прихода у 2018. 

години, што представља проценат задужености 

прије реализације предложеног кредитног задужења. 

- Потенцијални годишњи ануитет у 2020. години, по 

дугорочном дугу који подлијеже законском 

ограничењу, након реализације задужења из ове 

одлуке (након проведеног рефинансирања) износи 

2.960.229,90 КМ или  9,87% остварених редовних 

прихода у 2018. години. Од потенцијалног годишњег 

ануитета у 2020. години, годишњи ануитет по 

предложеном кредитном задужењу износи 

1.631.616,80 КМ, док годишњи ануитет у 2020. 

години по преосталим кредитима који нису предмет 

рефинансирања износи 1.328.613,10 КМ. 

 

Члан 5. 

 

За реализацију ове одлуке задужује се Градоначелник 

града Добој и Одјељење за финансије Градске управе 

Добој. 

Члан 6. 

 

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  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-313/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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 02. октобра 2019. године 

донијела: 

 

О Д Л У К У  
о  критеријима суфинансирања средстава за 

куповину 100 станова у сврху подстицања  

младих брачних парова  

на подручју Града Добој 
 

 

Овом Одлуком утврђују се критерији суфинансирања 

средстава за куповину 100 стамбених јединица у сврху 

подстицања младих брачних парова на подручју Града 

Добој. 

 

Поступак суфинансирања је одобрен Одлуком о 

суфинансирању средстава за куповину 100 станова у 

сврху подстицања младих брачних парова на подручју 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“                   

број: 8/19). 

I 

 

Град Добој обезбјеђује 2 модела суфинансирања у 

смислу ове Одлуке и то: 

1. Град Добој финансира 49% укупне вриједности 

стамбене јединице, док супружници учествују 

51%, у којем случају супружници бирају 

стамбену јединицу 

2. Град Добој финансира 70% укупне вриједности 

стамбене јединице, док супружници финансирају 

30%, у којем случају супружници немају право 

избора стамбене јединице, односно, стамбену 

јединицу бира Град Добој путем јавног позива 

 

II 

 

Град Добој суфинансираће средства за куповину 100 

стамбених јединица у смислу тачке I ове Одлуке, на 

начин и под условима како слиједи: 

 

1. укупна квадратура стамбене јединице може 

износити од 40 а закључно са 75м2 

2. стамбена јединица мора бити новоизграђена и 

некориштена 

3. стамбена јединица мора бити саграђена на 

подручју Града Добој 

4. стамбена јединица мора бити уписана у јавне 

књиге о евиденцији непокретности и правима на 

њима (катастар непокретности), као легална, без 

терета, забиљежби и неријешених захтјева 

5. стамбени објекат у којем се налази стамбена 

јединица која је предмет суфинансирања мора 

имати употребну дозволу 

6. максимална цијена стамбене јединице по 

квадратном метру износи до 1.600,00КМ са 

укљученим ПДВ-ом 

 

III 

 

Право на суфинансирање, у смислу тачке I ове Одлуке 

имају парови који: 

 

1. су држављани Републике Српске/Босне и 

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

година, односно који даном пријаве на јавни 

конкурс имају навршених 18 година старости, 

односно нису навршили 30 година старости 

3. су закључили брак послије 11.09.2019.године,  

4. најмање један од супружника има пребивалиште 

на подручју Града Добој у непрекидном трајању 

од најмање 3 године, рачунајући од дана пријаве 

на јавни конкурс. Супружници којима буде 

одобрено суфинансирање у смислу ове Одлуке, 

имаће обавезу доказивања пребивалишта на сваке 

4 навршене године становања. 

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, рачунајући од дана пријаве на јавни 

конкурс 

7. имају намјеру остварења сталног боравка на 

подручју Града Добој у периоду од најмање 20 

година, рачунајући од дана закључења уговора, 

односно, у посматраном периоду супружници 

имају обавезу периодично доказати боравак у 

стамбеној јединици (алинеја 4) која је била 

предмет суфинансирања, не могу отуђити 

предметну стамбену јединицу нити је издати 

другом у закуп. 

IV 

 

Средства обезбјеђења за уредно испуњење критерија из 

тачке III алинеје 7. ове Одлуке подразумијевају 

оснивање заложног права над непокретностима - 

хипотеку и друга средства обезбјеђења, која ће поближе 

бити уређена посебним уговорима.  

 

V 

 

На темељима ове Одлуке, а поштујући одредбе Одлуке 

о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у 

сврху подстицања младих брачних парова на подручју 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“                   

број: 8/19), Градоначелник ће именовати радно тијело и 

расписати јавни позив. 

Сва права и обавезе који произилазе из поступка 

суфинансирања средстава за куповину стамбених 

јединица које су предмет ове Одлуке, биће уређени 

посебним уговорима. 

 

VI 

  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Града Добој”. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-314/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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 9/19 од 

29.09.2019. године Скупштина града Добој, на сједници 

одржаној дана 02. октобра 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   

 

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: 4397/3 Исмета 

Капетановића двориште површине 17 м2, уписана у ПЛ 

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

премјеру одговара сувласничком дијелу од 3437/4199 

Града Добој на к.ч. број: 11/16 Исмета Капетановића 

двориште површине 17м2, уписана у ЗК улошку број 

3374 КО СП Добој.  

 

Члан 2. 

 

Почетна продајна цјена земљишта из члана 1. ове 

одлуке за укупну површину од 17 м2 износи                      

1.105,00 КМ 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 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. 
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Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-315/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.год.                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                   Сања Вулић,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи                

( «Службени гласник Републике Српске» број: 97/16 и 

36/19 ), члана 35. став 2. тачка 2. Статута Града Добој 

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

128. Пословника о раду Скупштине Града Добој 

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

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној дана 

02.10.2019. године д о н и ј е л а :  

 
О Д Л У К У 

о измјени  Одлуке о мртвозорству  

на подручју Града Добој 

 

Члан 1. 

 

Мијења се Одлука о мртвозорству на подручју Града 

Добој број: 01-013-36/18 од 28.02.2018. године 

(Службени гласник Града Добој“, број 1/18)  и то тако 

да у члану 2., став 1., тачка 4, брише се текст“ и 

Дујаковић др Саша, доктор медицине“. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“ . 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-316/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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 02.10. 2019. године д о н и ј е л а 

 
 

З А К Љ У Ч A K 

 
  

1. Усваја се Извод из записника  са двадесетпрве 

редовне сједнице Скупштине Града  Добој одржане   

03 . септембра  2019. године. 

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-309/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а  

 

З А К Љ У Ч A K 
 

 
1 Нацрт Одлуке о усвајању другог Ребаланса 

буџета Града Добој за 2019. годину суштински и 

формално технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

 

2 Задужује се Одјељење за финансије да сумира 

приједлоге и сугестије и припреми приједлог 

Одлуке о усвајању другог Ребаланса буџета Града 

Добој за 2019. годину. 

 

 

3 Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-310/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10. 2019 . године  

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 

 
1. Нацрт Одлуке о извршењу другог Ребаланса 

буџета Града Добој за 2019. годину суштински и 

формално технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 
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2. Задужује се Одјељење за финансије да сумира 

приједлоге и сугестије и припреми приједлог 

Одлуке о извршењу другог Ребаланса буџета 

Града Добој за 2019. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-309/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02. 10. 2019. године  

д о н и ј е л а 

 
З А К Љ У Ч A K 

 

1. Нацрт Одлуке о утврђивању пореске стопе за 

опорезивање непокретности на подручју Града 

Добој за 2020. годину суштински и формално 

технички је прихватљив за даљу скупштинску 

процедуру. 

 

2. Задужује се Одјељење за финансије да у складу са 

Одлуком о јавним расправама у општини Добој  

(„Сл. Гласник општине Добој“, број: 1/06.) 

организује и проведе јавну расправу, сумира 

приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи и 

припреми приједлог Одлуке о утврђивању пореске 

стопе за опорезивање непокретности на подручју 

Града Добој за 2020. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-312/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02. 10. 2019. године  

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 
 

1.  Нацрт Програма активности рјешавања 

проблематике избјеглог, расељеног становништва и 

повратника у 2020. години суштински и формално 

технички је прихватљив за даљу скупштинску 

процедуру. 

2. Задужује се Одјељење за изградњу, обнову и развој 

да у складу са Одлуком о јавним расправама  у 

општини Добој („Сл.гласник општине Добој“,                 

број: 1/06) организује и проведе јавну расправу, 

сумира приједлоге и сугестије изнесене на јавној 

расправи и припреми приједлог Програма 

активности рјешавања проблематике избјеглог, 

расељеног становништва и повратника у 2020. 

години. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-317/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02.10. 2019. године  

д о н и ј е л а  

З А К Љ У Ч A K 

 

1. Нацрт Програма рада Скупштине Града Добој за 

2020. годину суштински и формално технички је 

прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Стручна служба Скупштине Града да у 

складу са Одлуком о јавним расправама у општини 

Добој („Сл. Гласник општине Добој“, број: 1/06) 

организује и проведе јавну расправу, сумира 

приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи 

и припреми приједлог Програма рада Скупштине 

Града Добој за 2020. годину. 

 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-318/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.год.                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

самоуправи (Службени гласник Републике Српске број  

97/16), члана 35. став 2. и члана 76. Статута Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17), члана 128.  

Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени 

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

Добој,   на сједници   одржаној дана  02.10.2019. године   

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 
 

1.  Нацрт Програма рада Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Добој за 2020. годину суштински и 

формално технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Јавна здравствена  установа „Дом 

здравља“ Добој да у складу са Одлуком о јавним 

расправама  у општини Добој („Сл.гласник 

општине Добој“, број: 1/06) организује и проведе 

јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 

изнесене на јавној расправи и припреми приједлог 

Програма рада Јавне здравствене установе „Дом 

здравља “ Добој за 2020. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-319/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02.10.2019. године  

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 

 

1. Нацрт Програма рада Јавне установе „Центар за 

социјални рад Добој“ за 2020. годину суштински и 

формално технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Јавна установа „Центар за социјални рад 

Добој“ да у складу са Одлуком о јавним расправама  

у општини Добој („Сл.гласник општине Добој“, 

број: 1/06) организује и проведе јавну расправу, 

сумира приједлоге и сугестије изнесене на јавној 

расправи и припреми приједлог Програма рада Јавне 

установе „Центар за социјални рад Добој“ за 2020. 

годину. 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-320/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02.10. 2019. године  

д о н и ј е л а 

 

 

З А К Љ У Ч A K 
 

1 Нацрт Програма рада  „Туристичка организација 

Града Добој“ за 2020. годину суштински и 

формално технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

 

2 Задужује се „ Туристичка организација Града 

Добој“ за 2020. годину да у складу са Одлуком о 

јавним расправама  у општини Добој 

(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06) 

организује и проведе јавну расправу, сумира 

приједлоге и сугестије изнесене на јавној 

расправи и припреми приједлог Програм рада   

„Туристичке организације Града Добој“   за 2020. 

годину. 

 

3 Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-321/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02.10.2019. године   

д о н и ј е л а 
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З А К Љ У Ч A K 

 

1.  Нацрт Програма рада Фондације „Центар за дјецу 

и омладину са сметњама у развоју“ Добој за 2020. 

годину суштински и формално технички је 

прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Фондација„ Центар за дјецу и 

омладину са сметњама у развоју“ да у складу са 

Одлуком о јавним расправама  у општини Добој 

(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06) 

организује и проведе јавну расправу, сумира 

приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи 

и припреми приједлог Програма рада Фондације 

„Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ 

за 2020. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-322/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10.2019.  године   

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 

 

1. Нацрт Плана и Програма рада Јавне установе 

„Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ 

Добој за 2020. годину суштински и формално 

технички је прихватљив за даљу скупштинску 

процедуру. 

 

2. Задужује се Јавна установа „Центар за дневно 

збрињавање дјеце и омладине“ да у складу са 

Одлуком о јавним расправама  у општини Добој 

(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 

и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 

сугестије изнесене на јавној расправи и припреми 

приједлог Програма рада Фондације „Центар за 

дјецу и омладину са сметњама у развоју“ за 2020. 

годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-323/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 

 
1.  Нацрт Програма рада Јавне установе „Дом за 

старија лица“ Добој за 2020. годину суштински и 

формално технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Јавна установа „Дом за старија лица“ 

Добој да у складу са Одлуком о јавним расправама  

у општини Добој („Сл.гласник општине Добој“, 

број: 1/06) организује и проведе јавну расправу, 

сумира приједлоге и сугестије изнесене на јавној 

расправи и припреми приједлог Програм рада  

Jавне  установе „Дом за старија лица“  Добој  за 

2020. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-324/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02.10.2019. године  

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 

 

1. Нацрт Програма рада Јавног предузећа „Спортско 

– рекреациони центар Преслица“ Добој за 2020. 

годину суштински и формално технички је 

прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 
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2. Задужује се Јавно предузеће„ Спортско – 

рекреациони центар Преслица“ Добој да у складу 

са Одлуком о јавним расправама  у општини Добој 

(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06) 

организује и проведе јавну расправу, сумира 

приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи 

и припреми приједлог Програм рада  Jавног 

предузећа „Спортско – рекреационог центра 

Преслица“  Добој  за 2020. годину. 

 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-325/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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 02.10. 2019. године     

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 

 
1. Нацрт Програма рада Јавне установе „Народна 

библиотека“ Добој за 2020. годину суштински и 

формално технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Јавна установа „ Народна библиотека“ 

Добој да у складу са Одлуком о јавним расправама  у 

општини Добој („Сл.гласник општине Добој“,                

број: 1/06) организује и проведе јавну расправу, 

сумира приједлоге и сугестије изнесене на јавној 

расправи и припреми приједлог Програм рада Јавне 

установе „Народна  библиотека“ Добој за 2020. 

годину. 

 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-326/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02.10.2019. године   

д о н и ј е л а 

З А К Љ У Ч A K 

 

1. Нацрт Програма рада Јавног предузећа 

„Регионална депонија“ д.о.о. Добој за 2020. годину 

суштински и формално технички је прихватљив за 

даљу скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Јавно предузеће„Регионална депонија“ 

д.о.о. Добој  да у складу са Одлуком о јавним 

расправама  у општини Добој („Сл.гласник 

општине Добој“, број: 1/06) организује и проведе 

јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 

изнесене на јавној расправи и припреми приједлог 

Програм рада  јавног предузећа „Регионална 

депонија“ д.о.о. Добој за 2020. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-327/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10.2019. године   

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 

 
1.  Нацрт Програма рада Јавног предузећа „Дирекција 

за изградњу и развој Града“ Добој за 2020. годину 

суштински и формално технички је прихватљив за 

даљу скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Јавно предузеће„ Дирекција за 

изградњу и развој Града“ Добој  да у складу са 

Одлуком о јавним расправама  у општини Добој 

(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06) 

организује и проведе јавну расправу, сумира 

приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи 

и припреми приједлог Програм рада  јавног 

предузећа „Дирекција за изградњу и развој Града“ 

Добој за 2020. годину. 
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3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-328/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а 
 

З А К Љ У Ч A K 

 

1.  Нацрт Програма рада „Агенције за развој малих и 

средњих предузећа Града Добој“ за 2020. годину 

суштински и формално технички је прихватљив за 

даљу скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се „Агенција за развој малих и средњих 

предузећа Града Добој“ да у складу са Одлуком о 

јавним расправама  у општини Добој („Сл.гласник 

општине Добој“, број: 1/06) организује и проведе 

јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 

изнесене на јавној расправи и припреми приједлог 

Програм рада „Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Града Добој“ за 2020. годину. 

 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-329/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а 

 

 

З А К Љ У Ч A K 

 
 

1.  Нацрт Програма рада Јавне установе„Музеј у 

Добоју“ за 2020. годину суштински и формално 

технички је прихватљив за даљу скупштинску 

процедуру. 

 

2. Задужује се Јавна установа „ Музеј у Добоју“ да у 

складу са Одлуком о јавним расправама  у општини 

Добој („Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06) 

организује и проведе јавну расправу, сумира 

приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи 

и припреми приједлог Програм рада Јавне установе 

„Музеј у Добоју“ за 2020. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-330/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 

 
 

1.  Нацрт Програма рада Јавног предузећа „Радио – 

телевизија Добој  д.о.о.“ за 2020. годину суштински 

и формално технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Јавно предузеће„ Радио – телевизија 

Добој д.о.о.“ да у складу са Одлуком о јавним 

расправама  у општини Добој („Сл.гласник 

општине Добој“, број: 1/06) организује и проведе 

јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 

изнесене на јавној расправи и припреми приједлог 

Програм рада  Jавног предузећа „Радио – телевизија  

Добој д.о.о.“   за 2020. годину. 

 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

Број: 01-013-331/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 
 

 

1.  Нацрт Програма рада Јавне предшколске установе 

„Мајке Југовић“ Добој за 2019/2020. годину 

суштински и формално технички је прихватљив за 

даљу скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Јавна предшколска установа „ Мајке 

Југовић“ Добој да у складу са Одлуком о јавним 

расправама  у општини Добој („Сл.гласник 

општине Добој“, број: 1/06) организује и проведе 

јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 

изнесене на јавној расправи и припреми приједлог 

Програм рада  Jавне предшколске установе „Мајке 

Југовић“  Добој  за 2019/2020. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-332/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а 
 

 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Усваја се Извјештај о раду „Центра за културу и 

образовање“  за 2017. годину. 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

„Центра за културу и образовање“  за 2017. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

  
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-333/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

 

1. Усваја се Извјештај о раду „Туристичке 

организације Града Добој“  за 2017. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

„Туристичке организације Града Добој“  за 2017. 

годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-334/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10. 2019.    године   

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 

извјештајем Јавне установе „Народна библиотека“  

Добој за 2017. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду са 

финансијским извјештајем Јавне установе 

„Народна библиотека“  Добој за 2017. годину. 
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3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-335/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02.10. 2019. године  

д о н и ј е л а 

 

З А К Љ У Ч A K 

 
1. Скупштина Града Добој не прихвата Извјештај о 

раду Јавне установе „Центар за социјални рад Добој“ 

за 2017. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду Јавне 

установе „Центар за социјални рад Добој“  за 2017. 

годину. 

 
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-352/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10.2019. године            

д о н и ј е л а 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Усваја се Извјештај o раду Одбора за жалбе Града 

Добој за 2018. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај o раду 

Одбора за жалбе Града Добој за 2018. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-336/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10. 2019.    године   

д о н и ј е л а 

 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Усваја се Извјештај о раду „Туристичке 

организације Града Добој“  за 2018. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

„Туристичке организације Града Добој“  за 2018. 

годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-337/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10. 2019. године  д 

о н и ј е л а 
 

 

З А К Љ У Ч A K 
 

 

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 

извјештајем Јавне установе „Народна библиотека“  

Добој за 2018. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду са 

финансијским извјештајем Јавне установе 

„Народна библиотека“  Добој за 2018. годину. 

 
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-338/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а 
 

 

З А К Љ У Ч A K 
 

 
1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским 

извјештајем Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“  Добој за 2018. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду са 

финансијским извјештајем Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“  Добој за 2018. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-339/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а 
 

 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Скупштина Града Добој не прихвата Извјештај о 

раду  Јавне установе „Центар за социјални рад 

Добој“ из Добоја за 2018. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду  

Јавне установе „Центар за социјални рад Добој“ из 

Добоја за 2018. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-340/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а 
 

 

З А К Љ У Ч A K 

 

 
1. Усваја се Извјештај о раду  Јавнoг предузећа 

„Регионална депонија  Добој д.о.о.“  за 2018. 

годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду  

Јавнoг предузећа „Регионална депонија  Добој 

д.о.о.“  за 2018. годину. 

 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-341/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Усваја се Извјештај о раду (са финансијским 

извјештајем) Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу и развој Града Добој“  за 2018. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду (са 

финансијским извјештајем)  Јавног предузећа 

„Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ за 

2018. годину. 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-342/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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 02. 10. 2019. године   

д о н и ј е л а  

 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Усваја се Извјештај о раду  Јавног предузећа 

„Радио – телевизија Добој“ д.о.о. Добој за 2018. 

годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду  

Јавног предузећа „Радио – телевизија Добој“ 

д.о.о. Добој за 2018. годину. 

 
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-343/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02. 10. 2019. године  

д о н и ј е л а  
 

  

З А К Љ У Ч A K 
 

 

 

1. Усваја се Извјештај о раду  Јавне установе „Дом за 

старија лица Добој“ Добој за 2018. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду  Јавне 

установе „Дом за старија лица Добој“ Добој за 2018. 

годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-344/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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 02. 10. 2019. године   

д о н и ј е л а  

 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Усваја се Извјештај о раду  Јавне установе 

„Спортско – рекреациони центар Преслица“ 

Добој за 2018. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду  

Јавне установе „Спортско – рекреациони центар 

Преслица“ Добој за 2018. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-345/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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  02. 10. 2019. године  

д о н и ј е л а 
  

 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Усваја се Извјештај о раду Јавне предшколске 

установе „Мајке Југовић“ Добој за предшколску 

2018/2019 годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

Јавне предшколске установе „Мајке Југовић“ 

Добој за предшколску 2018/2019 годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-346/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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   02.10. 2019. године   

д о н и ј е л а 
 

 

З А К Љ У Ч A K 

 
 

1. Усваја се Извјештај о раду „Агенција за развој 

малих и средњих предузећа Града Добоја“  за 2018. 

годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду 

„Агенција за развој малих и средњих предузећа 

Града Добоја“  за 2018. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-347/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.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 02. 10. 2019. године    

д о н и ј е л а  
 

З А К Љ У Ч A K 

 
 

1. Усваја се Извјештај о раду  Јавне установе „Музеј у 

Добоју“ за 2018. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о раду  Јавне 

установе „Музеј у Добоју“ за 2018. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-348/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.год.                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                   Сања Вулић,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 16. Закона о систему јавних служби  (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 

35. став 1. тачка 33. Статута Града Добој (“Службени 

гласник Града Добој 1/17)  и члана 128. Пословника 

Скупштине Града Добој („Службени гласник Града 

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

одржаној 02. октобра 2019. године д о н и ј е л а 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  члана  привременог 

 Управног одбора Јавне установе 

„Центар за социјални рад Добој“ Добој 
 

 

1. Разрјешава се дужности члан  привременог 

Управног одбора Јавне установе „Центар за 

социјални рад  Добој“ Добој , како слиједи, 

-  Перо Иљкић  , члан 

 

2. Права и обавезе Управног одбора регулисана су 

Законом о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12)  и 

Статутом Установе. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Добој. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може 

се поднијети тужба Окружном суду у  Добоју у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-350/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.год.                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                   Сања Вулић,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 16. Закона о систему јавних служби  (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 

35. став 1. тачка 33. Статута Града Добој (“Службени 

гласник Града Добој 1/17)  и члана 128. Пословника 

Скупштине Града Добој („Службени гласник Града 

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

одржаној 02. октобра 2019. године д о н и ј е л а 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  члана  привременог  

Управног одбора Јавне установе 

„Центар за социјални рад Добој“ Добој 
 

 

1 Именује се  члан  привременог Управног одбора  

„Центар за социјални рад  Добој“ Добој , како 

слиједи, 

-    Слађана Вукељић, члан 

 

2 Права и обавезе Управног одбора регулисана су 

Законом о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12)  

и Статутом Установе. 

 

3 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Добој. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може 

се поднијети тужба Окружном суду у  Добоју у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-351/19.                          ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 02.10.2019.год.                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                   Сања Вулић,с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

 

 

 

 
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: 05/354/19 од 02.09.2019.  градоначелник д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о покретању поступка набавке услуга – 

 „Израда Главног пројекта за изградњу и 

реконструкцију јавних површина за потребе 

спортског објекта на парцелама означеним као к.ч. 

бр. 6700/7, 6700/8, 6714/1 и 6503/2 све КО Добој“ 

      путем директног споразума 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – 

„Израда Главног пројекта за изградњу и реконструкцију 

јавних површина за потребе спортског објекта на 

парцелама означеним као к.ч. бр. 6700/7, 6700/8, 6714/1 

и 6503/2 све КО Добој“ путем поступка директног 

споразума. 
 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 4.800,00 КМ (словима: 

четирихиљадеосамстоконвертибилнихмарака) без 

ПДВ-а. 

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: 

05/354/19 од 02.09.2019 и Пројектни задатак.  

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

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

 

При доношењу ове одлуке, уговорни орган руководио 

се чињеницом да су за предметну набавку обезбијеђена 

средства у буџету Града, да је реално процијењена 

вриједност набавке на тржишту, те да је предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-561/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:05.09.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

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

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

Правилника о поступку директног споразума 

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

поступку директног споразума („Службени гласник 

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

Oдјељења за просторно уређење Градске управе Добој 

број:  05-369/19 од 06.09.2019.градоначелник д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

 „радови на извођењу електро инсталација и 

уградња алуминијумске столарије са механизмом 

за клизна врата у канцеларијама Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој“ 

      путем директног споразума 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„радови на извођењу електро инсталација и уградња 

алуминијумске столарије са механизмом за клизна 

врата у канцеларијама Одјељења за просторно уређење 

Градске управе Добој“ путем поступка директног 

споразума. 
 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 5.862,55 КМ.  

(Словима: 

петхиљадаосамстошездесетдвијеконвертибилнемарке 

и 55/100). 

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:  05-369/19 од 06.09.2019.   

 

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: 02-404-1-575/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:11.09.2019.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 просторно уређење Градске 

управе Добој бр. 05-356/19 од 02.9.2019.  градоначелник  

д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке –  

„Извођење радова на измијештању вреловода и 

вреловодног прикључка за ТП „Требавка“ на 

к.ч.бр.5565/2 КО Добој“  

путем конкурентског захтјева 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на измијештању вреловода и 

вреловодног прикључка за ТП „Требавка“ на 

к.ч.бр.5565/2 КО Добој путем конкурентског захтјева. 

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 45.249,00 КМ (словима: 

четрдесетпетхиљададвјестачетрдесетдеветконвертибил

нихмарака). 

Средства за предметну набаваку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 511 100, 

подекономски код 160 003. 
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Члан 3. 
 

Јавна набавка провести ће се путем конкурентског 

захтјева, 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 

просторно уређење Градске управе Добој бр. 05-356/19 

од 02.09.2019.   

 

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: 02-404-1-577/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:13.09.2019.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. 04/30-1-858/19 од 

02.09.2019.  градоначелник  д о н о с и 
 

 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке –  

„Извођење радова на замјени крова старе школе у 

МЗ Мала Буковица“ 

 путем отвореног поступка 
 

 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –  

„Извођење радова на замјени крова старе школе у МЗ 

Мала Буковица“ путем отвореног поступка. 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 33.410,00 КМ (словима: 

тридесеттрихиљадечетиристодесетконвертибилнихмар

ака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у  

Буџету Града Добој и теретиће буџетску позицију 511 

200, подекономски код 150 052. 
 

 

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. 04/30-1-858/2019 од 02.9.2019. 

 

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  

 

 

 

Број: 02-404-1-578/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:13.09.2019.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: 05/385/19 од 12.09.2019. градоначелник  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке услуга –  

Израда измјене и допуне дијела 

 регулационог плана „Општа болница“ Добој 

  путем директног споразума 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – 

„Израда измјене и допуне дијела регулационог плана 

„Општа болница“Добој  путем поступка директног 

споразума. 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 5.750,00 КМ (словима: 

петхиљадаседамстопедестконвертибилнихмарака) без 

ПДВ-а. 

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: 

05/385/19 од 12.09.2019 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: 02-404-1-579/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:13.09.2019.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 Територијалне ватрогасне јединице Градске 

управе Добој број: 35/19 од 03.09.2019.  градоначелник  

д о н о с и 
 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  –  

„Набавка затворене ватрогасне спиралне спуснице 

и развалног алата за техничке интервенције“ 

путем отвореног поступка 
 
 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке и то: 

- ЛОТ 1 -  набавка затворене ватрогасне спиралне 

спуснице  

- ЛОТ 2 – набавка развалног алата за техничке 

интервенције 

путем отвореног поступка. 

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи: 

- ЛОТ 1 -   68.500,00 КМ  

(словима: 

шездесетосамхиљадапетстоконвертибилнихмарака), 

- ЛОТ 2 – 42.600,00 КМ 

(словима: 

четрдесетдвијехиљадешестоконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

износу од 130.000,00 КМ са ПДВ-ом (словима: 

стотридесетхиљадаконвертибилнихмарака) од стране 

Ватрогасног савеза Републике Српске (Одлука о 

одобравању реализације Плана утрошка финансијских 

средстава бр. 44-32/19 од 31.07.2019.), којом се 

одобрава реализација Плана утрошка финансијских 

средстава са посебног рачуна Ватрогасног савеза РС за 

2019. годину, бр. 40-16-1/19 од 17.04.2019. године за 

Територијалну ватрогасну јединицу Града Добој. 
 

 

Члан 3. 

 

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, 

те ће се поступак јавне набавке  провести у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ. 

                                                 

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 Територијалне 

ватрогасне јединице Градске управе Добој број: 35/19 

од 03.09.2019.   
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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 износу од 130.000,00 КМ са 

ПДВ-ом  

(словима: стотридесетхиљадаконвертибилнихмарака) 

од стране Ватрогасног савеза Републике Српске, 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: 02-404-1-583/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:16.09.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

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

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

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

Захтјеву Одјељења за просторно уређење Градске 

управе Добој број: 05-358/19 од 04.09.2019.  

градоначелник  д о н о с и 
 

 
 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  –  

„Извођење радова на изградњи дијела колектора на 

Усори“ путем отвореног поступка 
 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на изградњи дијела колектора на 

Усори (l = 289,36 m)“  путем отвореног поступка. 

                                          

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 717.627,00 КМ  

(словима: 

седамстоседамнаестхиљадашестодвадесетседамконвер

тибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 511 100. 
 

Члан 3. 

 

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, 

те ће се поступак јавне набавке  провести у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ. 

Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.             

 

Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке. 

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број: 05-

358/19 од 04.09.2019.   

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: 02-404-1-586/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:16.09.2019.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 Oдјељења за пољопривреду Градске управе 

Добој бр. 13/33-1-54/19 од 16.9.2019. градоначелник        

д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  –  

„Набавка и монтажа пластеника  

са додатном опремом“ 

путем отвореног поступка 
 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –  

„Набавка и монтажа пластеника са додатном опремом“ 

путем отвореног поступка. 
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Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 85.470,00 КМ (словима: 

осамдесетпетхиљадачетристоседамдесетконвертибилн

ихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су од 

стране Фонда за развој и запошљавање РС а.д. Бања 

Лука (у чије име и за чији рачун иступа Инвестиционо-

развојна банка РС) а.д. Бања Лука и то у износу од 60 % 

од укупне вриједности Пројекта, док Град Добој 

(корисник средстава) финансира 40 % и теретиће 

буџетску позицију 415 200, подекономски код 151 005. 
 

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 

пољопривреду Градске управе Добој бр. 13/33-1-54/19 

од 16.9.2019. 

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 новчана средства од стране Фонда за 

развој и запошљавање РС а.д. Бања Лука (у чије име и 

за чији рачун иступа Инвестиционо-развојна банка РС) 

а.д. Бања Лука и то у износу од 60 % од укупне 

вриједности Пројекта, те да је дио средстава 

обезбијеђен 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: 02-404-1-610/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:19.09.2019.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 стамбено-комуналне послове 

Градске управе Добој бр. 07-37-26-763/19 од 19.09.2019.  

градоначелник  д о н о с и 
 
 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

 „Извођење радова на измијештању постојеће 

канализационе мреже и изградња нове 

канализационе мреже на локацији доградње СПО 

„Требавка“ у улици Немањина у Добоју“ 

 путем отвореног поступка 

 
 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на измијештању постојеће 

канализационе мреже ø 200 mm и изградња нове 

канализационе мреже (ø 200 i ø 300 mm) на локацији 

доградње СПО „Требавка“ у улици Немањина у 

Добоју“ путем отвореног поступка. 

 

                                        Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 29.988,00 КМ  

(словима: 

двадесетдеветхиљададеветстоосамдесетосамконвертиб

илнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 511 200. 
 

                                                

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 

стамбено-комуналне послове Градске управе Добој бр. 

07-37-26-763/19 од 19.09.2019. 

 

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, 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: 02-404-1-619/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:25.09.2019.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. 04/30-1-921/19 од 

23.09.2019.  градоначелник  д о н о с и 
 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

 „Извођење радова на асфалтирању локалног пута 

у МЗ Комарица, дионица М17 – Кљајићи (пут за 

Цер)“ путем отвореног поступка 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на асфалтирању локалног пута у МЗ 

Комарица, дионица М17 – Кљајићи (пут за Цер),                        

l = 1800 m, b = 2,6 m“  путем отвореног поступка. 

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 127.425,00 КМ  

(словима: 

стодвадесетседамхиљадачетристодвадесетпетконверти

билнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 511 200. 
 

                                               

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. 04/30-1-921/19 од 23.09.2019. 

 

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: 02-404-1-619/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:25.09.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

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

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

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

Захтјеву Одјељења за финансије Градске управе Добој 

број 06/403-377/19 од 24.9.2019. градоначелник                   

д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке -  

„Кредитно задужење Градске управе Добој у износу 

од 4.000.000,00 КМ“ 

путем отвореног поступка набавке 
 

 

   Члан 1. 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке - 

„Кредитно задужење Градске управе Добој у износу од 

4.000.000,00 КМ“ путем отвореног поступка набавке. 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи  1.011.203,00 КМ.  

(словима: 

једанмилионједанаестхиљададвјестотриконвертибилне

марке).  

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 413 

300. 
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Члан 3. 

 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка са међународном објавом у складу са Законом 

о јавним набавкама БиХ. 

 

Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

   

Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке.     

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев градоначелнику 

Одјељења за финансије Градске управе Добој број 

06/403-377/19 од 24.9.2019. 
 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добоја“. 

                                 

 

        О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке, уговорни орган  руководио се 

чињеницом  да је реално процијењена   вриједност 

набавке, да су обезбијеђена средства за исплату, те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-618/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:25.09.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

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

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

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

Захтјеву Одјељења за просторно уређење Градске 

управе Добој бр. 05-426/19 од 27.09.2019.  

градоначелник  д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Услуге израде Идејног рјешења и Главног 

пројекта канализационог система у насељу Баре у 

Добоју“ путем отвореног поступка 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Услуге израде Идејног рјешења и Главног пројекта 

канализационог система у насељу Баре у Добоју“ путем 

отвореног поступка. 

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 135.000,00 КМ (словима: 

стотридесетпетхиљадаконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 511 100. 
 

Члан 3. 

 

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, 

те ће се поступак јавне набавке  провести у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ. 

                                                                          

Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.             

                                                

Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке. 

 

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број: 05-

426/19 од 27.09.2019.   

 

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: 02-404-1-628/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:30.09.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 
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На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 

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

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

Захтјеву Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-938/19 од 

26.09.2019.  градоначелник  д о н о с и 
 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

 „Извођење радова на изградњи дневног центра у 

Великој Буковици“ 

путем отвореног поступка 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

Извођење радова на изградњи дневног центра у Великој 

Буковици“ путем отвореног поступка. 

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 255.993,00 КМ  

(словима: 

двјестопедесетпетхиљададеветстодеведесеттриконверт

ибилнемарке). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су од 

стране Владе РС – Министарства финансија у износу од 

195.583,00 КМ (словима: 

стодеведесетпетхиљадапетстоосамдесеттриконвертиби

лнемарке) на основу Споразума о финансирању 

пројекта донаторским средствима у оквиру механизма 

сарадње по Споразуму о успостављању специјалних 

паралелних односа између Републике Српске и 

Републике Србије (наш број 02-022-1-1217/19 од 

01.07.2019.) док је евентуална разлика у цијени 

обезбијеђена у буџету Града и теретиће буџетску 

позицију 511 200. 
 

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. 04/30-1-938/19 од 26.09.2019. и Пројекат бр. 

431/19 од септембра 2019. израђен од стране 

„Добојинвест“ а.д. Добој. 

 

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 донаторска средства од стране Владе РС – 

Министарства финансија у износу од 195.583,00 КМ 

(словима: 

стодеведесетпетхиљадапетстоосамдесеттриконвертиби

лнемарке) на основу Споразума о финансирању 

пројекта донаторским средствима у оквиру механизма 

сарадње по Споразуму о успостављању специјалних 

паралелних односа између Републике Српске и 

Републике Србије (наш број 02-022-1-1217/19 од 

01.07.2019.) док је евентуална разлика средстава у 

случају веће цијене набавке обезбијеђена у буџету 

Града, да је реално процијењена вриједност набавке на 

тржишту, те  предложена одговарајућа врста поступка 

јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-404-1-636/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:02.10.2019.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 стамбено-комуналне послове 

Градске управе Добој бр. 07-37-25-789/19 од 01.10.2019.  

градоначелник  д о н о с и 
 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  –  

„Чишћење улица (коловоза, тротоара, трга и парка) 

у граду Добоју од снијега и леда у вријеме зимских 

услова – зимска служба за сезону 2019/2020“ 

путем отвореног поступка 
 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Чишћење улица (коловоза, тротоара, трга и парка) у 

граду Добоју од снијега и леда у вријеме зимских услова 

– зимска служба за сезону 2019/2020“ путем отвореног 

поступка. 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 145.280,00 КМ  
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(словима: 

сточетрдесетпетхиљададвјестоосамдесетконвертибилн

ихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 800. 
 

                                                

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 

стамбено-комуналне послове Градске управе Добој бр. 

07-37-25-789/19 од 01.10.2019. 

 

                                         Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

                             О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  се 

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана, 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: 02-404-1-639/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:03.10.2019.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 

Територијалне ватрогасне јединице Градске управе 

Добој бр. 44/19 од 01.10.2019.градоначелник д о н о с и 
 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке –  

„Набавка материјала за посебне намјене за потребе 

ТВЈ Добој“ путем директног споразума 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке - 

„Набавка материјала за посебне намјене (прах за 

гашење пожара, синтетичко пјенило, ватрогасне 

рукавице, ватрогасно цријево) за потребе ТВЈ Добој“, 

путем поступка директног споразума. 
 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 5.000,00 КМ.  

(Словима: петхиљадаконвертибилнихмарака).  

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2019.  и теретиће буџетску 

позицију 412 400. 
 

Члан 3. 

 

Јавна набавка  спровести ће се путем директног 

споразума. 

Члан 4. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Територијалне 

ватрогасне јединице Градске управе Добој број 44/19 од 

01.10.2019. 

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: 02-404-1-638/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:03.10.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 
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На основу члана  59. став 1. тачка 8. и члана 60. Закона 

о локалној самоуправи (“Службени  гласник  Републике 

Српске“ број: 97/16) и члана 60. Статута  Града Добој 

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

Градоначелник Града  Добој доноси : 

 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Градске управе града Добој 

 

Члан 1.  

 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Градске управе 

града Добој ( Службени гласник Града Добој број : 

4/17, 7/18, 1/19 , 4/19 , 5/19 , 6/19)( у даљем тексту  :  

Правилник) , извршене су измјене и допуне и то у 

Поглављу  I основне одредбе  - Oрганизација и 

дјелокруг Градске  управе Града Добој, и то у члану 6. 

Одјељење за стамбено комуналне послове у оквиру 

Одсјека за стамбене послове, додају се сљедећи послови 

за обављање :  

- „ реализација управљања и одржавања стамбених 

јединица социјалног становања на начин да 

обезбјеђује сигурно и неометано кориштење 

стамбених јединица , 

- чува употребну и тржишну вриједност стамбених 

јединица,  

- стара се о инвестиционом и текућем одржавању , 

- води евиденцију стамбених јединица и уговора о 

закупу , као и осталих евиденција о становима у 

власништву Града Добој, 

- предузима и друге мјере у циљу домаћинског 

управљања стамбеним јединицама, 

- предлаже Градоначелнику нацрт Стратегије 

развоја социјалног становања, као и   израду 

подзаконских  аката у складу са Законом о 

социјалном становању РС, укључујући и израду 

одлука и правилника утврђених чланом                   

25. Закона о социјалном становању, 

- прати прописе из области социјалног становања и 

усклађује постојеће акте са измјенама закона,те 

информише Градоначелника по сопственој 

иницијативи или захтјеву, 

- подузимање потребних мјера и радњи за 

расписивања јавног конкурса  за додјелу 

стамбених јединица, као  и израду рјешења по 

завршеном поступку “ 

 
 

Члан 2.  

 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Градске управе града 

Добој ( Службени гласник Града Добој број : 4/17, 7/18, 

1/19 , 4/19 , 5/19 , 6/19), извршене су измјене и допуне  и  

у Поглављу II распоред послова и задатака-

систематизација ,и то на следећи начин :  

 у члану 50. Одјељења за општу управу града Добој , 

у тачци 1.2.2.- послови пружања правне помоћи и 

писарнице мјења се дјелу броју извршилаца тако да се 

ријечи   „ један (1)“  замјењују се  ријечима „ два (2 )“. 

                                                            

Члан 3. 

 

У члану 52. Одјељење за стамбено комуналне 

послове допуњује се и мјењају тачке 3.2.1,3.2.2.,3.3.4. 

и то на следећи начин: 

- тачка  3.2.1. Шеф Одсјека за стамбене послове 

допуњује се у дјелу описа послова радног мјеста  

тако да се иза ријечи „ води управни поступак и 

рјешава управне ствари из стамбене области“ 

додају нове ријечи:  

-  „ - реализује управљање и одржавање стамбених 

јединица социјалног становања на начин да 

обезбјеђује сигурно и неометано кориштење 

стамбених јединица , 

-  чува употребну и тржишну вриједност 

стамбених јединица,  

- стара се о инвестиционом и текућем одржавању, 

- води евиденцију стамбених јединица и уговора о 

закупу ,  

- предузима и друге мјере у циљу домаћинског 

управљања стамбеним јединицама, предлаже 

Градоначелнику израду подзконских  аката у 

складу са Законом о социјалном становању РС, 

укључујући и израду одлука и правилника у 

складу са    чланом 25. Закона,  

- прати прописе из области социјалног становања и 

усклађује постојеће акте са измјенама закона,те 

информише Градоначелника по сопственој 

иницијативи или захтјеву, 

- подузимање потребних мјера и радњи за 

расписивања јавног конкурса  за додјелу 

стамбених јединица, као  и израду рјешења по 

завршеном поступку“, остали дио текста остаје 

непромјењен . 

- тачка 3.2.2. Стамбени послови мјења се у дјелу 

броја извршилаца тако да се ријечи „ један (1)“  

замјењују са  ријечима „ два (2 )“. 

 

- тачка 3.3.4. Комунални послови допуњује се у  

дјелу посебни услови за обављање тако да иза 

ријечи „ завршен први циклус одговарајућег 

студија који се вреднује са најмање 240 ЕЦТС 

бодова“ додају се нове ријечи „ , или први и други 

циклус који се у збиру вреднују са најмање 300 

ЕЦТС бодова, или интегрисани студиј који се 

вреднује са најмање 300 ЕЦТС бодова“ ,остали 

дио текста посебних услова остаје непромјењен , 

те се тачка 3.3.4. мјења се у дјелу броја извршилаца 

тако да се ријечи „ један (1)“  замјењују се  

ријечима „ два (2 )“.  

 

Члан 4.  

 

 

У члану 57. Одјељења за инспекцијске послове 

града Добој мјења се тачка 8.1.8. Урабанистичко 

грађевински и еколошки инспектор тако да гласи :  

 

 

„8.1.8.Урбанистичко грађевински инспектор  

 обавља инспекцијски надзор у погледу 

придржавања прописа који се односе на 

планирање и уређење простора, грађење и 
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грађевинарство, грађевински материјал,  

 врши инспекцијски надзор над радом 

инвеститора грађевинских објеката непосредним 

увидом и прегледом инвестиционо-техничке 

документације, 

 врши инспекцијски надзор над исколичавањем за 

изградњу грађевинских објеката према 

прибављеној урбанистичкој сагласности о 

одобрењу за грађење, 

 врши надзор органа над извођењем објеката, 

 врши инспекцијски надзор над радом извођача 

грађевинских радова непосредним увидом на 

градилишту, прегледом да ли се грађевински 

објекат изводи у складу са грађевинском 

дозволом, те техничким прописима, да ли се врши 

одговарајуће испитивање квалитета уграђеног 

грађевинског материјала, те да ли организција 

која изводи грађевинске радове испуљава 

прописане услове, 

 врши инспекцијски надзор над радом пројектних 

организација, контролише исправност њихове 

регистрације за одређену врсту пројектовања, 

контролише постојање прописаних услова у 

погледу шкослке спреме и радног искуства за 

лица која се баве пројектовањем, и врши увид у 

уговоре о пројектовању, 

 врши инспекцијски надзор над постојећим 

грађевинским објектима и даје оцјену физичке 

дотрајалости објеката која утиче на постојање 

непосредне опасности по животе људи, саобраћај 

и сусједне објекте, 

 врши инспекцијски надзор над изградњом 

објеката водећи рачуна да се грађење изводи у 

складу са грађевинском дозволом, 

 израђује извјештаје и информације о појавама и 

проблемима из дјелокруга рада урбанистичко-

грађевинске инспекције за Скупштину и 

Градоначелника Града. 

 врши надзор над изградњом објеката и грађевина 

које се налазе на листи националних споменика, 

 врши надзор над израдом техничке 

документације ради утврђивања концепције 

геодетских радова, разраде услова и начина 

извођења радова 

 врши надзор над основним геодетским пословима 

 врши надзор над радовима у поступку израде и 

одржавања премјера и катастра непокретности 

 врши надзор над радовима уређења земљишта 

комасацијом 

 врши надзор над геодетским информационим 

системом 

 врши надзор над геодетском метрологијом 

стандардима 

 врши надзор над геодетским радовима за посебне 

потребе (геодетски радови у инжењерско 

техничким областима) 

 за свој рад одговоран је начелнику Одјељења а за 

послове које му повјери  Републички инспектор 

одговара Републичком инспектору. 

 инспектор у обављању надзора самостално води 

поступак, доноси рјешење и предузима мјере у 

оквиру својих права, дужности и овлашћења 

утврђених одговарајућим законом и другим 

прописима. 

Категорија службеника: 

Четврта категорија 

 

Службено звање: 

не разврстава се   

Сложеност: 

- прецизно одређени сложени послови у којима 

се примјењују утврђене методе рада, поступци 

или стручне технике, 

Самосталност у раду: 

- самосталност у раду ограничена је повременим 

надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања, 

Одговорност: 

- одговорност за правилну примјену метода рада, 

поступака или стручних техника и 

- да у вршењу надзора предузме, предложи или 

одреди мјеру за коју је овлаштен, 

- да предложи или покрене поступак пред 

надлежним органом због утврђене незаконитости, 

односно неисправности, 

- да не прекорачи своја законска овлаштења, 

- да поступа у складу са Кодексом државних 

службеника и Кодексом инспектора, 

- да својом грешком не проузрокује материјалну 

и нематеријалну штету субјекту, 

- обавјештава директора Инспектората, 

Градоначелника и начелника Одјељења о 

појавама битнијег нарушавања самосталности и 

незаконитог утицаја на његов рад, 

- за свој рад инспектор је одговоран у складу са 

законом, 

Пословна комуникација: 

- контакти унутар и изван органа у којима је 

потребно да дјелотворно пренесу информације 

које служе остваривању циљева рада органа 

јединице локалне самоуправе, 

Врста послова: 

- контролно-надзорни, 

Статус: 

-инспектор 

     Посебни услови за обављање:  

Висока стручна спрема, VII/1 степен стручне спреме 

или најмање завршен први циклус школовања са  240 

ЕЦТС, или први и други циклус који се у збиру 

вреднују са најмање 300 ЕЦТС бодова, или 

интегрисани студиј који се вреднује са најмање 300 

ЕЦТС бодова дипломирани инжињер 

грађевинарства ,архитектуре или геодетски 

факултет који има овлаштење за израду просторне-

планске документације или са овлаштењем за 

грађење објеката, односно, извођење радова у складу 

са Законом о уређењу простора, најмање 3 године 

радног искуства на истим или сличним пословима и 

задацима и положен стручни испит или лице које је 

у другима органима и  организацијама радило, а нема 

положен стручни испит ,може се примити на рад ако 

се обавеже да положи стручни испит у року од шест 

мјесеци од дана запослења, познавање рада на 

рачунару. 

 

Начин попуне:  
Објављивањем јавног конкурса. 
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Број извршилаца:   

два (2)“ 

 
У члану 57. Правилника-Одјељења за инспекцијске 

послове града Добој иза тачке 8.1.12. додаје се нова 

тачка  8. 1.13. Еколошки инспектор тако да гласи : 

 

„ 8.1.13 Еколошки инспектор  

 

 Опис послова радног мјеста :  

 

 врши контролу очувања, заштите и побољшања 

заштитне средине као и квалитета живота 

 врши контролу мјера и услова за управљање, 

очување  и рационално коришћење природних 

ресурса, 

 врши контролу очувања заштите и побољшања 

заштитне средине када је то одређено посебним 

законом, 

 обавља инспекцијски надзор у погледу 

придржавања прописа који се односе на заштиту 

животне средине, екологије, управљања отпадом 

и заштиту природе  у другим подручјима када је 

то одређено посебним прописом и еколошком 

дозволом , 

 за свој рад одговоран је начелнику Одјељења а за 

послове које му повјери  Републички инспектор 

одговара Републичком инспектору. 

 инспектор у обављању надзора самостално води 

поступак, доноси рјешење и предузима мјере у 

оквиру својих права, дужности и овлашћења 

утврђених одговарајућим законом и другим 

прописима. 

 

      Категорија службеника: 

      Четврта категорија 

 

Службено звање: 

не разврстава се 

   

Сложеност: 

- прецизно одређени сложени послови у којима 

се примјењују утврђене методе рада, поступци 

или стручне технике, 

Самосталност у раду: 

- самосталност у раду ограничена је повременим 

надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања, 

Одговорност: 

- одговорност за правилну примјену метода рада, 

поступака или стручних техника и 

- да у вршењу надзора предузме, предложи или 

одреди мјеру за коју је овлаштен, 

- да предложи или покрене поступак пред 

надлежним органом због утврђене незаконитости, 

односно неисправности, 

- да не прекорачи своја законска овлаштења, 

- да поступа у складу са Кодексом државних 

службеника и Кодексом инспектора, 

- да својом грешком не проузрокује материјалну 

и нематеријалну штету субјекту, 

- обавјештава директора Инспектората, 

Градоначелника и начелника Одјељења о 

појавама битнијег нарушавања самосталности и 

незаконитог утицаја на његов рад, 

- за свој рад инспектор је одговоран у складу са 

Законом. 

 

Пословна комуникација: 

- контакти унутар и изван органа у којима је 

потребно да дјелотворно пренесу информације 

које служе остваривању циљева рада органа 

јединице локалне самоуправе, 

Врста послова: 

- контролно-надзорни. 

Статус: 

-инспектор 

Посебни услови за обављање:  

Висока стручна спрема, VII/1 степен стручне спреме 

или најмање завршен први циклус школовања са  240 

ЕЦТС или први и други циклус који се у збиру 

вреднују са најмање 300 ЕЦТС бодова, или 

интегрисани студиј који се вреднује са најмање 300 

ЕЦТС бодова дипломирани еколог , дипломирани 

инжињер заштите животне околине, дипломирани 

биолог, дипл.хемичар, дипломирани инж.технологије, 

дипл.инж. хемијске технологије,дипл. инж. 

прехрамбене технологије, дипл.инж.пољопривреде, 

дипл.санитарни инжењер, најмање 3 године радног 

искуства на истим или сличним пословима и задацима 

и положен стручни испит или лице које је у другима 

органима и  организацијама радило, а нема положен 

стручни испит ,може се примити на рад ако се обавеже 

да положи стручни испит у року од шест мјесеци од 

дана запослења, познавање рада на рачунару. 

 

        Начин попуне: 
         Објављивањем јавног конкурса. 

 

Број извршилаца:   

Један ( 1)“ 

Члан 5. 

 
У члану 64.  Правилника-Кабинет градоначелника  

града Добој допуњују се  тачке 15.1.6.,15.1.7., 15.1.8., 

15.1.9., 15.1.10., 15.1.11., 15.1.12.  и то у  дјелу посебних 

услови за обављање тако да иза ријечи „одговарајућег 

студија који се вреднује са најмање 240 ЕЦТС 

бодова“додају се нове ријечи  тако да гласе „ или  

одговарајућег студија који се вреднује са 180 ЕЦТС 

бодова.“ 

 
 
У члану 64.  Правилника-Кабинет градоначелника  

града Добој иза тачке 15.1.15. додаје се нова тачка 

15.1.16 тако да гласи : 

 

„ 15.1.16 . Савјетник за заштиту животне околине и 

сарадњу са еко  фондовима 

 
Опис послова радног мјеста :  

- провођење политике и успостављање система 

заштите и унапређења животне средине  

- учествује је у израду стратешких докумената у 

области одрживог развоја и заштите животне 

средине и израда и праћење имплементације 

локалних планова заштите животне средине,  
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- припремање извјештаја о стању животне 

средине,  

- израду плана за интервентне мјере у ванредним 

случајевима загађивања животне средине,  

- спровођење мјера заштите и побољшања 

квалитета ваздуха,предлагање организовања 

мониторинга животне средине,  

- учествује у изради   програма праћења квалитета 

ваздуха у локалној мрежи уколико је та мрежа 

успостављена,  

Давање мишљења на план управљања отпадом 

произвођача отпада у складу са Законом; 

- праћење спровођења контроли загађивања 

животне средине и  

- учествовање у изради прописа којима се уређује 

привремено складиштење отпада , 

- унапређење и заштиту околине, заштиту природе 

и природних добара, 

- сарадња са фондовима за заштиту и унапређење  

животне средине  

- припремање извјештаја, информативних и 

других стручних материјала за Скупштину, 

израду Плана побољшања енергетске 

ефикасности у граду ,           припремање 

информативних и друге стручних материјала за 

Скупштину  

- извршавање и других послова по налогу 

Градоначелника . 

 

  

Категорија: 

не разврстава се 

Звање: 

не разврстава се 

Самосталност у раду: 

веома висок степен самосталности у раду, 

повремено ограничен општим и посебним 

инструкцијама и налозима Градоначелника 

Одговорност: 

одговоран је за тачност података и информација, 

за стручну заснованост и реалност датих процјена 

и приједлога, 

одговоран је за стручно и благовремено извршење 

повјерених послова и задатака утврђених програмима,  

плановима, пројектима и другим 

актима, за свој рад одговоран је Градоначелнику 

Пословна комуникација: 

контакти унутар и изван органа Града којима 

је потребно да се дјелотворно приме и пренесу 

информације, приједлози, препоруке и стручна 

знања која служе остваривању циљева рада 

Градоначелника. 

Статус: 

посебан статус 

поставља се или ангажује на вријема 

 трајања мандата Градоначелника 

                 

 Посебни услови за  обављање  

Висока школска  спрема , VII/1   степен стручне спреме 

или завршен први циклус студија са најмање 

остварених  240 ЕЦСТ бодова или  одговарајућег 

студија који се вреднује са    180 ЕЦТС бодова, завршен 

факултет природног , техничког и друштвеног смјера , 

најмање три године радног искуства  на истим или 

сличник пословима  , познавање рада на рачунару. 

Број извршилаца           

Један (1)“ 

Члан 6. 

 

Овај Правилник ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања , а биће објављен  у „Службеном гласнику 

града  Добој“ . 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-022-1874/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:26.09.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закон о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број:97/16), и члана 60. Статута града Добој 

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

Споразума између Града Добој и Развојног пројекта 

Ујединјених нација у Босни и Херцеговини бр.02-022-

1110/18 ос 19.07.2018.год.и 2.Амандмана на Споразуму 

број 02-022-1472/19 од 05.08.2019.године, потписаног у 

оквиру Пројекта општинског, еколошког и економског 

управљања ( МЕГ ), који подржава и финансира Влада 

Швајцарске, а спроводи Развојни програм Уједињених 

нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ), 

градоначелник Добоја доноси : 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именоваљу чланова Комисије за избор корисника 

у оквиру Јавног позива „Подстицаји за развој 

производног занатства у Граду Добоју „ 

 

Члан 1 . 

 

За чланове Комисије за избор корисника у оквиру 

Јавног позива „Подстицаји за развој производног 

занатства у Граду Добоју „ испред Града Добој именују 

се : 

 

 

1. Сања Стојчиновић, одјељење за стратешко 

планирање, европске интеграције и локални 

економски развој, предсједник Комисије; 

2. Гордана Перић , Одјељење за привреду , члан ; 

3. Слађана Малиновић, одјељење за стратешко 

планирање, европске интеграције и локални 

економски развој, члан; 
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4. Ален Петковић, одјељење за стратешко 

планирање, европске интеграције и локални 

економски развој, члан. 

 

 

Члан 2. 

 

Задатак Комисије је да у року од седам дана од 

окончања Јавног позива, у складу са правилима и 

Смијерницама Јавног позива изврши избор корисника 

подстицаја и њихово рангирање на Прелиминарној 

листи. 

Прелиминарна листа корисника биће објавњена на 

огласној табли и на интернет презентацији Градске 

управе Града Добој . 

Корисници са Прелиминарне листе корисника требају 

бити лично обајештени о избору . 

 

Члан 3. 

 

У раду Комисије учествоват ће представник УНДП-а. 

 

Члан 4. 

 

Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења , а биће објављено у Службеном гласнику 

Града Добој. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-022-1782/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:18.09.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 60. Статута Града Добој („Службени 

гласник Града Добој“, број: 1/17) и рјешења Окружног 

привредног суда у Добоју број.60 0 Л 027975 18 Л од 

02.08.2019. године, Градоначелник Града Добој, доноси 
 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за преузимање   

архиве и остале документације  

ЈЗУ Апотеке „ Јован Јовановић Змај“ Добој  

 

 

 

1. У Комисију за преузимање  архиве и остале 

документације ЈЗУ Апотека „ Јован Јовановић Змај“ 

именују се: 

 

 

1. Николић Миленко, предсједник 

2. Ђекић Нада, члан 

3. Радић Стојан, члан 

 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да 

сходно обавези утврђеној рјешењем Окружног 

привредног суда у Добоју број.60 0 Л 027975 18 Л од 

02.08.2019. године у име Града Добој као јединог 

оснивача ЈЗУ  Апотекe „Јован Јовановић Змај“ Добој 

изврши преузимање архиве и остале документације 

ЈЗУ Апотека   „ Јован Јовановић Змај“ Добој од 

ликвидационог управника Зорана Стевановића из 

Добоја и сачини записник у којем ће констатовати 

која документација је преузета од ликвидационог 

управника /регистратори са назнаком садржине, 

омоти списа и сл./, а која документација због 

изузимања од стране МУП-а, није преузета.    

 

3. Ово рјешење ступа на снагу  даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

 

Број: 02-022-1714/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК            

Добој:09.09.2019.год.                        Борис Јеринић, c.p 
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I  

ОГЛАСИ 

     
 

ОГЛАС 

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-20/19 од 15.07.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

589/6 упис    промјене лица овлашћених за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици Озренских 

српских бригада бб у Добоју са сљедећим подацима: 

Врши се промјена лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици Озренских 

српских бригада бб у Добоју. Из регистра се бришу 

Станкић Зоран и Накарадић Славен а као нова лица 

овлаштена за заступање Заједнице уписују се: 

Спасојевић Зоран предсједник УО заступа заједницу 

самостално и без ограничења и Даниловић Славиша 

предсједник ЗЕВ-а заступа заједницу самостално и без 

ограничења.  

 

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-20/19                        Начелник одјељења                                           

Добој, 15.07.2019.                              Дарио Лазић, с.р 

ОГЛАС 

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-22/19 од 09.09.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

591/6 упис   промјене лица овлашћених за заступање 

Заједнице етажних власника зграде  у улици Краља 

Драгутина број: 8 у Добоју са сљедећим подацима:  

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде Краља Драгутина 

број: 8 у Добоју. Из Регистра се брише Ђурковић 

Цвијета а као ново лице овлаштено за заступање 

Заједнице  уписује се: Ачкар Далибор предсједник УО 

заступа заједницу самостално и без ограничења. 

                

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-22/19                        Начелник одјељења                                           

Добој, 09.09.2019.                             Дарио Лазић, с.р 

ОГЛАС 

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-23/19 од 09.09.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

592/6 упис  промјене лица овлашћених за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици Југ Богдана 

број: 75 у Добоју са сљедећим подацима:  

Врши се промјена лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у Југ Богдана број: 

75 у Добоју. Из регистра се бришу Старчевић Горан 

предсједник УО заступа заједницу самостално и без 

ограничења и Шестић Бојан предсједник ЗЕВ-а заступа 

заједницу самостално и без ограничења.         

                

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-23/19                       Начелник одјељења                                           

Добој, 09.09.2019.                               Дарио Лазић, с.р 

 

ОГЛАС 
 

Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-24/19 од 11.09.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

593/6 упис  издвајања Заједнице етажних власника у 

улици Кнеза Милоша бр. 36 Б, Ц, Д, Е, Ф и Г Добој. 

Издваја се Заједница етажних власника у улици Кнеза 

Милоша бр. 36 Б, Ц, Д, Е, Ф и Г у Добоју из Заједнице 

етажних власника у улици Кнеза Милоша бр. 36 А и Б 

у Добоју. Оснивачи: двадесет етажних власника. 

Дјелатност: управљање зградом за рачун етажних 

власника, иступа у правном промету самостално у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 

Заједницу заступа самостално и без ограничења: 

Петровић Зоран.        

                

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-24/19                        Начелник одјељења                                           

Добој, 11.09.2019.                               Дарио Лазић, с.р 

ОГЛАС 

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове  Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-25/19 од 24.09.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

162/2 упис  престанка Заједнице етажних власника 

зграде Кнеза Милоша број: 36 А и Б у Добоју са 

сљедећим подацима: 

 По издвајању Заједнице етажних власника зграде 

у улици Кнеза Милоша број: 36А и Заједнице етажних 

власника зграде у улици Кнеза Милоша број: 36 Б, Ц, Д, 

Е и  Ф у Добоју врши се брисање из регистра Заједнице 

етажних власника зграде Кнеза Милоша број: 36 А и Б 

у Добоју.           

      

  ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-25/19                        Начелник одјељења                                           

Добој, 24.09.2019.                                Дарио Лазић, с.р 
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